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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

 فهرس بعوالي الكتب المؤلفة فيعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،أصول الدين ومحاسنه ومزاياه

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

اء أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاختيار  مع الوضع في االعتبارالكتاب من مصدره، 

لح في وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة 

 .والسلوك والشريعةالعقيدة 

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

الفهرس الكبير لمؤلفات «فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  وهذا الفهرس هو في الحقيقة المطلوبة.

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»أهل السنة 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. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،، ،ومن تبعهم بإحسان

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

http://www.saaid.net/kutob
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 ١ 

 فهرس

 أصول الدين  - ٠١

 خصائص الشريعة ومزاياها  - ٠٢

 محاسن الدين اإلسالمي  - ٠٣

 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  أصول الدين
04:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف أصول الدين
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  عناية
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

وتقع يف)معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول 
(202 - 155/19جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

مصر- املكتبة اإلسالمية (منتخب من كالم ابن تيمية رمحه هللا)الفتح املبني من قواعد امللة والدين  مجع/انتقاء
عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الزهراينابن تيمية وتقسيم الدين إىل أصول وفروع تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

الرايض- دار القاسم ( هـ1225)حسني بن غنام العقد الثمني يف شرح أحاديث أصول الدين تعليق/حتقيق
حممد بن عبد هللا اهلبدان

بريوت- دار األماجد ( هـ1237)علي بن حممد السويدي العقد الثمني يف بيان مسائل الدين حتقيق وتعليق
صاحل بن حممد العيدان. د

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيينمبادئ األصول
( هـ1358)اجلزائري 

اجلزائر- الدار األثرية  حتقيق
عمار الطاليب. د

منظومة يف العقيدة- منهج احلق : أصول عظيمة من قواعد اإلسالم، ويليه
واألخالق

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

اجلزائر- الدار األثرية  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاهبجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

5   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أصول الدين

04:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمباحث يف أصول الدين
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيدأصول املنهج اإلسالمي
( هـ1432)

الدمام- دار الذخائر  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا الرتكي

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر حنو ثقافة إسالمية أصيلة

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري منهاج املسلم
(هـ

جدة- دار الشروق 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدنظمه- عقائده - شرائعه - اإلسالم ، حقيقته 

-دار التوحيد للنشر محود بن عبد العزيز البدر(رد على من طعن فيه)هذا هو اإلسالم 
الرايض

5   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  خصائص الشريعة ومزاايها

04:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه

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

حممد األمني بن حممد املختاراإلسالم دين كامل
( هـ1393)الشنقيطي 

الرايض- دار طيبة 

ابن محيد، عبد هللا بن حممدكمال الشريعة ومشوهلا لكل ما حيتاجه البشر
( هـ1402)

جدة- مكتبة العلم 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمجل رفيعة حول كمال الشريعة
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيالتسامح والعدوانية يف اإلسالم
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

الرايض- دار العاصمة زيد بن عبد الكرمي الزيدالوسطية يف اإلسالم

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عمر ابزمولأدلة الوسطية من القرآن العظيم والسسنة النبوية

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانالوسطية

الرايض- دار الراية حممد ابكرميوسطية أهل السنة بني الفرق

5   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  خصائص الشريعة ومزاايها

04:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه

الرايض- دار العقيدة محد بن عبد هللا الصقعيبمناذج تطبيقية من وسطية النيب صلى هللا عليه وسلم

الدالئل القرآنية يف أن العلوم واألعمال النافعة العصرية داخلة يف الدين
اإلسالمي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاناألمن يف حياة األمم: األمن الفكري، ويليها

منشور يف شبكةماجد من سليمان الرسيموقف اإلسالم من اإلرهاب
املعلومات

وزارة الشؤون اإلسالميةعبد هللا بن حممد العمروحقيقة اإلرهاب
السعودية- 

5   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  حماسن الدين اإلسالمي

04:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه

الشاشي، حممد بن علي، املعروفحماسن الشريعة
( هـ365)ابلقفال 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
علي إبراهيم مصطفى

يقع ضمن جمموع مؤلفات)الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-دار إيالف الدولية جمموعة من الباحثني12/1موسوعة حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام 
الكويت

إشراف
سليمان الدريع. د

-املكتبة اإلسالمية سليم بن عيد اهلاليلمساحة اإلسالم يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الصحيحة
األردن

-دار كنوز أشبيليا صالح بن أمحد الشامياجلمال يف منهج اإلسالم وتشريعه
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحقوق دعت إليها الفطرة وقررهتا الشريعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اجلبيل- دار الصديق عبد الرمحن بن سعد احلسيينمنهج اإلسالم يف سالمة اإلنسان تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

دمشق- اليمامة عبد الستار أمحد قدورقانون حقوق احليوان يف شريعة اإلسالم

5   من 5صفحة 
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