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 ماجد بن سليمان الرسي ثبت بحوث ومؤلفات

  احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد:

إخراج كتب ورسائل قيمة ملؤلفني سابقني ، أيضا فقد يسر اهللا تعاىل لكاتب هذه األسطر تأليف بعض الكتب ، و 
،  ما بني تأليف وإعداد قام با املؤلف الكتب والرسائل اليتجمموع بعد عمل دراسة علمية عليها ، وهذا هو ثبت 

وصلى اهللا على سيدنا ها ، ـنفع اهللا ب، » الصايف اإلسالمسلسلة «وهي مرقمة حبسب ترتيبها بالسلسلة املوسومة 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا. حممد ،

 هـ 1433صبح يوم عرفة ، لعام 
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 الصالة ... الصالة .1
 تأليف

لم ، ــــــــــملوقر ، وهو الدالئل اخلمسون على ِعظم قدر النبـي حممد صلى اهللا عليه وآله وسالنصر املؤزر للنبـي ا .2
  وبيان حقوقه السبعة عشر على األمة

 تأليف

 النبوة دالئل من األلوة مسك .3
 تأليف

 كان اإلميانرِيُّ الظمآن من أر  :تـثبيت اإلميان يف النفوس ، أو .4
 تأليف

 اهللا غري دعاء بطالن على دليال مخسون .5
 تأليف
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 دليل احلريان ألجوبة الشبهات الثمان املتعلقة بإخالص الدعاء للواحد الدَّيان .6
 تأليف

 ، ويليه: األسباب الشرعية إلجابة الدعاء عند القبور بدعة منكرةتعاىل دعاء اهللا إجابة أن حتري  التبصرة يف بيان .7
 تأليف

 حكم بناء املساجد والغرف عليها عشرون دليال يف النهي عن الصالة عند القبور وبيان .8
 تأليف

 ضرر املدارس األجنبية على اإلسالم واملسلمني .9
 تأليف

للمؤمنني يف اآلخرة} ، (فيه بيان خطأ من توجه بالدعاء للنيب  البضاعة ملبتغـي الشفاعة {أي شفاعة النيب  .10
 الربدة«يدة لنيل الشفاعة منه من عشرة وجوه) ، ويليه: (الزبدة يف توضيح الشرك يف قص«( 

 تأليف

بيان بطالن اختاذ العبد واسطة بينه فيه ( -كشف الغطاء عن عيين من جعل بينه وبني اهللا واسطة يف الدعاء  .11

 وبني اهللا تعاىل من ستة عشر وجها)
 تأليف

للعالمة مشس ،  »د الشيطانئإغاثة اللهفان من مصا«جزء منتقى من كتاب القبوريني (تالعب الشيطان بعقول  .12
 املعروف بابن قيم اجلوزية ين حممد بن أيب بكر الدمشقيالد

 إعداد

للعالمة مشس ،  »د الشيطانئإغاثة اللهفان من مصا«جزء منتقى من كتاب الفالسفة (تالعب الشيطان بعقول  .13

 املعروف بابن قيم اجلوزية الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي

 إعداد
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للعالمة مشس ،  »د الشيطانئإغاثة اللهفان من مصا«كتاب جزء منتقى من  ( النصارىتالعب الشيطان بعقول  .14
 املعروف بابن قيم اجلوزية الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي

 إعداد

للعالمة مشس ،  »د الشيطانئإغاثة اللهفان من مصا«جزء منتقى من كتاب ( اليهودتالعب الشيطان بعقول  .15

 وزيةاملعروف بابن قيم اجل الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي

 إعداد

 »ال إلـٰه إال اهللا«شرح شروط كلمة التوحيد  .16
 تأليف

 رسائل متنوعة يف التوحيد .17
 تأليف الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  إعداد 

 عشرة رسائل يف التوحيد .18

 وبعض أحفاده الوهابتأليف الشيخ حممد بن عبد 

  إعداد 

 معىن ال إلـٰه إال اهللا ، وذكر شروطها ونواقضها .19
 تأليف الشيخ سليمان بن سحمان 

 إعداد  

 األلوهية توحيد يف معامل .20

 بطنين أباالرمحٰـ يخ محد بن ناصر بن معمر ، وعبد اهللا بن عبد تأليف الش

  إعداد 
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 املسلمني أمر ولويل،  للمسلمني الشرعية النصيحة منوذجأ .21

 الرمحـٰن بن حسن وابنه عبد اللطيف عبدتأليف الشيخ 

   إعداد

 يف أنواع التوحيد كلمة عامة .22

 د اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسنتأليف الشيخ عب

   إعداد

 بيان الشرك األكرب واألصغر وشروط الشفاعة ووجوه بطالن الشرك .23

 د بن ناصر بن معمرمححمد بن عبد الوهاب والشيخ ــــيخ مـــأبناء الشتأليف 

   إعداد

 س املسألةنف، ويليه رسالتان يف  اهللا غري دعاء حكم يف فتوى .24

 عبد الرمحـٰن بن حسنوحفيده الشيخ  حممد بن عبد الوهاب الشيختأليف 
   إعداد

 دعوته حقيقة وبيان الوهاب عبدحممد بن  الشيخ ترمجة .25
 بن حممد بن عبد الوهاب تأليف الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن

   إعداد

 املطلق واإلميان اإلميان مطلق بني الفرقبيان معىن اإلسالم واإلميان ، وأن األعمال من اإلميان ، و  .26

 بن حممد بن عبد الوهاب تأليف الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن
  إعداد
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 السابعة السماء فوق خلقه مجيع على وجل عز الرب علو تقرير .27

 بن حممد بن عبد الوهاب تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن

  إعداد

 أصل الدين وقاعدته أمران .28

حمد بن عبد ـمـٰن بن حسن بن مـ، وشرحها حلفيده الشيخ عبد الرح الوهابيخ حممد بن عبد شتأليف ال
 الوهاب

 إعداد 

 ثالثة األصول .29

 تأليف الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 إعداد  

،  : التربك بآثار الصاحلنياألولىيف مسألتني:  ناصر الدين األلباينحدِّث حممد ـامل الشيخ نادرة لفضيلةفتوى  .30

 : إثبات أن اخلضر كان نبياةالثاني

 إعداد 

وذكر أقوال علماء ،  مقدمة توضيحية لفهم عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا .31

 املذاهب األربعة فيه

 تأليف

 اته على عرشه فوق السماء السابعةعلو اهللا بذ على اجلامعةاألدلة  .32

 تأليف

يـانة من قنوا .33  ت السِّحر والكهانة ، أو: تالعب الشيطان بعقول السحرة والكهانحتذيُر َذوي الدِّ

  تأليف
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 معجم مؤلفات أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والشريعة والسلوك .34

 تأليف

 فتوى يف حكم التعليم املختلط – االنفراط لعقد دعاة االختالط .35

 األمني بن حممد املختار الشنقيطي املالكيتأليف الشيخ حممد 

 إعداد  

 يف الشبهات الوقوعالتحذير من  .36

 تأليف

 يسمى باملولد النبوي مبافتوى يف حكم االحتفال  .37

 صاحل بن فوزان الفوزانتأليف الشيخ 
 إعداد  

 نبذة خمتصرة يف أصول العقيدة اإلسالمية .38
 تأليف

صلى اهللا عليه  العذراء وابنها املسيح عيسى ابن مرمي يف القرآن الكرمي ويف أحاديث النيب حممد مرميوفضائل  قصة .39

 وسلم
 تأليف

 مظهرا من مظاهر الغلو بالصاحلني 25 –موسوعة أهل السنة يف الرد على القبوريني  .40

وتوبته ارتكب اخلطيئة ملا قصة أبينا آدم ، املالئكة آلدم سجود ،  خلق آدم وحواء(،  أبينا آدم عليه السالمصة ق .41

 )استخالف آدم يف األرض،  منها ومغفرة اهللا له
 تأليف


