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  بإذن اهللا... وانتهى دور المجوس  

  »فضفض لتاريخ وتراث أهل التشيع والرَّ ـــنَّ ــال«

في  والجماعة  أهل السنة  علماء   شامال لما ألفه افهرسويتضمن  

  على مدى عشرة قرون الرد على الشيعة والرافضة

  القحطانيماجد  ،سليمان يأب تأليف

 هجري 1441، محرمغرة 
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  مالرحين ٰـ الرحمبسم اهللا 

  

حممد وعلى آله  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هللا رب العاملني

  :بعد أما  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وصحبه أمجعني

مر القرون،  وتنهزم على طل برأسهاوتُ ، اإلسالمفإن فتنة الشيعة الروافض تعلو وختبو منذ القرن األول من قرون 

فتارة يكون هلا دولة، وتارة تنهزم وتكون غنيمة ألهل اإلسالم، حبسب ما عند املسلمني من قوة ومتسك 

مساهم أهل السنة بذلك ، بيديةـــالعُ وهي الدولة املغرب، هلم دولة يف  ت، فقد كانبالعقيدة اإلسالمية السلفية

، م 910/هـ 297 عاميف من بالد املغرب ت يف تونس ُأسس، بيديــمعاذ بن املنصور العُ مؤسسها إىل  نسبة

، ألجل التغرير والتلبيس، الفاطمية، نسبة إىل فاطمة بنت حممد، رضي اهللا عنهاالدولة وا دولتهم بمَّ ـسَ بينما هم 

وطلب السجود من ، ية، وادعاء النبوة واأللوهادعاء علم الغيب ومن أفعال حكام تلك الدولة واعتقادهم

  1.، وسب الصحابةباعهمرعاياهم وأت

نيتني القائمتني يف ذلك ــــعداء اخلالفتني السُّ يف املغرب أثار جناح الفاطميني يف تكوين دولتهم وقد 

، ولكن مل يكن هناك حرب لوأد هيمنتها من البداية، إىل أن األندلس يف واألموية يف املشرق، العباسية الوقت،

  .صالح الدين األيويب رمحه اهللا حتقق ذلك يف �اية القرن السادس على يد

 محالت إىل مصر لالستحواذ عليها وإ�اء تبعيتها أربعت الدولة الفاطمية يف بالد املغرب سريَّ إىل ذلك الوقت؛ 

فكانت  الثالثة، أما م 919/هـ 307 يف وثانيها، م913/هـ 301 يف أولهاللخالفة العباسية، كان  متاما

من خالل محلتهم  م 968/هـ 358  عامإليهم يف ضم مصر حوا أن جن إىل، م 934/هـ 323عام  يف

                                                           
للدكتور سعد بن موسى املوسى، أستاذ » موقف اإلمام الذهيب من الدولة العبيدية، نسبًا ومعتقداً «انظر حبثًا بعنوان  1

هـ ، مايو  1423، ربيع األول  24مساعد بكلية الشريعة جبامعة أم القرى، ُنشر يف جملة جامعة أم القرى، العدد 

   .م 2002) آيار(



  2

 972/هـ 362 عامإىل مصر مقر حكمهم لدولتهم انتقل ، فالفاطمي عز لدين اهللامُ ـيف عهد اخلليفة ال رابعةال

  .م

يف سنة  قضى عليها لك وقيادة اجليشمُ ـال صالح الدين األيويبملا توىل و سنة،  262 العبيديةالدولة استمرت 

سنة يف عام  16بعد مث اجته إىل فلسطني ، إىل اخلالفة العباسيةوأعادها إىل أهل السنة، ، م 1171/هـ 567

  .الصليبينيبراثن وحررها من هـ  583

  .هذه هي الدولة األولى للرافضة بعد انتشار اإلسالم

صوفية  يت كانت سنيةحصل حتول كبري يف بالد فارس ال أواخر القرن التاسع اهلجرييف بعد ثالثة قرون، و مث 

متكن وأنصاره من خوض عدة معارك ضد حكام بعض الذي  ،استوىل عليها إمساعيل الصفوي فقد، شافعية

 تساقطت يف يده كثري من املدن اإليرانية، وتوج جهوده باالستيالء على مدينةفاملناطق يف إيران والتغلب عليهم، 

أقر فيها و م،  1502/هـ 907 وذلك يف سنةه، ة لدولتالفاحتني، مث أعلنها عاصم، ودخلها دخول »تربيز«

جمة هذا عُ ا التشيع فصارت شيعية، وقد سهَّل له بث فيه، و مذهبا رمسيا للدولة املذهب الشيعي اإلثين عشري

  .وانتشار التصوف فيها وقلة العلماء أهل تلك البالد

ومل يكن فيها سوى أربع ة، واجلماعالسنة أهل تدين مبذهب قبل ذلك كانت إيران قد  كما تقدم؛ فو 

  .مقُ  قاشان، سبزوان، آوه،: هي شيعية مدن

  .بعد انتشار اإلسالم هذه هي الدولة الثانية للرافضة

 م 1925/هـ 1343 - احتالل إيران لألحواز 

تقع إىل الغرب من واليت خوزستان، تسمى و عربستان، األهواز، وتسمى وتسمى أيضا ، إقليم عريب سينألحواز ا

الدولة وقد كانت األحواز حتت سيطرة إىل مضيق هرمز، من حدود كردستان من الشمال  متتدارس، و بالد ف
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م، نسبة لبين كعب، القبيلة  1925 – 1724 ةاملوافق هـ 1343 – 1136ما بني األعوام  الكعبية

  .أي بنو ناصر» البوناصر«فخذ العربية، وعلى األخص 

األرض اململوكة ذات احلدود املعلومة، وهو االسم الذي متالك، فمعناها ، وهو اال»الـَحـَوز«من األحواز وكلمة 

اسم  مث أطلقوا عليها، )ـم 1502/هـ 907عام (حىت عهد إمساعيل الصفوي عند الفرس بقي قيد التداول 

اإليرانيون كذلك اسم خوزستان أي بالد القالع واحلصون، نسبًة  اوقد أطلق عليه، بالد العرب أي، عربستان

  .ةقالٍع وحصوٍن بعد معركة القادسي  ما بناه العرب املسلمون يف هذا اإلقليم منإىل

األحواز يف عهده بلغت ، والذي بين كعب والذي يعترب زعيم ،وتوىل احلكم الشيخ سلمان بن سلطان البوناصر

فهو رجل  ،لوماسية، ومتيزت شخصية هذا األمري بالشجاعة واملهارة العسكرية واحلنكة الدبمن القوة درجة كبرية

  .لكنه عجز عن حتقيق ذلك ،قد حاول باشا بغداد العثماين إخضاعه بالقوة العسكريةو كم، دولة ورجل حُ 

وكذلك حاول كرمي خان الزند حاكم فارس عدة حماوالت للسيطرة على الشيخ سلمان ولكن كل حماوالته 

  . ذهبت أدراج الرياح

قوي كسر شوكة الشيخ سلمان وفرض مصاحلهم عليه، ولكنه متكن بأسطوهلم البحري الكذلك حاول اإلجنليز  و 

  . من دحرهم واالنتصار عليهم بقوته البحرية وبرجال جيشه املخلصني له

وكان الشيخ سلمان يرسم اخلطط السياسية الناجحة لالستفادة من املتناقضات والصراعات اليت تدور وحتدث 

تبع لواحدة من هذه القوى ياحمليطة بإمارته، دون أن خيضع أو ) ليزالعثمانيون والفرس واإلجن(بني القوى العظمى 

  .املتصارعة

هـ  1150من متتد فرتة حكمه  وامتدتم  1767/هـ 1181تويف الشيخ سلمان بن سلطان البوناصر سنة 

تعترب حبق الفرتة الذهبية لقبيلة بين كعب، ويعترب الشيخ و  ،م1767م إىل 1737 ةهـ، املوافق 1181إىل 

  . قد ازدهرت عربستان يف زمانه ازدهارا مل تبلغ مثله من قبلفلمان من أعظم شيوخ إمارة بين كعب، س
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بن جابر خزعل  الشيخ األحواز حكمم  1925 - 1897/هـ 1343 -هـ  1315ني عامي مث ب

  . الذي غري امسها إىل الناصرية الكعيب

ولة الكعبية، فاتفقت مع إيران على إقصاء م باتت بريطانيا ختشى من قوة الد 1920/هـ 1338وبعد عام 

منح الربيطانيون اإلمارة الغنية بالنفط إىل إيران ف ،وضم اإلقليم إىل إيرانخزعل  الشيخ األحوازأَمري 

سقاط آخر إلسقاطها وإعاصمة األحواز » احملمرة«مدينة  دخل اجليش اإليراين، فم 1925/هـ 1343 عام

وکان قائد القوات اإليرانية هو رضا  ،على ظهر طراد بريطاينفاعتقلوه ، خزعل حکام الکعبيني وهو الشيخ

  .األحواز - وكانت هذه �اية الدولة الكعبية  ،يف السجن اإليراين وأعدموه، خان

، وتواطأت على تنفيذها اإلرهابية االستعمارية بريطانيامكيدة تارخيية عظيمة، خّططت هلا فالذي وقع ليس إال 

  . أُطِلَق عليها منذ ذلك التاريخ اسم إيرانمع بالد فارس اليت

  لألحوازأسباب احتالل إيران 

األحواز تقع مجيع ، ففي )النفط والغاز(كو�ا غنية باملوارد الطبيعية   هولألحواز صلي الحتالل إيران السبب األ

  .آبار النفط اليت تغذي إيران

أكرب أ�ار املنطقة وهو �ر كارون الذي يسقي  �ا أحديوجد حيث  ،األراضي الزراعية اخلصبةواألحواز تضم 

 مثل السكر والذرة يفهي املنتج الرئيسي حملاصيل  حوازفمنطقة األ ،حوازسهًال زراعيًا خصبًا تقع فيه مدينة األ

 ،حبوايل نصف الناتج القومي الصايف إليران) حوازاأل(تساهم املوارد املتواجدة يف هذه املنطقة  ، بلإيران اليوم

يقول  حممد خامتي للرئيس اإليراين السابق ةمعروف مقولةوهناك  ،من قيمة الصادرات يف إيران% 80ثر من وأك

  .وخوزستان هي األحواز كما تقدم). إيران حتيا خبوزستان(ومعناه " إيران با خوزستان زنده است" :افيه

وتغيري األمساء  ،حوازغري العرب يف األ ومنذ ذلك اليوم وحىت هذا التاريخ يسعی احملتل اإليراين إىل زيادة نسبة

على  احملمرة فمدينة ،حوازالعربية األصلية للمدن والبلدات واأل�ار وغريها من املواقع اجلغرافية يف منطقة األ

  .»البلد األخضر«وهي كلمة فارسية مبعىن ، »خرمشهر« سبيل املثال غريت احلكومة اإليرانية امسها إىل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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َمْنُع تدريس اللغة العربية، ومصادرة كل ما يف البالد من كتٍب عربية، حىت تلك الكتب اليت ميلكها كما مت 

 وُمِنعاللغة الفارسية على احملاكم األحوازية،  فُرِضت كماغة الفارسية،  التعليم بالل وفُِرضأشخاص عاديون، 

  .مباللغة العربية داخل هذه احملاك التداول

حىت اليوم أبشع مما ارتكبه العدّو  احتالهلاوقد اقرتفت احلكومات اإليرانية املتعاقبة يف األحواز العربية احملتلَّة منذ 

يثريون الضجة لتكريس اسم اخلليج الفارسّي بدل اخلليج  حكامهمما يزال الصهيوّين يف فلسطني احملتّلة، و 

بالد عربية احتّلها الفرس  العرّيب، وهم أول َمن يعلم بأّن األحواز املمتّدة على طول الساحل الشرقّي للخليج

 فذ ُتذَكر علىوهم كذلك أول َمن يعلم بأّن بالد فارس ليس هلا منا، االستعمارية ومساعد�ا ابتواطؤ بريطاني

  .، فما أوقح الفرس الصفويني وما أشّد صفاقتهمالعرّيب بكل سواحله اخلليج

 َجَهَلُة العرب واملسلمني هيردِّدمما كذلك معهم، و » نو اإلخوان املسلم«ما ُيسمى حبزب والعجب من تضامن 

رير فلسطني واألراضي العربية �م حيرصون على حتأمسلمون ميثّلون دولًة إسالمية، و  -أي اإليرانيون  –من أ�م 

  !األحواز وغريها مما سيأيت بيانهحيتّلون من أيدي اليهود، يف حني أ�م هم أنفسهم واإلسالمية 

 م 1928/هـ 1346 – لبلوشستاناحتالل إيران 

متوزع بني إيران إقليم وهي  ،زاهدان عاصمتها مدينةو شرق إيران، بلوشستان أيضا، واليت تقع إيران احتلت و 

الفتح اإلسالمي لبلوشستان يف عهد اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب، رضي  وقد كانوأفغانستان،  وباكستان

  .يف العهد األمويالفتح اهللا عنه، واستمر 

والبلوش مسلمون ُسنة، وهذا ما يفسر تسلط النظام اإليراين عليهم، وهم يتحدثون اللغة البلوشية مع هلجات 

   .أخرى

من % 87السنة ما يقارب  تبلغ نسبة، إذ تتميز احملافظة بأغلبيتها السنيةو ثالث أكرب حمافظة يف إيران، وهي 

أقصى مشال  »زابل«من الفرس السجستانيني الشيعة الذين يقطنون منطقة هم % 13و  ،سكان احملافظة

 .احملافظة
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حبملة ) مؤسس الدولة البهلوية(رضا �لوي د الشاه حمميف عهد الطاغية  بلوشستان   احتلت إيرانفاحلاصل أن 

حمافظات لكي تفرق  أربعبعثرت إيران البلوش يف  ؛وبعد احتالهلا لبلوشستان، عسكرية مهجية مبؤامرة مع بريطانيا

  .بينهم وتقضي على قو�م ووحد�م

 إيران، إضافة إىل والبلوش هم أحد مكونات ما يعرف بالشعوب غري الفارسية يف إيران، أو الشعوب املقهورة يف

  .عرب األحواز واألكراد والرتكمان، وغريهم من املكونات اليت تعاين االضطهاد والتهميش

  أسباب احتالل إيران لبلوشستان

يف االستحواذ على  ك إيرانــلِ مَ ـالطموحات املتزايدة لأول أسباب احتالل إيران لبلوشستان هو  -1

يطانيا، اليت كانت متثل القوة االستعمارية األوىل آنذاك، على الضوء األخضر من بر  ، وحصولهبلوشستان

باملوقع االسرتاتيجي، والثروة املعدنية والبحرية والزراعية واحليوانية الضخمة، ومصادر تتميز بلوشستان ف

  .احتالهلاللطمع يف من أهم األسباب اليت دفعت إيران  هذا فكان، والسواحل، وثراؤها التارخيي  واملناجم  الطاقة

 1335يف روسيا سنة  الشيوعية الثورة البلشفية انتصاراحتالل إيران لبلوشستان ومن أسباب  -2

وجود كيان  فأيدتم، ما دفع بالقوى الغربية وخاصة بريطانيا إىل تغيري اسرتاتيجيتها جتاه املنطقة، 1917/هـ

  .لوصول للمياه الدافئةالروس وحماوال�م ا الشيوعيني إيراين قوي وموحد يشكل حاجزا اسرتاتيجيا أمام

 م 1971/هـ 1391 – الثالثاإلماراتية العربية للجزر احتالل إيران 

ت إيران ثالثة جزر تابعة إلمارة رأس اخليمة، احتل؛ السنة املذكورةويف حممد رضا �لوي، إيران  هويف عهد شا

مضيق  قريبا منتقع ستة جزر وأبو موسى، وهي تشكل ثالث جزر من  جزر طنب الكربى والصغرى وهي

مثرية للجدل إلعادة توزيع  ةبريطانيحتت غطاء خطة ، وقد كان ذلك االحتالل اخلليج العريب جنوب هرمز

   .واستقالل مستعمرا�ا يف اخلليج العريب
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مستندة  دولة اإلمارات العربية املتحدة تطالب �او اإليرانية،  حمافظة هرمزغان اليوم ضمناجلزر الثالث وتقع 

  .تارخيية على أن أصل اجلزيرة عريب أدلةعلى 

  

  

 سقوط الدولة البهلوية وقيام الدولة الخمينية

بعد ثورة انقالبية، ، على حكم إيران استوىل اخلميينم؛  1979اهلجري، ويف سنة يف أواخر القرن الرابع عشر 

دينية إيران دولة  ، فصارت)الثورة اإلسالمية( شعارحتت  )حممد رضا �لوي(وطرد احلاكم األول العلماين 

، لذلك را�ا املاديةدِّ قَ مُ  توسخر فض يف العامل، وجعلته هدفا من أهدافها، الر على عاتقها نشر  حتمل للرافضة،

على الدول ا�اورة مبعاونة واهليمنة ريقيا، ونشطوا يف االستيالء ون دينهم يف كل العامل السيما أفوصاروا ينشر 

/  1432وسعوا يف عام  ،ولبنان سوريا يفقوي وصار هلم نفوذ  ،يف أيديهماليهود، فصارت العراق و النصارى 

لقلب نظام احلكم يف البحرين، ففشلوا، بعد أن قامت دول جملس التعاون اخلليجي بقيادة السعودية  2011

  .»االنتفاضة«بإرسال قوات درع اجلزيرة لتأمني البلد وسحق ما تسمى بــ 

عليه بسبب قيام ، لوال أ�ا استعصت بظنه وتطويق السعودية حواذ على اليمنلالست ساعٍ ونظام إيران األهوج 

صدهم وتدمري قواهم حلر�م و  قويبتحالف م  2016ه   1437بقيادة امللك سلمان يف سنة السعودية 

  .»عاصفة احلزم«قد مسيت تلك احلرب بــ و ، وتفتيتها التحتيةاحلربية 

اقتصاديا، هلدف إسقاطها �دوء من الداخل، ) إيران(األفعى األم خبنق السعودية ليس هذا فحسب؛ بل قامت 

، يف وقٍت تقطعت فيه أواصر األمة بسبب وقوع الثورات يف واسعة ال يعلم مداها إال اهللا وجتنيب اإلقليم حربا

  ).الربيع العريب(عديد من بالد املسلمني حتت شعار أطلقته أمريكا، أمسته 
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برفع أعالمهم وشعارا�م يف مكة حيلمون و وتكوين امرباطورية فارسية، ة بالدهم، بتوسيع رقعوالرافضة حيلمون 

املقدس، وقد قاموا مبسريات وشعارات فوضوية مرارا يف مكة واملدينة، إال أن جنود التوحيد  تواملدينة وبي

مان بن عبد العزيز يف مث أراح اهللا العباد والبالد من شرهم، ملا قام خادم احلرمني الشريفني امللك سلأمخدوها، 

وليست هذه ومنعم من الدخول لألراضي املقدسة، بقطع العالقات متاما معهم، م  2016/ هـ  1437عام 

سمت العالقات فقد اتَّ عالقتها مع دولة الشرك والرفض، والسنة هي املرة األوىل اليت تقطع فيها دولة التوحيد 

عام حنو   بني البلدين يفانقطعت لعالقات الدبلوماسية فا، منذ زمن بعيد بني البلدين باالحتقان الشديد

برمي قاذورات  قيامهبعد ، سبب إعدام السلطات السعودية أحد احلجاج اإليرانينيب ،م 1944/هـ 1363

وزيرا وكان (، وقد قال حينها امللك فيصل والصحابة) صلى اهللا عليه وسلم(على الكعبة وشتم الرسول 

  .لو أنك أنت الذي فعلت ذلك لقطعت رأسك: إيران لشاه) للخارجية

يف عهد م  1986/هـ 1406السعودية عام  هاقطعتمث مث أعيدت العالقات الدبلوماسية بعد ثالث سنوات، 

احلج  شخص، معظمهم إيرانيون، أثناء أدائهم فريضة 400مصرع أكثر من  امللك فهد رمحه اهللا بعد

  .مع الشرطة السعوديةغوغائية يف صدامات  ىنمِ  يف

يف م  2016ه   1437سنة قطعتها السعودية جمددًا يف ، مث بعد أربع سنواتمتت استعادة العالقات  مث

أحد  الذي كان ، األمراهلجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية يف إيران بعد، عهد امللك سلمان حفظه اهللا

  .مربراته هو تنفيذ حكم القصاص يف أحد رؤوس الرافضة يف القطيف، املدعو منر النمر

كالثور متاما  وغبائها السياسي؛ أ�ا ساعية للتوسع يف كل اجتاه، وليس بالتدريج، ) إيران(ومن محاقة دولة الرافضة 

ساعون لبسط نفوذهم  فهمر�م االقتصادية، بالرغم من حمدودية مقدوهذا من بوادر فشلهم وغرورهم، اهلائج، 

  .ملكه من يشاء يؤيتاهللا لكن و وتعليق شعارا�م الكفرية على املسجد األقصى،  يف فلسطني

، فقد ا�ارت الثانيةللمرة  الرافضةفرح املسلمون با�يار دولة فاحلاصل أن األمل كبري باهللا سبحانه وتعاىل أن يَ 

 569املتوىف عام (يف زمن نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي  - العبيدية  وهي الدولة –يف املرة األوىل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%89
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 567وذلك سنة ، البطل صالح الدين األيويب على يد قائدهيف املغرب ومصر  دولةملا كان هلم ، )هجري

  .بإذن اهللا يف دولتهم الثانية إيرانوحنن اآلن نرتقب ا�يارهم هجري، 

وهو اجليش االقتصادي، و آخر غري اجليش العسكري ألهل السنة قيام جيش ر يسَّ ومن فضل اهللا تعاىل أن 

تنطلق من العربية والفارسية،  تنيباللغوالرفض قنوات فضائية سنية حملاربة التشيع جيش اإلعالم املتمثل يف قيام 

لنظر واملعرفة من املعلوم عند أهل او السيما العراق وإيران، دولة التوحيد وتصل إىل مجيع املناطق الشيعية، 

بكل هدوء، طيبة كانت أو فيه ، فينشر مادته اإلعالم جيش ال يستهان به، يدخل كل بيتبعواقب األمور أن 

  .خبيثة

، وذلك جبمع ما بالسالح العلمي الدعوي ويف هذا البحث حماولة متواضعة لرد فتنة التشيع والرفض وإمخادها

فهرس واحد، يتضمن اسم الكتاب واملؤلف واحملقق يف ى مدى عشرة قرون من كتب صنفه أهل السنة عل

  .معرفة دينهم وكشف شبها�م وردهامنهم أو من غريهم والناشر، ليكون مرجعا ملن أراد 

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق اهللا وحده ال شريك له ،قلمُ ـجهد الفهذا : وبعد

  .يف احلديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهيب فمن كان عنده إضافة أو تصويب فال ،وتقصريي

فعلى من أراد أن حيصل على النسخة  ،مستمرةبصفة  الفهرسهذا ؛ فإنه يتم حتديث املعلومات احملتواة يف وللعلم

 .net/kutobwww.saaidيف صفحيت اخلاصة  الفهرسأن يرجع إىل موقع منه احلديثة 

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى اهللا على نبينا حممد ،وال حول وال قوة إال باهللا ،واهللا حسيب وعليه التكالن

  .ومن تبعهم بإحسان

  .هجري 1441عام من ، حمرمغرة يف ، القحطاينماجد ، سليمان أيب: وكتبه

 follow.the.true.light@gmail.com،  ،اململكة العربية السعودية

  

http://www.saaid.net/kutob
mailto:follow.the.true.light@gmail.com
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

الشيعة والرافضة :الموضوع 
14:الفئة  أديان وفرق

مكرر)أصول الديانة اليهودية وفروعها ودورىا في تكوين عقائد الرافضة 
(اليهودية: في قسم

الرياض- دار المنتقى سعد المبارك الحسن محمد تقديم
عبد الرحمن محمد دمشقية. د

-مكتبة الغرباء األثرية عبد اهلل الجميليبذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود
المدينة

مصر- دار ابن رجب أحمد بن سعد حمدان الغامدينشأتو ومراحل تكوينو- التشيع 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامديحوارات عقلية مع الطائفة اإلثني عشرية في المصادر

شبكة أنصار أىل البيتطو بن حامد الدليميأسطورة المذىب الجعفري
www.ansar.org

-إدارة ترجمان السنة ( ىـ1407)إحسان إلهي ظهير فرق وتاريخ- الشيعة والتشيع 
باكستان

-إدارة ترجمان السنة ( ىـ1407)إحسان إلهي ظهير الشيعة والقرآن
باكستان

تقديممحمد محمد إبراىيم العسالالشيعة االثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم
أحمد بن سعد الغامدي. د

-إدارة ترجمان اإلسالم ( ىـ1407)إحسان إلهي ظهير الشيعة وأىل البيت
باكستان

16   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :الموضوع 

14:الفئة  أديان وفرق

المؤلفعبد اهلل بن محمد السلفيمن عقائد الشيعة تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرحمن بن سعد الشثريسؤال وجواب- عقائد الشيعة اإلثني عشرية  تقديم
مجموعة مشائخ

-مكتبة عباد الرحمن عبد اهلل الحربيمجمل عقائد الشيعة في ميزان أىل السنة والجماعة
مصر

الخلفاء الراشدين للنشرمصطفى حلميعقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ
اإلسكندرية- والتوزيع 

تقديم
أحمد بن محمد المقدم

مختصر التحفة االثني عشرية لشاة عبد العزيز غالم حكيم الدىلوي
( ىـ1239)

محمود شكري اآللوسي البغدادي
( ىـ1342)

-المطبعة السلفية 
القاىرة

تحقيق
محب الدين الخطيب

الخطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثني
عشرية ويليها مؤتمر النجف الذي انتهى بخضوع أئمة الشيعة إلمامة أبي

دار طيبة للنشر والتوزيع( ىـ1389)محب الدين الخطيب 

الرياض- دار الفضيلة علي أحمد السالوسموسوعة شاملة - 2/1مع االثني عشرية في األصول والفروع 

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد اهلل القفاري3/1عرض ونقد - أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية 

رسالة الى ملك– رسالة إلى الشيعة )وتحتوي على - قواعد األديان 
(رسالة ابن تيمية للحث على حرب التتار – قبرص 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىـ728)

القاىرة- دار الرياض  عناية
إبراىيم بن محمد الجمل

16   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :الموضوع 

14:الفئة  أديان وفرق

المؤلفطو بن حامد الدليميعقيدة دينية أم عقدة نفسية– التشيع 

-مكتبة دار الحجاز محمد بن عواد العنزيخالصة الكالم في حقيقة الرافضة اللئام
مصر

المؤلفمحمد البنداريمظاىر الدس الرافضي في العقيدة اإلسالمية والتربية النبوية

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن محمد الخميسماذا تعرف عن دين الشيعة ؟

-دار اإلمام مسلم عبد القادر بن محمد عطا صوفيدراسة منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية
المدينة

-دار اإلمام مسلم محمد بن حامد آل عجالنبراءة أئمة البيت من عقيدة االثني عشرية في اإلمامة والصحابة
المدينة

منهاج: منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية، وىو
االعتدال في نقض كالم أىل الرفض واالعتزال

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىـ728)

مصر- مؤسسة قرطبة  تحقيق
محمد رشاد سالم. د

:وىو)المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أىل الرفض واالعتزال 
(منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىـ748)أحمد 

مصر- المكتبة السلفية  تحقيق
محب الدين الخطيب

ملخص منهاج السنة ألبي العباس ابن تيمية، ويليو فتاوى للشيخ
عبدالرحمن بن حسن

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىـ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اإللو بن عثمان الشايع

16   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :الموضوع 

14:الفئة  أديان وفرق

صنعاء- دار الصديق عبد اهلل بن محمد الغنيمانمختصر منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية البن تيمية

محمد يعقوب الفيروزأباديالرد على الرافضة، أو القطاب المشتهر على رقاب ابن المطهر
( ىـ817)الشافعي 

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

تعليق/تخريج
عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعي

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنكتاب اإلمامة والرد على الرافضة
( ىـ430)عبداهلل 

-مكتبة العلوم والحكم 
المدينة

تحقيق
علي بن محمد الفقيهي. د

888)أبو حامد، محمد المقدسي رسالة في الرد على الرافضة
(ىـ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
سعد عبد الغفار علي

المال علي القاري، علي بن سلطانشم العوارض في ذم الروافض
( ىـ1014)محمد 

عمان- الدار األثرية  تخريج/تقديم
مشهور حسن سلمان

نصير الدين محمد، الشهيرالسيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
بخواجو نصر اهلل الهندي المكي

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

تحقيق/اختصار
مجدي الخليفة/محمود شكري األلوسي

تقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد)رسالة في الرد على الرافضة 
(بن عبد الوىاب

-مركز البحث العلمي ( ىـ1206)محمد بن عبد الوىاب 
جامعة أم القرى

تحقيق
ناصر سعد الرشيد. د

صنعاء- دار اآلثار ( ىـ1206)محمد بن عبد الوىاب رسالة في الرد على الرافضة تحقيق
عبد الرزاق بن صالح النهمي

عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىابجواب أىل السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والزيدية
( ىـ1242)

-دار اآلفاق الجديدة 
بيروت

16   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :الموضوع 

14:الفئة  أديان وفرق

الشيخ سليمان بن سحمان وطريقتو في تقرير العقيدة، مع دراسة وإخراج
"الحجج الواضحة اإلسالمية في رد شبهات الرافضة واإلمامية"كتابو 

الرياض- مكتبة الرشد محمد حمود الفوزان

-مكتبة اإلمام البخاري ( ىـ1365)لموسى جار اهلل  (الوشيعة في نقد عقائد الشيعة)تهذيب 
مصر

تهذيب وتعليق
ناصر بن عبد اهلل القفاري. د

1423)محمد مال اهلل الخالدي مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اهلل في الرد على الشيعة اإلمامية
(ىـ

الرياض- دار المنتقى 

الخبر- دار ابن عفان عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاريجهود أبي الثـناء األلوسي في الرد على الرافضة

الرياض- دار الكيان عادل بن محمد البجيري الشميليجهود الشوكاني في الرد على الرافضة

مركز البيان للبحوثخالد بن عبد المحسن التويجريالبرقعي وجهوده في الرد على الرافضة
الرياض- والدراسات 

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن محمد الخميسشبهات شيعية والرد عليها

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

مكة- المكتبة اإلمدادية محمد عبد الستار التونسي

مكرر في كتب الرد) 2/1صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض واالعتزال 
(على المعتزلة

1422)مقبل بن ىادي الوادعي 
(ىـ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

16   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب
الشيعة والرافضة :الموضوع 

14:الفئة  أديان وفرق

آل ياسر للنشر والتوزيععزيزة بنت علي األشولالتناقضات العقدية في مذىب الشيعة اإلثني عشرية
مصر- 

تقديم
ناصر بن عبد اهلل القفاري. د

لبنان- دار البيارق آية اهلل العظمى أبو الفضل البرقعي(نقض كتاب أصول الكافي)كسر الصنم  تحقيق
عمر أبو عمر

-الحديث المفترى على أىل النبي المصطفى صلى اهلل عليو وسلم 
الكافي للكليني أنموذجا

الرياض- دار الفضيلة خالد بن أحمد الزىراني

-دار اآلل والصحب  ( ىـ1389)محمود المالح تشريح شرح نهج البالغة
الرياض

عناية
سليمان بن صالح الخراشي

رسالة في الرد على محمد حسين كاشف الغطاء على)نقد عين الميزان 
(أىل الحديث

-دار اآلل والصحب  ( ىـ1396)محمد بهجة البيطار 
الرياض

عناية
سليمان بن صالح الخراشي

دراسة حديثية- كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي 
نقدية

-مكتبة اإلمام الذىبي عثمان بن محمد الخميس
الكويت

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(489 - 450/27يقع في مجموع الفتاوى )رأس الحسين 
( ىـ728)

الرياض- دار القاسم 

الحسين بن علي بن أبي طالب، وسيأتي ذكر)نجي كربالء عليو السالم 
(الكتاب في كتب سير األعالم

الكويت- دار ابن األثير عبد العزيز بن أحمد العمير

ما بين وفاة النبي صلى اهلل عليو وسلم إلى مقتل)حقبة من التاريخ 
(مكرر في بحوث تاريخية )( ىـ61الحسين سنة

الدمام- دار ابن الجوزي عثمان بن محمد الخميس
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-دار اآلل والصحب  عثمان بن محمد الخميساألحاديث الواردة في شأن السبطين، الحسن والحسين
الرياض

المؤلفأبو محمد الحسينيأوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من األصحاب

محمود شكري اآللوسي البغدادي(العقيدة في الصحابة: مكرر في)صب العذاب على من سب األصحاب 
( ىـ1342)

-دار أضواء السلف 
الرياض

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

1422)مقبل بن ىادي الوادعي 
(ىـ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

موقف الشيعة اإلثني عشرية من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
3/1

-دار أضواء السلف عبد القادر بن محمد عطا صوفي
الرياض

قراءة في أحاديث الحوض وداللتها على)تأمالت في أحاديث الحوض 
(ردة الصحابة كما تقولو اإلمامية

المؤلفعبد اهلل بن عبشان الغامدي تقديم
صالح بن عبد اهلل الدرويش

المدينة- دار العقيدة ىناء عصام محمد البرشالصحابة رضي اهلل عنهم بين صحيح البخاري والكافي للكليني

مناظرة بين شيعي ادعى أفضلية علي على أبي بكر انتهت بأوبة)المناظرة 
(الشيعي

الرياض- مدار الوطن جعفر بن محمد الصادق تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

األردن- دار المعالي ىشام الركابيجامع األحاديث الضعيفة والموضوعة في علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
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الرياض- دار المسلم محمد نافعبحث متعلق بالعالقة الودية بين الخلفاء الثالثة وعلي- رحماء بينهم  تعريب
لقمان حكيم

الدمام- دار ابن الجوزي صالح بن عبد اهلل الدرويشاإلمام جعفر الصادق

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

الرياض- دار القاسم  تلخيص وترتيب
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

جالل الدين السيوطي، عبدالرحمنإلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر
( ىـ911)ابن الكمال 

مصر- دار اللواء  تحقيق
مرزوق علي إبراىيم

المؤلفطو بن حامد الدليميإمامة الصديق رضي اهلل عنو وأرضاه

سيأتي)أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنو، مناقبو وأخالقو 
(في كتب سير الصحابة

الرياض- مدار الوطن سعد بن شايم العنزي

منزلة معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنو عند أىل السنة والجماعة والرد
(مذكور في كتب العقيدة) 2/1على شبهات الطاعنين فيو 

-دار منار التوحيد أمير بن أحمد قروي
المدينة

مذكور في)سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنو 
(كتب العقيدة

الرياض- دار العاصمة سعد بن ضيدان السبيعي تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

تـنزيو خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبتو
بدم عثمان

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن
( ىـ458)الحسين الحنبلي 

عمان- دار النبالء 
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تطهير اللسان"الصواعق المحرقة في الرد على أىل البدع والزندقة، ويليو 
"عن الحظور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن
( ىـ974)محمد 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

مختصر تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن
سفيان رضي اهلل عنو البن حجر الهيـتمي

-دار علوم السنة سليمان بن صالح الخراشي
الرياض

المدينة- دار العقيدة محمد بن متعب البشريدراسة عقدية- أبو ذر الغفاري رضي اهلل عنو بين أىل السنة والرافضة 

الرياض- دار طيبة محمد بن كمال السيوطيدرء االنتقاص عن عمرو بن العاص

-مكتبة الغرباء األثرية عبد القادر عطا صوفيدفع الكذب المبين المفترى من الرافضة على أمهات المؤمنين
المدينة

المؤلفمحمد نسيب الرفاعينوال المنى في إثبات عصمة أمهات المؤمنين وازواج األنبياء من الزنى

تتضمن الحديث عن نشأة) (1)المقدمة - براءة آل البيت من روايات 
(التشيع

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي2- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالخالق عز وجل 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي3- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالقرآن الكريم 
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المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي4- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالنبي صلى اهلل عليو وسلم 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي5- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بالصحابة وقبائل العرب 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي6- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة بعبادة اهلل ومقدساتو 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي7- براءة آل البيت من روايات قطع الصلة باألمة اإلسالمية 

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي8- براءة آل البيت من روايات انتقاص األنبياء والمالئكة 

-براءة آل البيت من روايات انتقاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
9

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامدي

-دار الكتب العلمية ياسر محمد ياسين البدري الحسينيالبداعة في علو آل البيت وأئمتهم عند أىل السنة والجماعة
بيروت

-دار اآلل والصحب  عبد األحد بن عبد القدوس النذيرصدق المحبة بين آل البيت والصحابة رضي اهلل عنهم
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد ماجد بن عبد الرحمن الطويلالصحابة وآل البيت واإلمامة والوالية والرد على المخالفين في ذلك تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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الرياض- دار السالم عبد اهلل بن محمد المعتازأعداء آل البيت تقديم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

موقف أىل السنة– آل رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلم وأولياءه 
ملخص من منهاج)والشيعة من عقائدىم وفضلهم وفقههم وفقهائهم 

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
( ىـ1421)

الرياض– دار القبلتين 

الدمام- دار ابن الجوزي صالح بن عبد اهلل الدرويش(حقوق الصحابة: مكرر في)آل البيت عليهم السالم وحقوقهم الشرعية 

مكرر في)فضل أىل البيت وعلو مكانتهم عند أىل السنة والجماعة 
(كتب العقيدة في الصحابة

الرياض- دار ابن األثير عبد المحسن بن حمد العباد البدر

1250)الشوكاني، محمد بن علي إرشاد الغبي إلى مذىب أىل البيت في صحب النبي صلى اهلل عليو وسلم
(ىـ

مصر- مكتبة الرضوان  تحقيق
علي بن أحمد الرازحي

التراحم بين آل بيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وبين بقية الصحابة
(العقيدة في الصحابة: مذكور في)رضي اهلل عنهم أجمعين 

الدمام- دار ابن الجوزي صالح بن عبد اهلل الدرويش

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرأغلو في القرابة وجفاء في األنبياء والصحابة ؟

المؤلفعلي بن محمد القضيبيربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت

موقف الشيعة اإلثني عشرية من األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد بن حنبل رضي اهلل عنهم

المؤلفخالد بن أحمد الزىراني
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موقف األئمة األربعة وأعالم مذىبهم من الرافضة، وموقف الرافضة منهم
2/1

-دار أضواء السلف عبد الرزاق عبد المجيد األرو
الرياض

مكرر)جذورىا، واقعها، أثرىا على األمة – العالقة بين الصوفية واإلمامية 
(في كتب الرد على الصوفية

الرياض- مجلة البيان زياد بن عبد اهلل الحمام

مكرر في كتب الرد)موقف الشيعة اإلمامية االثني عشرية من الصوفية 
(على الصوفية

-www.ddعبد اهلل بن محمد
sunnah.net

البدعة المالية عند الشيعة اإلمامية احدى العوامل المهمة في بقاء
خالفهم مع األمة

الدمام- دار ابن الجوزي ناصر بن عبد اهلل القفاري

المؤلفطو بن حامد الدليميآية التطهير وعالقتها بعصمة األئمة

المؤلفعبد الهادي الحسينيآية التطهير وعالقتها بعصمة األئمة

بيروت- عالم الكتب محمد أحمد الخطيبعقيدة العصمة بين اإلمام والفقيو

دار المحدثينىجاد بن مساعد التيمياأللوىية والعبودية في معتقد الرافضة
-للتحقيقات العلمية 

-مكتبة اإلمام البخاري حسن عوض أحمد حسنعرض ونقد- المرأة عند الشيعة اإلمامية 
مصر
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دار الرضا للنشر والتوزيععبد الرحمن بن عبد اهلل آل عليالدعوى والحقيقة- البراءة من المشركين عند الشيعة اإلمامية في الحج 

-مكتبة جزيرة الورد طو بن حامد الدليميىذه الخرافة- المهدي المنتظر 
القاىرة

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد اهلل القفاريالخمس عند الشيعة اإلمامية وجذوره العقدية

المؤلف( ىـ1395)موسى الموسوي الشيعة والتصحيح

محمود شكري اآللوسي البغداديغرائب فقهية عند الشيعة اإلمامية
( ىـ1342)

مصر- مكتبة الرضوان  تحقيق
مجيد الخليفة. د

دراسة تحليلية- الخميني وآراؤه االعتقادية وآثاره في الفكر اإلسالمي 
3/1نقدية 

مركز العصر للدراساتعبد اهلل بن ضيف اهلل آل دوفان
االستراتيجية والمستقبلية

1416)زيد بن عبد العزيز فياض الخميني، ضالالتو وانحرافاتو
(ىـ

الرياض- دار األلوكة 

اليمن- دار الحديث محمد بن عبد اهلل اإلمامرافضة اليمن على مر الزمن

-مكتبة دار المنهاج بدر بن ناصر العواددراسة تاريخية عقدية– النصب والنواصب 
الرياض
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الرياض- دار المنتقى سليمان بن صالح الخراشي(كتب موسعة في الفرق الضالة: مكرر في)الشعوبية عند الشيعة الفرس 

المؤلفعادل علي عبد اهللمحركات السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربي

-دار اإليمان محمود محمد عبد الرحمنخيانات الشيعة وأثرىا في ىزائم األمة اإلسالمية
اإلسكندرية

توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد اهلل بن سبأ بين أقالم أىل السنة
والشيعة وغيرىم

القاىرة- دار اآلثار علي بن أحمد الرازحي تقديم
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

ابن ابراىيم، ابن باز، عفيفي، ابن)فتاوى العلماء في الشيعة الروافض 
(قعود، ابن عثيمين، ابن غديان، الفوزان

-دار الكتاب والسنة 
مصر

إعداد
القسم العلمي بالدار

الرياض- دار طيبة ناصر بن عبد اهلل القفاريرسالة ماجستير- مسألة التقريب بين أىل السنة والشيعة 

القاىرة– دار الشقيقة إبراىيم بن سليمان الجبهانتبديد الظالم وتنبيو النيام إلى خطر التشيع على المسلمين واإلسالم

-دار عالم الكتب ( ىـ1412)أبو الفضل البرقعي (مذكرات حياة عالم دين مصلح في إيران)أيام من حياتي - سوانح األيام 
الرياض

مكتبة التوعية اإلسالمية( ىـ1395)موسى الموسوي يا شيعة العالم استيقظوا
مصر- 
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مكتبة التوعية اإلسالميةأبو بكر بن جابر الجزائريىذه نصيحتي إلى كل شيعي
مصر- 

-مكتبة اإلمام البخاري عثمان بن محمد الخميسمن القلب إلى الفلب
مصر

المؤلفأحمد بن سعد حمدان الغامديحوار ىادىء مع الدكتور القزويني الشيعي اإلثني عشري

مركز جسور لألبحاثخالد بن محمد بديويأعالم التصحيح واالعتدال في صفوف الشيعة اإلمامية في القرن األخير
والدراسات

الرياض- مكتبة العبيكان ( ىـ1363)شريعت سنكلجي (2)سلسلة عرفت الحقيقة – توحيد العبادة  عناية وتحقيق
خالد بن محمد البديوي

-دار سبيل المؤمنين ربيع بن ىادي المدخلينصيحة وتحذير ألىل مصر حكومة وشعبا من الرافضة
القاىرة

إعداد
أبو عبد األعلى، خالد بن محمد

مصر- دار الرحمة سليمان بن صالح الخراشيأسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق

آل ياسر للنشر والتوزيعحامد اإلدريسي((إني لكم ناصح أمين))الناصح األمين لشيعة علي أمير المؤمنين 
مصر- 

تقديم
صالح بن عبد اهلل الدرويش

مصر- دار المنار ( ىـ1345)محمد رشيد رضا السنة والشيعة أو الوىابية والرافضة
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بين)الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابو 
(الشيعة وأىل السنة

-إدارة ترجمان السنة ( ىـ1407)إحسان إلهي ظهير 
باكستان
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