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 العقيدةوكتب التوحيد 
 

 

 دةنسالعقيدة املُكتب : أوالً
١- أصول السة ن 

 :لإلمام أمحد بن حنبل، منت صغري، له عدد من الشروح املطبوعة منها
 شرح أصول السنة إلمام أهل السنة  •

وقد طبعته مكتبة ، رـعبداهللا بن جربين، وهو شرح خمتصللشيخ 
 .دار املسري بالرياض

 

 متام املنة بالتعليق على أصول السنة •

وهـو  ، سـليم  عبد املنعم عمرولشيخ غري مطولة ل وهي تعليقات
 .مطبوع بدار السالم بالقاهرة

 

 أصول السنة حتقيق وشرح خمتصر •

وطبع مبكتبة  ،لوليد سيف النصر، وعمله فيها متقناالشيخ حتقيق 
 .ابن تيمية بالقاهرة

 

 أصول السنةشرح  •
حيث أثبت نصوصاً ، وكانت طريقته متميزة ،ألمحد سامل املصري

مث نظائرها من كالم أئمة ، اإلمام أمحد تناظر ما هو موجود يف األصلعن 
د، ويعترب كتابه من أفضـل  مث خيتم الفقرة بتعليق جي، أهل السنة واجلماعة

 .وقد طُبع بدار الكيان بالرياض، لتميزه مبا ذكرنا ؛الشروح
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 الشريعة -٢
من كتب العقيدة املسندة املهمة، وقد طُبع الكتاب  ، وهولآلجري

 :أكثر من طبعة منها
 

حممد حامد الفقي، اعتمد فيها على نسـخة  الشيخ طبعة بتحقيق  -
خطية واحدة فيها خروم ونقص، وأما تعليقاته وخترجياته فقد كانت قليلة 

  .وقد طبعته دار الكتب العلمية ببريوت، جداً
 

الوليد سيف الناصر، اعتمد فيها على ثـالث  الشيخ طبعة بتحقيق  -
وكان خترجيه لألحاديث فيها ، ح كثرياً مما فات الفقيفصح، نسخ خطية

وصدر هذا الكتاب عن مؤسسـة  ، خمتصراً إال إذا اقتضت احلاجة لإلطالة
 .بالقاهرة قرطبة 

 

عبداهللا الدميجي، وهي أطروحـة جامعيـة    الدكتور طبعة بتحقيق -
وأطال يف التخريج، ، اعتمد فيها على أربع نسخ خطية، أجاد يف التحقيق

 .بالرياض وقد طبعت يف دار الوطن ،وهي من أفضل طبعات الكتاب
 

 

 اإلبانة الكربى  -٣
اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية (ويسمى بـ  ،البن بطة العكربي

، ةلفية السمن أكرب املوسوعات العقدي ،  وهو يعد)املذمومةوجمانبة الفرق 
على أهل البدع يف كـثري ممـا    والرد، مع احتوائه على آالف األحاديث
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طبعتـه دار   ،وبلغ عدة جملـدات ، وقد اشترك جمموعة يف حتقيقه، أثاروه
 .الراية بالرياض

 

 حنبل يف العقيدةاملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن  -٤
 .لعبداإلله بن سلمان األمحدي، أصدرته دار طيبة يف جملدين

ـ  ب مجع فيه أقوال اإلمام أمحد بن حنبل املتعلقة مبسائل العقيدة، وقد رت
هذه املسائل حسب أمهيتها وصحة أسانيدها، فبدأ مبسـائل اإلميـان، مث   

ن اإلمام أمحد، واعتمد على الروايات املسندة فيما نقل ع...القدر، مسائل
والتطـرق إىل  ، مع بيان منهج السـلف ، وقام بدراستها والتعليق عليها

 .مسألةكل  خمالفيهم من املتكلمني وغريهم، وإيضاح الصواب يف
 .وننصح باقتنائه، ومفيدجيد  والكتاب

 كتاب السنة -٥
بتحقيـق   طبع بدار الرمادي بالـدمام ، لعبداهللا بن أمحد بن حنبل

 .حممد بن سعيد القحطاين
 

 كتاب السنة -٦
 .بتحقيق الزهراين طبعته دار الراية بالرياض ،أليب بكر اخلالل

 

 كتاب السنة -٧
 .بتحقيق اجلوابرة طبعته دار الصميعي بالرياض، البن أيب عاصم

 

 كتاب السنة -٨
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 .طبعته مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت ،حملمد بن نصر املروزي
 

 كتاب اإلميان -٩
بتحقيـق   طبعه املكتب اإلسالمي فـي بريوت، للقاسم بن سالم

 .الشيخ األلباين
 
 

 كتاب اإلميان -١٠
 .طُبع بالدار السلفية بالكويت، ليحىي بن عمر العدين

 
 

 كتاب اإلميان -١١
بتحقيـق   طبعه املكتب اإلسالمي فـي بـريوت ، البن أيب شيبة

 .الشيخ األلباين
 
 

 اإلميانكتاب  -١٢
 طبعتـه دار ابـن حـزم بـبريوت    ، هحملمد بن إسحاق بن مند

 .وغريها
 
 
 

 كتب متون العقيدة وشروحها: ثانياً
 منت العقيدة الطحاوية وشروحه -١

بن لإلمام أمحد من أهم متون علم العقيدة منت العقيدة الطحاوية 
سالمة الطحاوي، الذي ذكر فيه اعتقاد أهل السنة واجلماعـة باسـتثناء   

وجعله اإلميان إقراراً ، كوصف اهللا بالقدم، مسائل يسرية استدركت عليه
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على أمهية هذا املنت عناية أهل العلم  ومما يدلُّ .بالقلبوتصديقاً ، باللسان
ما  إىل غري ذلك، ولهواستدراك ، عليقٍوت، ونظمٍ، وترتيبٍ، به ما بني شرحٍ

ومن أفضل وأكثرها على غري ج السلف، ، ر شرحاًـيقارب أربعة عش
كما أن لكثري من املعاصرين شـروحاً  ، شرح ابن أيب العز احلنفي شروحه
 .طبعومنها ما مل ي، منها ما طُبع ،سلفية

 :شروحه
 :من أهم شروح العقيدة الطحاوية

معتمـداً  ، ألنه بناه على منهج السلف ؛شرح ابن أيب العز احلنفي •
ووضوح ، مع حسن عرضه، على ما كتبه شيخ اإلسالم وابن القيم

وخلوه مـن  ، ودقة أحباثه، وكثرة معلوماته، وقوة حجته، عبارته
 .بدع الكالم املذمومة

 : وقد طُبع شرحه عدة طبعات منها
برئاسة عبد اهللا بـن  ، طبعة بتصحيح وإشراف جلنة من العلماء -

 .هـ١٣٤٩ وكانت عام، وهي أول طبعة، حسن آل الشيخ
، ج فيها بعض األحاديثخر، أمحد شاكرالشيخ طبعة بتحقيق  -

 .وقد نشرته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
طبعها ، األلباينالشيخ وختريج ، طبعة بتحقيق مجاعة من العلماء -

 .املكتب اإلسالمي ببريوت
 .عبد الرمحن عمريةطبعة بتحقيق  -



٤٦ 

 

�������� ������� ��	 

طبعتها مكتبـة دار  ، طبعة بتحقيق وختريج وتعليق بشري عيون -
 .البيان بدمشق

شـعيب  الشـيخ   عبـد اهللا التركـي، و  الشيخ طبعة بتحقيق  -
منـها  ، وحققت على أربع نسخ خطية، األرناؤوط، وهي أجود الطبعات

ـ ، وقوبلت على نسخته بعد وفاته، نسخة كتبت يف حياة املؤلف ز وتتمي
واإلشارة إىل موارد الشارح الـيت  ، هذه الطبعة بالتخرجيات احلديثية أيضاً

والتعريف باألعالم والغريب إىل غري ذلك، والتحقيق ، صهانقل عنها أو خلَّ
ومنها ما يتعلـق  ، منها ما يتعلق ببعض التعليقات، عليه مؤاخذات يسرية

 .وقد طبع مبؤسسة الرسالة ببريوت، بالتخريج
 

 :خمتصراته
 : له عدة خمتصرات منها

 خمتصر لعبد املنعم العزي •
، وحـذف املكـرر  ، ذف فيه مناقشات الشارح ألهل البـدع ح

  .نشرته دار الوفاء مبصر، واكتفى ببعض الشواهد
 

 العك خلالدخمتصر  •
نشـرته  ، وجتاوز ما دون ذلك، رحاقتصر فيه على مقصود الشا

 .مكتبة دار املعرفة بدمشق
 

 ذيب حملمد الصاوي •
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وأعـاد عرضـه مرتبـاً وفـق حـديث      ، اختصر فيه الكتاب
 .نشرته دار الفرقان يف مصر ،جربيل

 

حممد الشيخ وحققه  ،اختصره بعض العلماء :عليه كتبخمتصر  •
 .ناصر الدين األلباين

 

 يف ترتيب أحاديث وآثار شرح العقيدة الطحاوية األثريةالآللئ  •
  .بالكويتدار األقصى بع بوقد طُ، لطالب بن حممود

 

 يف ذيب شرح العقيدة الطحاوية السنيةالتحفة  •
وتعقبه الشيخ  ،طبعته شركة املطابع النموذجية باألردنللقيسي،  

بع بدار طيبـة  وقد طُ، )فتح رب العبيد(: عبد العزيز الراجحي، يف كتاب
 .بالرياض
 املنحة اإلهلية يف ذيب شرح العقيدة الطحاوية •

 .قدم له الشيخ ابن جربينلعبد اآلخر الغنيمي، 
 :املعاصرة ومن شروح منت العقيدة الطحاوية

عبدالرمحن الرباك، إعـداد عبـد   للشيخ  ،شرح العقيدة الطحاوية •
وهـو شـرح   ، طبعته دار التدمرية بالريـاض ، الرمحن السديس

، مع تلخيص أقوال أهل العلم فيها، يتميز بعرض املسائل، متوسط
، مع تقرير مذهب أهل السنة، والتدليل عليه، وبيان الراجح منها
، واإلحالة على كتب أهل السـنة للتوسـع  ، والرد على املخالفني

 . ما كتب شيخ اإلسالم وابن القيمالسي



٤٨ 

 

�������� ������� ��	 

، ابن باز: طبع شروحهم منهمومل ت عدد من املشايخقد شرحها و
وحممـد  ، وسفر احلوايل، وعبدالعزيز الراجحي، وابن جربين، واللحيدان

 .وناصر العقل وغريهم، وصاحل آل الشيخ، أمان اجلامي
، وابـن مـانع  ، تعليق األلبـاين  :عليها ومن التعليقات املختصرة

 .وأمحد الغامدي، والفوزان
دة كتابومن الدراسات اجلي : 

اإلمام ابن أيب العز احلنفي وآراؤه يف العقيدة من خـالل   منهج •
 شرحه للطحاوية

بع بـدار ابـن   وقد طُ، لعبد اهللا احلايف، وأصله رسالة ماجستري 
 .اجلوزي
البن أيب العز احلنفي مع تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية  •

 بيان موارد الشرح

أو ، عبد العزيز آل عبد اللطيف، وهو توضيح أو استدراكللشيخ 
مع ، وغالبها على الشرح، أو استكمال مسألة، أو ختريج، عبارة تصويب

الرشـد  مكتبـة  وقد طبعته ، ذكر املصادر اليت اعتمد عليها ابن أيب العز
 .بالرياض
 

 الواسطية وشروحهمنت العقيدة  -٢
منت العقيدة الواسطية البن تيمية، يعمن أمجع مـا كتـب يف    د

وحتري ألفـاظ  ، وقوة حجته، وغزارة أدلته، مع وضوح عبارته، العقيدة
له أن يتحدى املخالفني له فيه أن يأتوا حبرف  لذا حق، الكتاب والسنة فيه
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ره فيه، وبعد مناظرات بينه وبـني  واحد من القرون الثالثة خيالف ما قر
 .ةسلفي سنيةخصومه وقع االتفاق على أنه عقيدة 

 

 :شروحه -أ
 :له عدة شروح منها

 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية •

أكثر فيه من النقل عن ، زيد بن فياض، وهو شرح نفيسللشيخ  
الشـروح  وهو أول ما طبع من ، السيما شيخ اإلسالم، علماء أهل السنة

هـ، والثالثة بدار الوطن بالرياض سـنة  ١٣٨٨هـ مث سنة  ١٣٧٧سنة 
 .هـ١٤١٤

 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية مـن   •
 املباحث املنيفة

عليها تعليقـات   ،بع طبعة قدميةعبد الرمحن السعدي، طُللشيخ  
هـ بتحقيق ١٤٠٩مث أعيد طبعه مبكتبة ابن القيم بالدمام سنة ، البن باز
 .علي حسن عبد احلميدالشيخ 

 

 بن عبد العزيز بن مانع  حممدللشيخ  حاشية  •

منها طبعة دار ، بعت طبعات متعددةمث طُ، طبعها عمر عبد اجلبار
 .أشرف عبد املقصودالشيخ طربية بالرياض بعناية 

 

 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية •
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ويكثر من النقل عن ابن تيميـة  ، الرشيدعبد العزيز الناصر للشيخ 

 .وهو من أفضل شروحها، طبع بدار الرشيد بدون تاريخ، وابن القيم
 
 

 شرح العقيدة الواسطية •
وقد طبع ، حممد خليل هراس، وميتاز بالوضوح واالختصارللشيخ 

ونشـرته أيضـاً   ، عبدالرزاق عفيفيالشيخ  مبراجعة، باجلامعة اإلسالمية
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عـام  

مث طبـع  ، إمساعيل األنصـاري للشيخ مع تعليقات يسرية . هـ ١٤٠٣
وأضاف إليه ملحقاً ذكر فيه أهم املسائل ، السقَّافعلوي  الشيخ بتحقيق

أخذها من شرح ابن أيب العز للعقيـدة  ، اليت مل يتطرق إليها شيخ اإلسالم
مرة أخرى مبؤسسة الدرر  بع، وطُوقد طبعته دار اهلجرة باخلرب، يةالطحاو

اسالسنية مع استدراكات الشيخ ابن عثيمني على الشيخ اهلر. 
 
 

 شرح العقيدة الواسطية •
بعناية أشرف بن  ،ابن عثيمني، طبعة مكتبة طربية بالرياضللشيخ 

مث طبعتها مكتبة ابن اجلوزي بالدمام بعد قراءة ابن عثـيمني  ، عبداملقصود
 .فزاد فيها وحذف، هلا

 
 

 شرح العقيدة الواسطية •
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اعتمد فيه على شـرح  ، صاحل الفوزان، وهو شرح خمتصرللشيخ 
مث مبكتبـة  ، طبع جبامعة اإلمام، وشرح الرشيد وغري ذلك، زيد بن فياض

 .رياضاملعارف بال
 

• ة يف شرح العقيدة الواسطيةالآللئ البهي 
صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ، من إصدار دار العاصـمة  للشيخ 

بالرياض، وهو عبارة عن دروس مفرغة من أشرطة، اعتىن ا عادل حممد 
يأخذ جممـوع  أنه دين ضخمني، وطريقته يف الشرح مرسي، ويقع يف جملَّ

وما تضمنته من الصفات ، االستدالل ااآليات ومراد شيخ اإلسالم من 
 .أو من اإلميان، مث يعرض املبحث بشكل عام

 

 السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية •
عبداهللا الغنيمان، إصدار دار ابن اجلوزي بالسعودية، وقد للشيخ 

ومتيز بكثرة االستدالل بالكتـاب  ، اشتمل هذا الشرح على فوائد عظيمة
مذهب أهل السنة واجلماعة، مع إيراد النصـوص الـيت   والسنة يف تقرير 
واجلمع بينها، مع ذكر أقوال املتقدمني من أهل العلم،  ،ظاهرها التعارض

وقد اهتم املؤلف بالرقائق واإلميانيات، كما اهتم بتقعيد القواعد، إىل غري 
ذلك من مزايا الكتاب، فالكتاب يضاف إىل الشروح املهمـة للعقيـدة   

 .الواسطية
 

 لكواشف اجللية يف شرح العقيدة الواسطيةا •
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أكثر فيه من النقل ، ععبد العزيز السلمان، وهو شرح موسللشيخ 
، والطحاويـة ، لواسـطية وشـروحات ا ، وابن القيم، عن شيخ اإلسالم

 .والسفارينية
 

للشـيخ   األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسـطية،  •
 . أيضاً عبدالعزيز السلمان

 

 اإلهلية يف شرح العقيدة الواسطية املنحة •

أحلق كل فصـل منـه بأسـئلة    ، لعلي الغرايب، وهو شرح ميسر
 .هـ ١٣٨٣طبع مبطبعة حممد صبيح باألزهر سنة ، للمراجعة

 

 التعليقات الزكية على الواسطية •

 .طبع بدار الوطن بالرياض، ابن جربين، وهو شرح موسعللشيخ 
 

 .لفيصل بن املباركالتعليقات السنية على العقيدة الواسطية،  •
لسـعيد  ، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة   •

 .القحطاين
  توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية •

وقد طُبـع  ، عبدالرمحن الرباك، اعتناء عبدالرمحن السديسللشيخ 
 .بدار التدمرية بالرياض

 العقيدة الواسطية من كالم شيخ اإلسالم ابن تيميةشرح  •
 

 .خالد املصلح، وقد طُبع بدار ابن اجلوزي بالدمامللشيخ 
 .إىل غري ذلك من الشروح
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 :نظمه -ب
 :وقد نظم منت العقيدة الواسطية

 .عبدالعزيز النجدي •
 

بع بـاملغرب  وقد طُ، ونظمه أيضا أبو املساكني املغريب املراكشي •
 ).سبيل السلف(جريدة ضمن منشورات 

 

 منت الرسالة التدمرية وشروحه -٣
، )التدمريـة (اعتىن مجع من العلماء والباحثني املعاصرين بالرسالة 

 .يقاً وتعليقاً، وشرحاً، وتقريباًحتق
تحقيق حممد السعوي حتقيقاً متقناً على عـدة  وطُبعت التدمرية ب

 .وأصلها رسالة ماجستري ،مبكتبة العبيكان بالرياضنسخ خطية 
 

 شروحه - أ
 :ومن أهم شروحه 
 التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية •

وميتاز بتعويله ، وهو من أوائل من شرحه، فاحل آل مهديللشيخ 
وقد طبعتـه مكتبـة  ، ح بذلكعلى كتب ابن تيمية يف شرحه كما صر 

 .بعناية الشيخ عبد الرمحن احملمود احلرمني بالرياض
 
 

 الرسالة التدمريةشرح  •
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وقد طُبع بدار أطلـس  ، لشرح سهل مذلَّ، حممد اخلميسللشيخ 
  .ومبكتبة املعارف بالرياض أيضاً، اخلضراء بالرياض

 

 شرح الرسالة التدمرية •

رح ـمتيز الش، اعتىن به سليمان الغصن، عبدالرمحن الرباكللشيخ 
املسائل النحويـة  وحترير بعض ، وترتيب األجوبة والوجوه، بدقة العبارة

 .وقد طُبع بدار إشبيلية، واإلعرابية
 

 على منت الرسالة التدمرية التوضيحات األثرية •

وامتاز كتابه ، حممد اخلميسالدكتور بتقدمي ، لفخر الدين احملسي
 .مبكتبة الرشد بالرياضوقد طُبع ، بالترتيب متناً وشرحاً

 

 خمتصراته -ب
 :وله عدة خمتصرات منها

 التدمريةتقريب  •
وقد طُبع بدار ابـن  ، ابن عثيمني، خمتصر يف تقريب معانيهللشيخ 
 .اجلوزي بالدمام

 

 األجوبة املرضية لتقريب التدمرية  •

ب واعتىن بتخريج األحاديـث واآلثـار، وقـر   ، لبالل اجلزائري
 .وطبع  بدار هجر بأا، الكتاب من خالل أسئلة وأجوبة على التدمرية

 

 وشروحه االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشادمنت ملعة  -٤
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، )املغـين (االعتقاد، منت خمتصر البن قدامة صاحب كتاب  )ملعة(
وأثىن عليه مجع من ، وهو رغم اختصاره إال أنه حوى أهم مسائل العقيدة

 .العلماء
 :شروحه
بع بتحقيق وختريج أشرف بـن  ابن عثيمني، وقد طُالشيخ شرح  •

 .مكتبة طربية بالرياضوقد طبعته ، عبداملقصود
 

 اإلرشاد شرح ملعة االعتقاد •
طبـع  و، ه وخرج أحاديثه حممد املنيعوقد أعد، ابن جربينللشيخ 

 .بدار طيبة بالرياض
 

 التعليقات على منت ملعة االعتقاد •

شرح ، )اللمعة(ابن جربين، وهو أسئلة وأجوبة على للشيخ أيضاً 
 . وأوضح فيها املعاين العقدية لطالب املعاهد العلمية، فيها املفردات اللغوية

 تيسري ملعة االعتقاد •

وقد طبع بدار الوطن ، عبد الرمحن احملمود، وهو من أميزهاللشيخ 
 .بالرياض

 ارينية وشروحهاالعقيدة السفَّ -٥
اريين السفَّارينية هي يف األصل منظومة حملمد بن أمحد العقيدة السفَّ

وهي على ج أهـل  ، )الدرة املضية يف عقيدة أهل الفرقة املرضية(امسها 
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، دركت على صـاحبها إال مسائل يسرية است، السنة واجلماعة يف جمملها
 .مع حسن الترتيب، وتتميز بأا مجعت معظم مسائل االعتقاد

 :شروحها
 األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية لوامع •

وهو شرح  ،مما يزيد من أمهية الكتاب ناظم نفسهوهذا الشرح لل
 . وعليه بعض مؤاخذات ،ع فيه املؤلفتوس، مفيد

، هـ١٣٢٥بع الكتاب بطبعته األوىل يف مطبعة املنار سنة وقد طُ
عبـد  الشيخ وأضيفت إليه تعليقات ، مث أعيد طبعه مبطابع األصفهاين جبدة

وفيها مسائل مستدركة على السفاريين، وهي ، وابن سحمان، اهللا أبابطني
رها املكتب اإلسـالمي بـبريوت وغـريه    مطبوعة مع الكتاب، مث صو

 . السابق ذكرمهابتعليقات الشيخني
 :الشرح وممن اختصر

ومل يضف إليه ، وطبع بتحقيق حممد زهري النجار، بن سلوم حممد •
 .ببريوتوقد طبعته دار الكتب العلمية ، شيئاً

والتزم بألفاظ ، حذف األقوال واخلالف ،بن شطي احلنبلي حسن •
وطبـع يف  ، خذ على املؤلـف ومل يغري شيئاً حىت ما أُ، السفاريين

 .دمشق
 الدرية لشرح الدرة املضية الكواكب •

ده ممـا  وجـر ، حممد بن مانع، زاد عليه زيادات وفوائـد للشيخ 
خذ عليه متابعته للمؤلـف يف  ولكن أُ، به يف بعض املسائلوتعقَّ، دركاست
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مث يف مطبعة املـدين علـى   ، وقد طبع يف بومباي، درك عليهبعض ما است
السلف بتحقيق أشـرف بـن عبـد    مث يف مكتبة أضواء ، الطبعة السابقة

 .وهي أجود طبعات الكتاب، املقصود
ابن مانع علـى  تبصري القانع يف اجلمع بني شرحي ابن شطي و •

 العقيدة السفارينية

لياسر املزروعي، وقد مجع بني خمتصر الشطي وخمتصر ابن مـانع،  
وطُبع يف دار البشائر اإلسالمية ببريوت عام ، حققه حممد سليمان اجلراح

 .م١٩٩٩
،  من أشـرطة صـوتية   فرغت، ابن عثيمنيالشيخ شرحها  وممن •

  .وحوهلا كالم كثريوطبعت يف دار البصرية باإلسكندرية 
طبعـت مبطبعـة   ، وللشيخ عبد الرمحن بن قاسم حاشية عليهـا  •

 .هـ١٣٦٤احلكومة مبكة املكرمة سنة 
 معارج القبول خمتصراته وطبعاته -٦

، متيز بسـهولة األسـلوب  حافظ احلكمي، للشيخ معارج القبول 
ه مـن  وخلـو ، مع استيفاء األدلة من الكتاب والسـنة ،  وغزارة املادة

ر ـوهو شرح لنظم خمتص، نهج السلفياملبالتزامه و، املصطلحات الكالمية
 ).م الوصول إىل مباحث علم األصوللَّس( :مساه

 طبعاته -أ
 :والكتاب له عدة طبعات
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إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء  طبعة قدمية للرئاسة العامة  -
 .والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية

 .بتحقيق حممد بن عبدالفتاح، طبعة دار العقيدة مبصر -
وهي حسنة الطباعة، إال أن ا قصوراً ، طبعة مكتبة نزار الباز -

 .يف ختريج األحاديث
حممـود، اعـتىن   بتحقيق عمر بن ، طبعة دار ابن القيم بالدمام -

 .بتخريج أحاديثه
ومتتـاز  ، بتحقيق حممد صبحي حالق، طبعة دار ابن اجلوزي -

، وختريج آثار التابعني، وضبط النص، على سابقتها حبسن اإلخراج
 . وتعريف الغريب، والتراجم، ومن دوم

 .وحنن ننصح باألخريتني
 

 خمتصراته -ب
 :ومن خمتصراته

وتعريـف  ، بتخريج األحاديـث خمتصر هشام آل عقدة، ويتميز  •
ووضع العناوين مع التعليقات، ومل يلتزم فيه بنفس تقسيم ، الغريب

بـل  ، وال بالبدء باألبيات وشرحها، موضوعات الكتاب األصل
ـ ، مع التصرف أحياناً، اعتىن مبا تضمنه الباب أو الفصل ردف مث ي

 .وقد طبع بدار طيبة اخلضراء، وبعض األسئلة، ذلك باألبيات
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بـذكر  ، تصر سعد القحطاين، حافظ فيه على ترتيب األصـل خم  •
م ومل يهـت ، ق علـى بعـض مواضـعه   وعلَّ، األبيات مث شرحها

 .وقد طبع بدار إشبيليا، بالتخريج
 

 الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية -٧

ـ  ،)٧٥١: ت(ابن قيم اجلوزية للحافظ  القصـيدة  (ـ وتعرف ب
 ٥٩٤٩تبلغ أبياا  ،وهذه القصيدة منظومة من البحر الكامل ،)النونية

وبيـان األقـوال    ،ف يف عقيدة أهل السنةلّوهي من أمجع ما أُ ،بيتاً
على أهـل البـدع    والرد ،واالنتصار ألهل السنة ،واملذاهب املختلفة

 .والضاللة
 :ومن طبعات الكتاب

ألبيات القصيدة طبعة دار املعرفة ببريوت، وهي عبارة عن سرد  -
 .النونية فقط
طبعة دار ابن خزمية بالرياض، بتحقيق عبداهللا بن حممد العمري،  -

فيها ضبط النص، وترمجة  وهذه الطبعة مل تتعرض لشرح القصيدة، وإمنا متَّ
األعالم الوارد ذكرهم يف النظم، عدا املشهورين منهم، وفيهـا شـرح   

بالشكل، باإلضافة  نص كامالًاملفردات اليت حتتاج إىل شرح، مع ضبط ال
 .إىل ترقيم األبيات، وفهرس ملوضوعات النظم

، وقد مت حتقيق وتوثيق هذه املكرمة طبعة دار عامل الفوائد مبكة -
أصل هذا العمل أربع والطبعة على أحسن النسخ اخلطية للقصيدة النونية، 

مها أربعة رسائل ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، قد
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نيين، وعبداهللا اهلذيل، وفهـد  حممد العريفي، وناصر احل: ثني، هممن الباح
إجراء تنسيق بـني   وقد متَّ. املساعد، بإشراف الشيخ عبدالعزيز الراجحي

فيهـا ضـبط    ، ومتَّيف املقدمة والتعليقات والفهارسهذه الرسائل األربعة 
باإلضـافة إىل القيـام    ،متسلسـالً  النص بالشكل وترقيم األبيات ترقيماً

 .رح والتعليق والفهرسةـبالش
 :هذه القصيدة ىلعومن الشروح والتعليقات 

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن   •
 القيم

ملؤلفه أمحد بن إبراهيم بن عيسى، طبعه املكتـب اإلسـالمي،    
 .ببريوت

 شرح القصيدة النونية •
خليل هراس، وقـد طبعتـه دار   حممد الشيخ شرحها وحققها  

 .الفاروق احلديثة مبصر
 توضيح الكافية الشافية •

للشيخ عبدالرمحن بن ناصر السعدي، وقد طبعته دار ابن اجلوزي  
 .بالدمام

 التعليق املختصر على القصيدة النونية •
تعليق الشيخ صاحل الفوزان، وقد أشرف على طبعـه وإخراجـه   

هذا الشرح يف األصل عبارة عن شرح عبدالسالم بن عبداهللا السليمان، و
وجـع  ففرغت أشـرطته، ور  ؛قام به الشيخ يف مسجده يف مدينة الرياض
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صلح مبا يناسب خروجه ككتاب، مع إضافة األسئلة املهمة اليت تتعلـق  وأُ
 .بالشكل) املنت(فيه ضبط النص  وقد متَّ. رح الكتابـبش

 

 

 يف موضوعات متفرقةكتب : ثالثاً
 منوعةكتب  -أ

 شرح السنة -١
يشمل الكثري من ، ق اخمتصر يف العقيدة وما تعلَّوهو  ،للرباري

، إخل...واألمساء والصفات، والشفاعة، وامليزان، كرؤية اهللا، مسائل العقيدة
، والتحذير مـن ضـدمها  ، ولزوم اجلماعة، والدعوة إىل التمسك بالسنة

 . والبيع، والطالق، وبعض أحكام النكاح، واملسح على اخلفني
، ض املسائلمع تكرار بع، ومن املآخذ على الكتاب عدم الترتيب

 . وإيراده األحاديث الضعيفة
 

 :والكتاب له طبعات
طبعتـها دار  ، حممد بن سعيد القحطاينالدكتور طبعة بتحقيق  -

 .ابن القيم بالدمام
 

 .طبعتها دار السلف، طبعة بتحقيق خالد الردادي -
 

ريـاض  (وشرح وختريج عمرو عبد املنعم، ومساه  بتحقيقطبعة  -
، بـها ورت، فجمع املتفرقـات ) اجلنة شرح وترتيب شرح السنة

 .وطبع بدار ابن عفان بالقاهرة، وشرحها شرحاً مفيداً
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 اإلبانة الصغرى -٢
رح واإلبانة على أصـول  ـالش(ـ ى بويسم، البن بطة العكربي

وأمساء ، واحملدثات، والبدع، االعتقاديةذكر فيه املسائل ، )السنة والديانة
وطبـع  ، قه رضا بن نعسان معطـي حقَّ، ورؤوس الضاللة، الفرق الضالة

 .يف جملدين باملكتبة الفيصلية مبكة املكرمة
 

 اإلبانة عن أصول الديانة -٣
حيث أعلن فيه ، ل يف حياتهأليب احلسن األشعري، وميثل نقطة حتو

نةرجوعه إىل مذهب أهل الس، وهو آخر ما صف، وله عدة طبعاتن : 
 . هـ١٣١٢طبعة دائرة املعارف الربيطانية باهلند سنة  -
 .املنريية بالقاهرة الطبعة -
 .اجلمل بالقاهرة طبعة -
 .تقدمي محاد األنصاري، اجلامعة اإلسالمية طبعة -
، الكتاب قد قابل طبعاتوطبعة دار البيان بتحقيق بشري عيون،  -

ج أحاديثـه عبـد القـادر    و خـر ، على خمطوطاتومل يعتمد 
 .األرناؤوط

بتحقيق حممد علي رحيان، مقابلـة  ، دار اإلبانة بالقاهرة طبعة -
 .على مخس نسخ خطية

 

 رسالة إىل أهل الثغر -٤
وطبعته وزارة التعليم ، حتقيق عبد اهللا شاكر، أليب احلسن األشعري

هها أهل أجوبة على األسئلة اليت وجوهو عبارة عن ، العايل باملدينة املنورة
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فيما يتعلق ، أورد فيها إحدى ومخسني إمجاعاً، الثغر عن مذهب أهل احلق
ـ ، وما ينبغي من صفات اجلالل والكمال، بالذات اإلهلية م عـن  مث تكلَّ
مث ذكر موقف أهل السنة من اخلالف الذي وقـع بـني   ، األمور الغيبية

 وذم، قف من أهل البـدع واملخـالفني  واملو، الصحابة رضوان اهللا عليهم
ن عجزها عن إقامة وبي، طريقة الفالسفة املتكلمني يف إثبات حدوث العامل

ما وقع إال ، وهذه الرسالة تقرير لعقيدة أهل السنة، دليل على هذه القضية
 .والرضا، التأويل يف بعض الصفات كالغضب من

 

٥- السنية شرح قصيدة ابن أيب نية ولواقح األفكار لوائح األنوار الس
 داود احلائية يف عقيدة أهل اآلثار السلفية

مع زيادات ابن البنـا  ، للسفاريين، شرح فيه قصيدة ابن أيب داود
السيما مواضع اخلالف ، نت القصيدة أمهات مسائل العقيدةوتضم، عليها

وغـري  ، وفضائل الصـحابة ، كبعض الصفات، بني أهل السنة وخمالفيهم
والكتـاب  ، ة مسائل عقدية تتميماً للفائدةاد عليها املؤلف عدوز. ذلك

منها نقله بعض كالم أهل البـدع دون تنبيـه،   ، عليه بعض املؤاخذات
وقد . بل واملوضوع أحياناً إىل غري ذلك، كذلك إيراده كثرياً من الضعيف

 .بتحقيق عبداهللا البصريي، بع الكتاب يف مكتبة الرشدطُ
 
 

 الفقه األكرب -٦
أيب حنيفة، و يف نسبته إىل أيب حنيفة نظرعند أهل العلـم،  لإلمام 

وقد نقله عنـه أبـو   ، وإمنا هو من أماليه لتالميذه، واألرجح أنه مل يكتبه
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ونقله عنه أيضاً محاد ، هم بالوضعوهو مت، مطيع احلكم بن عبد اهللا البلخي
أيب وغالب ما فيه مـن كـالم   . فيكون جاء من طريقني، بن أيب حنيفة

بل هي إمـا  ، إال أن فيه مسائل ليست من كالمه، كثري وفيه حق، حنيفة
ومن ذلك مسـائل مل يكـن   ، أو من زيادات غريهم، من زيادات الرواة

والراجح أن البلخـي أدخـل   ، رمحه اهللا ،اخلالف قد وقع فيها يف عصره
صاحب : لذا نسبه إليه الذهيب فقال، كلمات كثرية ضمن كالم أيب حنيفة

 :ومن األدلة على ذلك .)الفقه األكرب(اب كت
وهذه القضية مل تعرف إال ، )لفظي بالقرآن خملوق: (وجود عبارة
واإلمام أبو ، أي بعد سنة مائتني وعشرة هجرية، بزمنبعد حدوث الفتنة 

حنيفة رمحه اهللا تويف سنة مائة ومخسني هجرية، لذا كان شيخ اإلسـالم  
 . )عند أصحاب أيب حنيفةالفقه األكرب املشهور ( :يقول

ومييـل  ، املال علي القاري احلنفي )الفقه األكرب(وقد شرح كتاب 
بـع  وقـد طُ ، وإىل مذهب اخللف تارة أخرى، إىل مذهب السلف تارة

 .ببريوت بدار الكتب العلميةحممد دندل  يالكتاب بتحقيق عل
 

 العواصم من القواصم -٧
 ، وقد رد)٥٤٣:ت(العريب للقاضي حممد بن عبد اهللا أيب بكر بن 

علـى   وغريهم، فـرد ، وأهل البدع، فيه على كثري من مذاهب الفالسفة
وعلى القدرية، وعلى أيب حامد الغزايل بعـض  ، القائلني بوحدة الوجود

أيضاً على الظاهرية ما وقع يف كالمهم مـن جتـاوزات   فلسفاته، ورد .
عليهـا حتـت اسـم     ردى الفيعرض املخالفات حتت اسم قاصمة مث يتولَّ
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ودحض مـا  ، ومن أهم ما تعرض له بيان ما كان عليه الصحابة، ةعاصم
وما شجر بـني  ، خالفة أيب بكر: أُلصق م من م، متناوالً قضايا منها

ؤخذ على ابن العريب التأويـل  وي. وغريه، ثري حول عثمانوما أُ، الصحابة
حلميد بن باديس عبد ا العالمة ر الكتاب كامالً وقد نش، لبعض الصفات

وأخذ منه الشيخ حمب الدين اخلطيب قسـماً  . ينأهـ يف جز١٣٤٧سنة 
العواصـم مـن   : (ونشره ومساه، وهو املتعلق بالصحابة، من اجلزء الثاين

) القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسـلم 
ـ  -نفسهامث توالت الطبعات عن هذه الطبعة . هـ ١٣٧١سنة  ب وحِس

، ومن أفضلها طبعة دار الكتب السلفية -الناس أن ذلك هو الكتاب كامالً
لشيخ ت بإشراف اقَقِّواليت عليها تعليقات حملمود مهدي االستانبويل، وح

الكتاب كامالً بتحقيق الدكتور عمـار   رـإىل أن نش. حممد مجيل غازي
) العواصم والقواصم(ا غري وكتابنا هذ. وقد طُبع بدار الثقافة  بقطر، طاليب

 .البن الوزير
 

 احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن -٨
ي يف مناظرة جرت ـفيه على بشر املريس لعبد العزيز الكناين، رد

، والكتاب على صغر حجمه إال أنه بالغ األمهيـة ، بينهما حبضرة املأمون
ولكن وقع خالف يف نسبته إىل ، فقد نقل العلماء مجالً منه مستشهدين ا

 :مؤلفه
وتابعه ، )االعتدال ميزان(الذهيب يف : فممن مل يصحح نسبته إليه

واحتجا بانفراد حممد بن احلسـن بـن األزهـر    ، )الطبقات(السبكي يف 
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ـ ، بروايته مون أوهو متهم بالوضع، ولو ثبتت نسبته إليه واملناظرة أمام امل
يرجع عن مذهب اجلهمية؟ هذا جممـل مـا    ملَ ملفَ، ألقيمت احلجة عليه

به من ال يصحح نسبة الكتاب للكناين حيتج. 
، وأجاب املثبتون عن ذلك بأن ابن األزهر مل ينفرد برواية الكتاب

أما عـدم رجـوع   ، )اإلبانة(فقد أورد له ابن بطة إسناداً آخر يف كتاب 
ـ ، ن الشبهة منهاملأمون عن رأي اجلهمية فقد يكون لتمكُّ م يسـتطع  فل

ووقوعهم يف عبد العزيـز  ، يسي وأتباعه منهمع قرب املرِ، التخلص منها
 .الكناين وطعنه عنده

بـل إن  ، ومما يقوي تصحيح النسبة أيضاً ثبوت املناظرة تارخييـاً 
 .يثبتوا االذهيب نفسه والسبكي وغريمه

اخلطيب : وقد تتابع كثري من العلماء على نسبة الكتاب له ومنهم
، وابن كثري، وابن تيمية، وابن اجلوزي، وأبو إسحاق الشريازي، البغدادي

 .وغريهم، وابن العماد، وابن حجر
وابن ، )شرح الطحاوية(وابن أيب العز يف ، وقد نقل منه ابن تيمية

 .)الفتح(حجر يف 
 :وللكتاب عدة طبعات منها

 .حققها نصراين، طبعة امع العلمي بدمشق -
 .اإلسالمية باملدينة املنورةوطبعة اجلامعة  -
مع حتقيـق  ، طبعة بتحقيق علي الفقيهي على عدة نسخ خطية -

 .نسبة الكتاب للمؤلف
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سـري  (اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد من كتاب  -٩
 للذهيب )أعالم النبالء

بدأ فيه مبقدمة ، أصله رسالة دكتوراه، مجال أمحد باديللدكتور 
وعناية ، والتعريف بكتابه، وترمجة موجزة للذهيب، تعريفات عامةنت تضم

مث ذكر اآلثـار الـواردة يف   ، وبيان منهجهم، أئمة السنة بتدوين العقيدة
ويف أن ، واألمساء والصفات، وتوحيد األلوهية، التمسك بالكتاب والسنة

، بةوفضائل الصحا، ويف اإلميان والقدر، القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق
ق هذه اآلثار بعزوها وقد وثَّ. والبدع وأهلها، علم الكالم واجلدل ويف ذم

وقد ، وختريج األحاديث، والتعليق عليها، )السري(إىل مصدرها من كتاب 
 .طُبع الكتاب بدار الوطن  بالرياض

 

ـ ( :دة يف كتـاب ـاآلثار املروية عن السلف يف العقي -١٠ اريخ ـت
 البن عساكر) دينة دمشقـم

مجع فيه األقوال الواردة عن السلف يف العقيدة من ، لتوفيق طاسي
، بدأ فيه مبقدمة تضمنت التعريف بابن عسـاكر ، )تاريخ دمشق(كتاب 

مث ذكر األقوال الواردة عـن السـلف يف   ، )تاريخ مدينة دمشق(وكتاب 
، ويف اليوم اآلخر، وأقواهلم يف القدر، ويف مسائل التوحيد، مسائل اإلميان

، تبـاع وأقواهلم الواردة يف اال، واإلمامة، واخلالفة، هلم يف الصحابةوأقوا
 واحلكم عليها صـحةً ، مع دراسة أسانيد هذه اآلثار. وغريها من املسائل

وقد طبعته مكتبة العلوم واحلكم باملدينـة  ، يف بابه والكتاب فريد. وضعفاً
 .املنورة
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 أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان -١١
وقـد  ، أصل الكتاب رسالة دكتوراه، عبدالعزيز املبدل للدكتور 

، مجع أقوال التابعني يف هذا املوضوع من أمهات كتب التفسري واحلديث
وحكم االحتجاج بأقواهلم يف ، ومنزلة التابعني، وتناول فيها تعريف التابعي

 واألمسـاء ، لوهيـة واأل، وذكر أقواهلم يف توحيد الربوبية، مسائل العقيدة
ن الصحيح منها وبي، مع ذكرها بأسانيدها، ويف مسائل اإلميان، والصفات
 .وقد طبع بدار التوحيد بالرياض، والكتاب فريد يف بابه. والضعيف

 

١٢- نة فيما أشكل من نصوص العقيدةمسالك أهل الس 
وقـد  ، أصل الكتاب رسالة دكتوراه، عبد الرزاق معاشللدكتور 

والتعرف ، التأليف يف املشكل عند أئمة أهل السنةتناول املؤلف فيه مناهج 
، فيها التعارض نظمع والتأليف بني النصوص اليت يعلى مسالكهم يف اجل

، وعدم معارضة العقل هلا، وذكر قواعد أهل السنة يف بيان توافق النصوص
ة يف نأهل الس وطريقة، ومنهج املبتدعة يف النصوص اليت ظاهرها التعارض

يف جيـد   والكتاب. ودفع ما أشكل عنها، بني النصوص املتعارضةاجلمع 
 .طبعته دار ابن عفان بالقاهرةوقد ، بابه

 

 املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع -١٣
خلالد اجلعيد، وعلي العلياين، وناصر اجلهين، وأصله ثالث رسائل 

، والدراسة موحـدة وجاءت املقدمة ، للماجستري طبعت يف كتاب واحد
، وقد قام بدراسة القسم األول وهو ما يتعلق بالتوحيـد خالـد اجلعيـد   

، علـي العليـاين   ؛ومالئكتـه ، والقسم الثاين وهو ما يتعلق باإلميان باهللا
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، واإلمامة، واليوم اآلخر، والقدر، والقسم الثالث وهو ما يتعلق بالنبوات
باستخراج املسائل اليت حكى  وقد قاموا، ناصر اجلهين ؛قروالف، واخلالفة

سـة  اركما قاموا بد، األبواب السابقة فيها ابن تيمية اإلمجاع من كتبه يف
الكتاب تكمن يف أن من حكى اإلمجاع هو  وأمهية، أصولية عن اإلمجاع

 .وقد طُبع الكتاب بدار الفضيلة بالسعودية، ابن تيمية
 

 املباحث العقدية املتعلقة باألذكار -١٤
 اجلامعة اإلسالمية باملدينـة  صدر عنلعلي عبد احلفيظ الكيالين، 

مه املؤلـف إىل  وأصله رسالة جامعية، وقد قس، يف ثالث جملداتاملنورة 
، وآدابـه ، وأنواعـه ، أربعة أبواب، ذكر يف الباب األول معىن الـذكر 

رعي، والباب الثاين يف منزلة الذكر من العقيـدة  ـوحكمه الش، وفوائده
مية ومن بني سائر العبادات، وأمهيته يف زيادة اإلميـان، وتقويـة   اإلسال
إخل، وترسيخ التوحيد، ... والرسل، والكتب، كاإلميان باملالئكة، أركانه

وشبه القـائلني  ، والباب الثالث والرابع تعرض فيهما للذكر غري املشروع
 .عليها والرد، مع مناقشتها ،به

 

١٥- وسطية أهل السة بني نالفقر 
بـين فيـه   ، أصل الكتاب رسالة دكتوراه، حممد باكرميللدكتور 

املؤلف وسطية أهل السنة واجلماعة واعتداهلم بني الفوقد تناول فيـه  ، قر
ووسـطيتهم يف األمسـاء   ، وسطية أهل السنة يف باب األمساء والصفات

وأيضاً وسـطية  ، ووسطيتهم يف باب القدر، والوعد والوعيد، واألحكام
ووسطيتهم يف باب تعظيم ، أهل السنة يف باب الصحابة رضوان اهللا عليهم
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، يف بابهجيد  والكتاب. الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصاحلني من أمته
 .وقد طبعته دار الراية بالرياض

 

العقيدة اإلسالمية وجهود علماء السلف يف تقريرها والـدفاع   -١٦
 عنها حىت اية العصر األموي

ذكر فيه بعـض  ، أصله رسالة دكتوراه، عطا اهللا املعايطةللدكتور 
، وتوحيـد الربوبيـة  ، وجود اهللا سبحانه وتعـاىل : مسائل العقيدة مثل

مث عرض ، والقضاء والقدر، واإلميان والعمل، والصفات اإلهلية، أللوهيةوا
 مث رد، من املناقشات العقدية بني الصحابة يف بعض مسائل العقيدة اًصور

ودرس فيه حديث ، على األفكار اخلاطئة حول عقيدة الصحابة والتابعني
، فرق االبتداع بعـرض نشـأا   وتناول، االفتراق العقدي دراسة حتليلية

وبيان مواقف علماء السـلف  ، ومقاالا املنحرفة، والعوامل املؤثرة فيها
 .والكتاب طبع بدار اآلفاق الفكرية مبصر. منها

 

 )صحيح البخاري(شرح كتاب التوحيد من  -١٧
عبد اهللا الغنيمان، شرح فيه ما أورده البخاري يف صحيحه للشيخ 

مـع  ، التوحيد، حبيث يذكر نص احلديث بسندهمن النصوص يف كتاب 
، ومراده من إيـراده ، الترمجة لراويه من الصحابة، وبيان مقصد البخاري

ووجه استدالله بذلك، مع بيان مذهب السلف يف أمسـاء اهللا وصـفاته،   
ومدى متسكهم بالكتاب والسنة، والرد على األقوال الباطلة والضعيفة اليت 

 .ال تؤيدها النصوص
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مل  )صحيح البخاري(ة الكتاب تكمن يف أن كثرياً من شراح وأمهي
يشرحوا كتاب التوحيد على مقتضى منهج أهل السنة واجلماعة وخاصة 

 .والكتاب طبع بدار لينة  باملدينة املنورة. يف مسائل صفات اهللا عز وجل
 
 

 أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني -١٨
ـ  سليمان للدكتور  ع فيـه  الدبيخي، أصله رسالة ماجسـتري، تتب

 ن أحاديث العقيدة يف الصحيحني اليت قد يوهم ظاهرها التعارض، مث بـي
وقد طبع الكتاب مبكتبة دار البيان . ومذاهب العلماء فيه، وجه التعارض

 .وطبع أيضاً بدار املنهاج  بالرياض، احلديثة بالطائف
 
 

١٩- إشكاهلا يف الصحيحنيم أحاديث العقيدة املتوه 
بني هذا لدبيخي أيضاً، وأصله رسالة دكتوراه، والفرق اللدكتور 
أن األول فيما يوهم ظاهره التعـارض مـن أحاديـث    : الكتاب وسابقه

الصحيحني، وهذا من أنواع املشكل، والثاين عن األحاديـث املتـوهم   
 إشكاهلا، واملشكل أعم من موهم التعارض، فيشمله وغـريه، فالكتـاب  

الثاين فيه إكمال وإمتام لألول، مع التزامه أن ال يكرر حـديثاً درسـه يف   
 .والكتاب مطبوع بدار املنهاج بالرياض. األول

 
 

 حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل -٢٠
ن فيها موازين معرفة للدكتور موسى اإلبراهيم، رسالة دكتوراه بي

م عن أبعـاد  وميزان الفطرة، مث تكلَّ، العقلوميزان ، ميزان الوحي: احلق
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، والوالء والرباء يف التصـور اإلسـالمي  ، املفاصلة بني اإلسالم واجلاهلية
ق للسـالم  وواقع الوالء والرباء اليوم، وتطـر ، وكيفية التعايش مع اآلخر

ومفهوم ، مث احلوار مع احلضارات األخرى من املنظور اإلسالمي، العاملي
وضرورة هذا احلوار النتشار الـدعوة  ، وحماذيره، ضوابطهو، هذا احلوار
مـا   وأنه أهم، وختم بإعداد القوة وشريعة اجلهاد يف اإلسالم، اإلسالمية

وقـد طبعتـه دار األعـالم    ، يف بابهجيد  والكتاب، ق السالم العامليحيقِّ
 .بعمان

 

 نبوءات الرسول ما حتقق منها وما مل يتحقق -٢١
أصله رسالة ماجستري، تناول فيه النبوءات ، حملمد ويل اهللا الندوي

والنبوءات اليت تتعلق بالتـابعني ومـن   ، اليت تتعلق بالصحابة أو بعصرهم
، وهي غالباً من أشـراط السـاعة  ، والنبوءات اليت مل تتحقق بعد، بعدهم

 مث حيكم، فيذكر النبوءة مث دليلها من احلديث، نبوءة )١٨٨(حيث أورد 
أمـا  ، وذكر أقوال العلماء يف ذلـك ، مث يتكلم عن حتققها، على احلديث

وقـد  ، النبوءات اليت مل تتحقق فينقل من العلماء الزمن التقرييب لتحققها
أورد باإلضافة إىل األحاديث الصحيحة أحاديث ضعيفة وبني ضـعفها،  

 .طبع بدار السالم مبصرو ،يف بابهجيد  والكتاب
 

 املفاضلة يف العقيدةمباحث  -٢٢
أصـل الكتـاب رسـالة    ، للدكتور حممد عبد الرمحن الشظيفي

، وفضـل اخلـالق سـبحانه   ، حبث فيه معىن املفاضلة وألفاظها، دكتوراه
وبـني  ، كاملفاضلة بني األنبيـاء : وتفاضل اخللق، وتفاضل أمسائه وصفاته
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، والتفاضل بني املـؤمنني ، والتفاضل بني الصحابة، رـاألنبياء وبقية البش
وتفاضـل األمكنـة   ، وتفاضل العبادات، واملفاضلة بني املالئكة والبشر

وقـد  ، والكتاب فريد يف بابه. وقد مجع فيه ما تناثر يف مظانه. واألزمنة
 .طبعته دار ابن عفان باخلرب

 

 تنوير العقول يف الفرق بني النيب والرسول -٢٣
درس فيه هذه املسألة اليت اختلف فيها أهـل  ، عبداهللا اإلمامحملمد 

عشر فرقـاً   ومن مثبت للفرق، وقد ذكر اثين، ال فرق: فمن قائل، العلم
واألمـور  ، مث أورد مباحث أخرى مثل تفاضل الرسل، بني النيب والرسول

وعرض ألهل ، والفرق بني النيب والويل، اليت يشترك فيها األنبياء والرسل
ـ ، البدع الذين جيعلون منزلة أئمتهم وأوليائهم فوق منزلة األنبيـاء  ل وذي

عـن يف األنبيـاء   الكتاب بذكر جمموعة كتب احتوت على التشويه والط
، صـفحة  )٨٧(فالكتـاب  ، والرسل، وعنوان الكتاب أكرب من مضمونه

بـع مبركـز دار   وقد طُ. صفحة منه )٣٠( مل يتجاوز الرئيسواملوضوع 
 .احلديث مبعرب

 

 مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة إىل اية القرن الرابع اهلجري -٢٤
حملمد الشيخ عليو حممد، وهو من الكتب املميزة والفريدة يف باا، 

صفحة، ننصح باقتنائه  )١٠٠٠(عدد صفحاته قرابة ، طبع يف جملد ضخم
 .وقد طبعته مكتبة دار املنهاج  بالرياض. واالستفادة منه

 

 )كتاب التوحيد(مغين املريد اجلامع لشروح  -٢٥
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 )كتاب التوحيـد (ـ شروح ل لعبد املنعم إبراهيم، مجع فيه عشرة
د، مع اهتمامه وبترتيب جي، حممد بن عبدالوهاب يف سياق واحد لإلمام

اح وكـالم الشـر  ، بنقل أقوال املفسرين على اآليات حسـب قـدمهم  
ونقـل شـروح   ، وختريج األحايث الواردة يف املنت والشروح، السابقني

وقد طبع مبكتبـة   .ننصح باقتنائه، احملدثني على احلديث، والكتاب مفيد
 .نزار مصطفى الباز مبكة املكرمة

 

 تسهيل العقيدة اإلسالمية -٢٦
هـ بـدار  ١٤٢٣طبع سنة ، اجلربين بن عبد العزيز عبداهللاللشيخ 

 .الصميعي بالرياض
 

 الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة -٢٧
 .بالرياض وقد طبع بدارالراية، األثري عبداهللا بن عبداحلميدللشيخ 

 

 لسيد عبدالغينالعقيدة الصافية للفرقة الناجية  -٢٨
العقيدة (، و)الوجيز(، و)تسهيل العقيدة اإلسالمية(: وهذه الكتب

، من الكتب املعاصرة اليت عرضت عقيدة أهل السنة واجلماعـة  )الصافية
 .عرضاً شامالً وميسراً

 

 التعريفات االعتقادية -٢٩
لسعد بن حممد آل عبد اللطيف، أورد فيه جمموعة نقـول عـن   

واألمساء اإلسالمية يف االعتقاد، ، العلماء يف تعريف االصطالحات الشرعية
مرتبة على حروف املعجم، فيذكر املصطلح االعتقادي مـع التعريـف   
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فكثرياً ، يف بابهجيد  والكتاب، املختار الذي يراه أقرب إىل هذا املصطلح
ض للطالب يف دراسته لكتب العقائد كلمات يصعب عليه معرفـة  ما يعر

الفهـم  املراد منها بدقة، فيعترب هذا الكتاب معيناً له للوصول إىل فهمها 
 .والكتاب طبعته دار الوطن بالرياض. الصحيح
 

 علم العقيدة عند أهل السنة واجلماعة -٣٠
وحقيقة ، ف فيه بأهل السنة واجلماعةعر، ريـحممد يسللدكتور 

وذكر خصائص عقيـدة أهـل السـنة    ، ومب تتم النسبة إليهم، منهجهم
مث ، وبيان قواعد وضوابط االستدالل على مسـائل االعتقـاد  ، واجلماعة

 :أردفه مبلحقني
 .تضمن فهرسة تفصيلية ملوضوعات ومسائل االعتقاد: األول
 .مبائة كتاب من كتب العقيدة اًتضمن تعريف: والثاين

. فريد يف بابههو مدخالً يف العقيدة لطالب العلم ووالكتاب يعترب 
 .الرياضبوقد طبع بدار طيبة 

 

 حقيقة التوحيد والفرق بني الربوبية واأللوهية -٣١

حتدث فيه عن حقيقـة التوحيـد   ، علي بن نفيع العلياينللشيخ 
وذكر أمثلة من القرآن الكرمي عن اآليات ، ف التوحيد يف اللغةفعر، جممالً
مث ، وتفرده عن مجيع خلقه بأساليب متنوعـة ، على توحيد اهللا تدلُّاليت 

واليت تدل على اهتمام النيب صلى ، ذكر بعض األمثلة اليت وردت يف السنة
، وبيان مكانتـه ، وتربيتهم عليه، وتعليمه لألمة، اهللا عليه وسلم بالتوحيد

ن التوحيد يف فهم السلفوبي ،كل قسـم  ومعىن، ن أقسام التوحيدمث بي 
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. على بعض شبه امللبسني مث رد، عىن عند االقترانوامل، عندما يفرد بالذكر
 .وقد طبع بدار الوطن بالرياض، وهو كتاب خمتصر ومفيد

 

موقف األئمة األربعة وأعالم مذاهبهم من الرافضـة وموقـف    -٣٢
 الرافضة منهم

وافرة كتاب نفيس مجع فيه مجلة وهو لعبدالرزاق عبدايد األرو،  
ن بوضوح مـوقفهم مـن   بيت ،من كالم األئمة األربعة وعلماء املذاهب

، والقـرآن ، وموقفهم من عقيدة الرافضـة يف التوحيـد  ، الرافضة إمجاالً
وحىت مـوقفهم مـن   ، وغريها من مسائل االعتقاد، والصحابة، والقدر

، والـذبائح ، والنكـاح ، كالشـهادة : الرافضة يف بعض املسائل الفقهية
على موقف الرافضة مـن األئمـة    ك ذكر أيضاً نقوالً كثرية تدلُّوكذل

واامهم ، والتالعب يف الدين، كرميهم باجلهل، هبااألربعة وعلماء املذ
وعيبهم عليهم عدم األخذ بكثري من الفقهيات اليت يأخـذون  ، بالتجسيم

 .والكتاب طبعته أضواء السلف بالرياض. هم ا
 

املصطلحات العقدية والفكرية عند أهـل  ضوابط استعمال  -٣٣
 السنة واجلماعة

اسـات  سعود العتييب، إصـدار مركـز التأصـيل للدر   لدكتور ل
بدراسـة ضـوابط   فيـه  قام املؤلف . رسالة دكتوراه أصلهوالبحوث، و

ـ  عمال املصطلحات العقدية والفكريةاست م عند أهل السنة واجلماعة، قس
، وعـرض يف ثانيهـا   اًتعريفات وآثـار جعل أوهلا : حبثه إىل ثالثة أبواب

ق فيه ضوابط قبول املصطلحات، وجعل الباب الثالث لألمثلة التطبيقية، طب
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ره من ضوابط استعمال املصطلحات علـى مصـطلح التركيـب    ما قر
ومصطلح ، ومصطلح اليقني الصويف، ومصطلح العدل الكالمي، الفلسفي

 .اتمع املدين الفكري املعاصر
 اخلصائص –املنهج  –األهداف  –لسنة واجلماعة النشأة أهل ا -٣٤

والكتاب يتناول منهج أهـل  . لصاحل الدخيل، إصدار دار الفضيلة
السنة واجلماعة وأمهيته، وما يتميزون به عن غريهم من الفق املنحرفـة  ر

أبواب، فبدأ بتعريف  ةوذلك من خالل أربع، سواء يف االعتقاد أو السلوك
ن واألمساء املرادفة له، مث بيّ، وأصل التسمية، مصطلح أهل السنة واجلماعة

تباعاً يف تلك األبواب خصائص أهل السنة يف مصادر التلقي واالستدالل، 
وخصائصهم يف العمل والتطبيق، وخصائصهم يف السـلوك واألخـالق،   

دعـد    عليهم، والكتابماً ذلك بنماذج للسلف الصاحل رضوان اهللامجي
 .ننصح به

 :كتب يف إبطال ااز -٣٥
 

يخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أفضل من كتب عـن  ش
و ) رسالة احلقيقة واـاز (إنكار ااز يف مواطن متفرقة من كتبهم مثل 

 :ومن الكتب النافعة اليت نصرت هذا القول، اوغريمه) الصواعق املرسلة(
 

 د واإلعجازل للتعبيف املنز منع جواز ااز  •
وهي رسالة خمتصرة أنكر فيهـا  ، للعالمة حممد األمني الشنقيطي

طالع املؤلـف األصـولية   اااز يف اللغة والقرآن؛ جيد القارئ فيها سعة 
 .بع بدار عامل الفوائد مبكة املكرمةوقد طُ. واللغوية
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 بطالن ااز •
، ومفاسد القول به، ن فيه أدلة بطالن اازبي، ملصطفى الصياصنة

يزين وردوهو مطبوع بدار املعراج. على بعض شبهات ا. 
 

 جتديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره -٣٦
وهو . حملمد بن عبدالعزيز العلي، إصدار دار كنوز إشبيليا بالرياض

 .صفحة )٢٠٠(من الرسائل والبحوث العلمية احملكمة، ويقع يف 
 

قدمة على متهيد ذكر فيه حاجة العبـاد إىل  امل بعداحتوى البحث 
ا حتدث فيه عن مفهوم جتديد أوهل: على أربعة فصولواشتمل . الدين احلق

ّالدين ومصادره، وبيث يف ن يف الثاين ضوابط جتديد الدين وجماالته، وحتد
ف يف وعـر الثالث عن آثار جتديد الدين يف املاضي، وأمهيته يف املستقبل، 

الرابع التجديد املنحرف، مث ذكر أبرز املفاهيم اخلاطئة يف دعاوى التجديد 
 .ب عليهاوناقشها وعقَّ

 

 كتب يف القبورية  -ب
ومـا  ، ركـإن املغاالة يف القبور وأصحاا من أعظم أبواب الش

العلمـاء   وقد اهتم، يفعله القبوريون عند األضرحة خري شاهد على ذلك
وإليك ، وبيان معتقدام وشبهام، بالتحذير من مسالك هؤالء القبوريني

 : بعض املؤلفات يف ذلك
 

 بدع القبور أنواعها وأحكامها -١
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لصاحل بن مقبل العصيمي، وهو يشمل مجيع مـا يتعلـق ببـدع    
، وننصح بهجيد  والكتاب، على الشبه اليت أثارها املبتدعة مع الرد، القبور

 .قد طُبع بدار الفضيلة بالرياضو
 

 جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية -٢
لشمس الدين األفغاين، وهو دراسة جلهود األحنـاف يف حماربـة   

والكتاب طبعته دار الصـميعي  . األمور الشركية وذرائعها عند القبوريني
 .بالرياض
 

قبـور  فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حـول األضـرحة وال   -٣
  واملوالد والنذور

تيها ت بني دفَّضمو ،دم هلا مجاعة من العلماءقَّ ،لطيفة وهو رسالة
وما يتعلق ا من ، فتاوى لعلماء من األزهر فيما يتعلق باألضرحة والقبور

وقـد  . فالرسالة على صغرها شوكة يف حلوق القبوريني، املوالد والنذور
 .بدار اليسر بالقاهرة تطبع

 

هذه الكتب ما يتعلق جبانب من جوانب الشرك أو وسائله ومن  -
 : ومنها ،عند القبوريني

 

 اآليات البينات يف حترمي دعاء األموات -٤
مجعها علي بابكر، ذكر فيها ثالثني دليالً من كتـاب اهللا علـى   

 . واالستغاثة واالستعانة م، حرمة دعاء األموات
 

 البناء على القبور -٥
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عبدالرمحن املعلمي، ذكر فيه حكم رفع القبـور والبنـاء   للعالمة 
 .وقد طبع بدار أطلس بالرياض، عليها

 
 

 كتب يف التربك بآثار الصاحلني -ج
فـت فيهـا   لِّوقـد أُ ، إن من ذرائع الشرك التربك بآثار الصاحلني

 :مؤلفات، منها
 اآلثار واملشاهد وأثر تعظيمها على األمة اإلسالمية -١

، ننصح بقراءته، اجلفري، وهو كتاب جامع مفيد يف بابهلعبدالعزيز 
 .وقد طبعته دار الفضيلة بالرياض. وأصله رسالة ماجستري

 وقفات مع زيارة آثار الصاحلني -٢
ذكر فيها مقدمة وسـت   ،لفهد أبا حسني، وهو رسالة خمتصرة

عشرة وقفة مهمة، أحلقها بفتاوى تؤيد ما ذهب إليه من منع زيارة هـذه  
 .الرسالة طبعتها دار احملدث بالرياضو. اآلثار

 : يف هذا الباب ومن الكتب اليت ينبغي احلذر منها
 

 .حملمد طاهر الكرديتربك الصحابة بآثار رسول اهللا  •
 

 ال ذرائع هلدم آثار النبوة •

 .لعمر كامل، ويؤيد فيه إحياء اآلثار النبوية
 
 

 والتحذير منه كتب يف السحر -د
 :موضوع السحر وما يتعلق بهيف فت لِّمن الكتب اليت أُ
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  عامل السحر والشعوذة -١
وقـد طبـع بـدار    . عمر األشقر، كتاب متكامل يف بابهللشيخ 

انالنفائس بعم. 
 

 احلذر من السحر -٢
 .وقد طبعته مؤسسة اجلريسي بالرياض، خالد اجلريسيللدكتور 

 

 السحر بني احلقيقة واخليال -٣
وقد طبع ، يف طريقة إيراد األدلة واملناقشةجيد  ألمحد احلمد، وهو

 . مبكتبة التراث مبكة
 

٤- ار يف التصدي للسحرة األشرارالصارم البت 
ولكنه أكثر من إيـراد  ، دوالكتاب جي، لوحيد بن عبدالسالم بايل

وقد طبعتـه مكتبـة   . أكثر منه علمياً قصصياًالقصص اليت جتعل الكتاب 
 .الصحابة جبدة

 

 بني احلقيقة والوهم يف التصور اإلسالميالسحر  -٥
مث ، مث األدلـة ، لعبدالسالم السكري، وطريقته هي إيراد األقوال 
بع بدار الكتب اجلامعية وقد طُ. دةوهي طريقة جي، مث الترجيح، مناقشتها

 .احلديثة مبصر
 .وغريها من الكتب

 كتب يف أحكام التشبه بالكفار -هـ 
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 اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  -١

يتضح من عنوان الكتاب موضوعه الذي  ،ابن تيميةلشيخ اإلسالم 
وحديثاً املوضوعات قدمياً هو من أهم دت والذي أكَّ ،اره بالكفَّوهو التشب

وقد حشد املؤلف فيه من نصوص الكتاب والسـنة   ،ريعة على منعهـالش
ـ  ،ن هذا األصلبيِّوآثار الصحابة ما ي مـع   ،ة العقليـة باإلضافة إىل األدلَّ

بـع الكتـاب   وقد طُ ،تفصيالت وتقريرات وحتريرات ال جتدها يف غريه
مث طبع بتحقيق الدكتور ناصر العقل مبكتبـة   ،بتحقيق حممد حامد الفقي

     .وأصله رسالة دكتوراه ،وهي من أفضل طبعاته ،الرشد بالرياض
 :فمن خمتصراته ،وقد اختصر الكتاب غري واحد 

 )اقتضاء الصراط املستقيم(املنهج القومي يف اختصار  •
 يعلالشيخ بتحقيق  ،كة املكرمةمب بع بدار عامل الفوائدطُ ،للبعلي

 .بكر أبو زيدالشيخ وإشراف  ،بن حممد العمران
 خمتارات من اقتضاء الصراط املستقيم •

 .بالدمام طبعة دار ابن اجلوزي ،عثيمنيمد بن صاحل بن حمللشيخ  
 )الصراط املستقيم(خمتصر اقتضاء  •

 .طبعة دار أشبيليا ،ناصر العقلللدكتور  
  ب اقتضاء الصراط املستقيممهذَّ •

وـذيب الشـيخ صـاحل     ،عبدالرمحن الفريوائيالشيخ ترتيب 
 .احلصني

 خمتصر اقتضاء الصراط املستقيم  •
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 .طبعة دار املسلم ،منيسي لوليد بن إدريس
٢- ه املنهي عنه يف الفقه اإلسالميالتشب 

. مشل مجيع أنواع التشبهجيد  مجيل اللوحيق، وهو كتابللدكتور 
 .وقد طبع بدار األندلس اخلضراء جبدة

 

 من تشبه بقوم فهو منهم -٣
 . طبعت بدار الوطن بالرياض ،ناصر العقلللدكتور رسالة لطيفة 

 

 النصارى يف أعيادهمال تشاركوا  -٤
بـدار ابـن    بعتطُ، ناصر بن علي الغامديللشيخ رسالة صغرية 

 . القيم بالدمام
 

 كتب يف رؤية اهللا -و
، أفرد كثريون مؤلفات يف إثبات رؤيـة اهللا تعـاىل كـاآلجري   

 املعاصرين كتب ومن، والشوكاين، وأبو شامة، وابن النحاس، والدارقطين
 :يف ذلك

 

 واألثر على رؤية اهللا تعاىل بالبصرداللة القرآن  -١
عبدالعزيز الرومي، حبـث فيـه أدلـة نفـاة الرؤيـة      للدكتور 

وقد . م عن رؤية غري املؤمنني هللا يف اآلخرةوتكلَّ، وناقشها، واعتراضام
 .طبعته مكتبة املعارف بالرياض

 

 رؤية اهللا تعاىل وحتقيق الكالم فيها -٢
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أورد فيهـا املـذاهب يف   ، ناصر، وهي رسالة جامعية بن ألمحد
، وأورد األدلة على ثبوت الرؤية ووقوعها يف اآلخرة، الرؤية مع مناقشتها

وقد طبع جبامعة أم القرى . وهي من أوسع وأفضل ما كتب ترتيباً وتبويباً
 .مبكة املكرمة

 

 عظم املنة يف رؤية املؤمنني رم يف اجلنة -٣

، ل، وهو خمتصر مجع فيه األدلة على هذه الرؤيةلعبدالرمحن األهد
 .وناقش أدلة النافني

 

 كتب يف حديث افتراق األمة -ز
يف عـدة  ألمهية حديث افتراق هذه األمة فقد أفـرد بالتـأليف   

 : مؤلفات ومنها
 حديث افتراق األمة إىل نيف وسبعني فرقة -١

وأجـاب عـن بعـض    ، لصنعاين، ساق بعض طرقـه اللعالمة 
 .وقد طُبع بدار العاصمة بالرياض، اإلشكاالت فيه

 

 ما أنا عليه وأصحايب -٢
ومـا يـدخل يف   ، ألمحد سالم، تناول فيه معامل احلديث املنهجية

بع بدار وقد طُ. على الشبهات مث رد، وما خيرج عنه ،منهج الفرقة الناجية
 .ابن حزم ببريوت

 

 أضواء على حديث افتراق األمة -٣
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ـ ، مث تفسريه، ناقش لفظ احلديث وإسنادهللجديع،  ه علـى  ونب
 . وهو مطبوع مبؤسسة الريان ببريوت. تفسريات مغلوطة تتفرع عنه

 

 نصح األمة يف فهم أحاديث افتراق األمة -٤
وأقوال العلماء ، هلاليل، ذكر األحاديث على وجه العمومسليم ال

بع الكتـاب  وقد طُ). كلها يف النار إال واحدة(وتكلم على زيادة ، فيها
 .بدار األضحى بعمان

 

 كتب يف اخلضر عليه السالم -ح
اخلضر عليه السالم وحقيقة حياته من األمور اليت بقيت بني أخذ 

ومما ، وأغلبها مفقود، من املؤلفات ف فيه الكثريلِّإىل يومنا هذا، وقد أُ ورد
 :وفيه إثبات نبوته ووفاته ،وهو مطبوع ،ف يف هذا الشأنلِّأُ

 
 

 الزهر النضر يف حال اخلضر -١
 .البن حجر العسقالين وقد طُبع مبجمع البحوث اإلسالمية

 
 

  عجالة املنتظر يف شرح حال اخلضر -٢
 .البن اجلوزي

 
 

 اخلضر وآثاره بني احلقيقة واخلرافة  -٣
 .طُبع مبكتبة البخاريو، ألمحد احلصني

 
 

 احلذر من القول حبياة اخلضر -٤
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 .اللحيدانحملمد إبراهيم 
 

 األمساء والصفات: رابعاً
 :دت بالتأليف يف صفات اهللا عز وجلفرِمن الكتب اليت أُ -١

 ألخبار الصفات التأويالتإبطال  •

أليب يعلى الفرـ اء، وقد أورد فيه األحاديث اليت ي يف إثباـا   نظَ
حيث ، البن فورك) مشكل احلديث وبيانه(على كتاب  وهو رد، التشبيه

وقـد  . وخاصة اخلربية منها، ألفه لتأويل األحاديث الدالة على الصفات
 .بع الكتاب مبكتبة دار اإلمام الذهيب بالكويتطُ

 

 النصيحة يف صفات الرب جل وعال •

واحلـرف  ، ر تكلم فيه عن مسألة التأويلـللواسطي، وهو خمتص
 .باملكتب اإلسالمي ببريوت بعوقد طُ. والصوت

 

 الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة •

حممد أمان اجلامي، ذكر فيه منـهج السـلف يف إثبـات    للشيخ 
م فيه عن أنـواع الصـفات   ومفهوم الذات والصفات، وتكلَّ، الصفات
 .وناقش املعتزلة واألشاعرة، ومعانيها
 

 من عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني •

كما ذكـر  ، للمصرايت، ذكر فيه بعض أقوال السلف يف الصفات
مث ، وموقف أهل السنة من التأويل والتعطيـل ، قواعد لألمساء والصفات
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والكتـاب  . ذكر طائفة من العلماء الذين نصر اهللا م عقيدة أهل السنة
 .طُبع بدار البيارق باألردن

 

 صفات اهللا عز وجل •
عدد من الصفات بأدلتها مـن   صاحل املسند، تكلم فيه عنلشيخ ل

 .بع بدار املدين جبدةوقد طُ. الكتاب والسنة
 

 صفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة •

أوالً قواعد عامة يف  فيه ، ذكرالسقَّافبن عبدالقادر علوي للشيخ 
حيث يـذكر  ، باً إياها على حروف اهلجاءمث ذكر الصفات مرت، الصفات

والكتاب ، ومن أثبتها من أهل العلم، الصفة مث دليلها من الكتاب والسنة
بع مرة أخـرى  ، وطُباخلرب  بع بدار اهلجرةطُ وقد، موسوعة يف الصفات

 .مبؤسسة الدرر السنية بالظهران
 

 :قواعد يف األمساء والصفاتفت يف أُلِّمن املؤلفات اليت  -٢
 القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن •

، ذكر فيـه قواعـد يف األمسـاء    ،عثيمنيصاحل البن حممد للشيخ 
يف هـذا   تبوهو من أجود ما كُ، وقواعد يف األدلة، وقواعد يف الصفات

وشرحته كاملة الكـواري يف  ، بع بالدار السلفية لنشر العلموقد طُ، الباب
 ).الى(كتاب 

 

 االعتقاد يف األمساء والصفاتحترير  •
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ألمحد سبالك، ذكر فيه جممل اعتقاد أهـل السـنة يف األمسـاء    
. ق ألقـوال املخـالفني  مث تطـر ، وقواعد األمساء والصفات، والصفات

 .بع باملكتب اإلسالمي إلحياء التراث  مبصروالكتاب طُ
 

 توحيد األمساء والصفات •

مع ، األمساء والصفات حملمد احلمد، وهو خمتصر ذكر فيه قواعد يف
ملـة    ، ت فيهرق اليت ضلَّذكر الفودراسة موجزة لـبعض الكلمـات ا

 .وقد طبعته دار ابن خزمية بالرياض. كاجلهة واحلد
 

 معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات •

من غري حتريف (: مد خليفة التميمي، يدور حمتواه علىحمللدكتور 
بع الكتاب بأضواء السلف وقد طُ. )غري تكييف وال متثيلومن ، وال تعطيل

 .الرياضب
 

 منهج السلف يف األمساء والصفات •

وذكر صوراً من اضطراب ، لشاكر العاروري، فيه مباحث كثرية
أن السلف يؤمنون باللفظ : والرد على مقولة، يف هذا الباب بعض العلماء

 .وهو مطبوع بدار رمادي بالدمام. دون املعىن
 

 القواعد الكلية لألمساء والصفات عند السلف  •

، إبراهيم الربيكان، ذكر أقوال اخللف يف األمساء والصفاتللشيخ 
، وصـياغتها ، وأحكامهـا ، مث ذكر قواعد اإلميان باألمساء والصـفات 
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واملناظرة، وهو مـن   ودمث الرد، وقواعد االستدالل، ومعانيها، ودالالا
 .طبع الكتاب بدار اهلجرة باخلربوقد . أوسع ما كتب يف املوضوع

 

النفي يف باب صفات اهللا عز وجل بني أهل السـنة واجلماعـة    •
 واملعطلة

مجع فيه القواعـد  ، أصله رسالة ماجستري، ألرزقي حممد سعيداين
وتأصيلها وفق منهج ، واملسائل املتعلقة بباب النفي يف صفات اهللا عز وجل

وأورد الصـفات املنفيـة   ، عليها مع بيان املناهج املخالفة والرد، السلف
، نة واجلماعـة عليهـا  وتطبيق منهج أهل الس، الواردة يف الكتاب والسنة

وأهـل  ، كموقف الفالسفة، وموقف الطوائف املخالفة هلم والرد عليهم
والكتاب مفيد لطالب العلم املهتم بدراسـة مسـائل األمسـاء     .الكالم

 .وقد طبع مبكتبة دار املنهاج بالرياض. والصفات
 

فقط من املؤلفات اليت أفردت للحديث عن أمساء اهللا تعاىل احلسىن  -٣
 وهي على منهج أهل السنة

 أمساء اهللا احلسىن •

معرفة ب على أبواب وفصول يف ومرت، جمموع من كتب ابن القيم
وداللة هذه ، مع شرحها شرحاً موسعاً، وتقسيم األمساء، األمساء والصفات

بتحقيق يوسف بديوي وأمين  والكتاب طبع بدار ابن كثري بدمشق. األمساء
 .الشوا

 

 وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا •
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عبدالعزيز اجلليل، وهي دراسة تربويـة لآلثـار اإلميانيـة    للشيخ 
 وهو، حيث يشرح االسم ويذكر هذه اآلثار، تعاىل والسلوكية ألمساء اهللا

 .وقد طبع بدار طيبة بالرياض. يف هذا البابجيد 
 

 منحة اجلليل يف أمساء اهللا احلسىن من السنة والتنزيل •

وشـرحها شـرحاً   ، إلبراهيم أبو شنب، نظم األمساء يف منظومة
 .والكتاب طُبع بدار اإلميان باإلسكندرية. راًـخمتص

 

األسىن من أمساء اهللا احلسىن مما ورد يف السنة وليس يف املطلب  •
 كتاب اهللا جل وعال

لعصام املري، وهو صغري احلجم اقتصر فيه على ذكر االسم مـع  
 .وقد طُبع مبكتبة الفرقان بعجمان. دليله

 
 

 معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن •

األمساء واملناهج يف خليفة التميمي، تكلم عن الضابط يف للدكتور 
وقد طُبـع  . داًكما شرحها شرحاً خمتصراً جي، مث أحكام األمساء، تعيينها

 .بأضواء السلف بالرياض
 
 

 النهج األمسى يف شرح أمساء اهللا احلسىن •

يذكر فيه االسم واملعىن ، دحممد احلمود، وهو موسع وجيللشيخ 
مث اآلثار اإلميانية ، اهللا تعاىلمث معناه يف حق ، مث وروده يف القرآن، اللغوي

 .وقد طبع بدار ابن اجلوزي بالدمام. ويذكر أحياناً مسائل تتعلق به، به
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 املنهج األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن •
مث شـرح  ، لزين شحاته، تكلم عن القواعد املثلى ملعرفة األمسـاء 

مث يسهب القول فيه من ، والدليل من القرآن واحلديث، األمساء ببيان املعىن
دار بلنسـية  بوقد طبع الكتاب .وخيتمها بدعاء فيه هذا االسم، عدة نواح
 .بالرياض
 شرح أمساء اهللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة •

وهف القحطاين، وهو كتيب صغري فيه شـرح  بن سعيد للشيخ 
 .خمتصر
 أمساء اهللا احلسىن •

، وإثباـا ، ن منهج أهل السنة يف األمساءعبداهللا الغصن، بيللشيخ 
، والدعاء ا، واملراد باإلحصاء، وتعيني االسم األعظم، ودالالت األمساء

، والغـزايل ، مث ذكر مالحظات على بعض الكتب ككتـاب الزجـاج  
 .وقد طُبع الكتاب بدار الوطن بالرياض. والقرطيب، والرازي
 

من املؤلفات اليت أفردت للحديث عن أمساء اهللا تعـاىل احلسـىن    -٤
 وفيها تأويل وهي ليست على منهج أهل السنة واجلماعة

 تفسري أمساء اهللا احلسىن •

 .امساً )٩٩(للزجاج، شرح فيه باختصار 
 شرح أمساء اهللا احلسىن •

وشـرح  ، والدعاء بـه ، واإلحلاد فيه، ن معىن االسمبيللقشريي، 
 .األمساء بذكر دليلها ومعناها اللغوي
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 املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن •

مث ، والتسمية وما يتعلـق ـا  ، واملعىن، م عن االسمللغزايل، تكلَّ
مث ختم ببيـان  ، لتدبره بكل اسمه على أمور تتعلق ونب، امساً )٩٩(شرح 

كما حتدث ، رجوع هذه الصفات إىل سبع صفات على مذهب األشاعرة
 .بع بدار اجلفان واجلايبوقد طُ. عن التوقيف يف األمساء والصفات

 

 شرح أمساء اهللا احلسىن •

مث ، للرازي، تكلم فيه عن مذاهب العلماء يف األمساء والصـفات 
وغالباً ما ، مساء مع ذكر أدلتهاكما شرح فيه األ، تكلم عن االسم األعظم

التصـوف يف   نزعة ويالحظ وجود، يذكر مسائل وأقواالً تتعلق بتفسريها
 .وقد طبع باملكتبة األزهرية للتراث مبصر. الكتاب وقصصه

 

 األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن •

حيث يـأيت  ، للقرطيب، وهو من أوسع ما كتب يف شرح األمساء
بالدليل من الكتاب والسولكن فيه جزء مفقود، ويشرحه شرحاً وافياً، ةن ،
وقـد طبعتـه دار   . وإنكار بعض الصـفات  ،كما يالحظ عليه التأويل

 .الصحابة للتراث بطنطا
 

 موسوعة له األمساء احلسىن •

ولكن فيه شيء من التصوف ، حملمد الشرباصي، وهو شرح موسع
 .وطُبع بدار اجليل ببريوت. واألشعرية

 

 من الكتب اليت درست جوانب متعلقة بأمساء اهللا وصفاته -٥ 
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أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمـات   •
 واملشتبهات

، واملتشابه، واحملكم، والتأويل، ملرعي الكرمي، ذكر معىن التفسري
وقد طبعته مؤسسة . وشرح عدداً من الصفات اخلربية على طريقة السلف

 .بريوتالرسالة  ب
 

 الصفات اخلربية بني املثبتني واملؤولني •

، ن مراحـل علـم الكـالم   بي، جلابر السمريي، رسالة ماجستري
ـ ، والصفات وأقسامها نةوشرح الصفات اخلربية على مذهب أهل الس ،

وقـد طبـع بالـدار    . على األشاعرة واملعتزلة بفصول مستقلة وفيه رد
 .السودانية للكتب باخلرطوم

 

 الطوائف من توحيد األمساء والصفاتمواقف  •

، وأهل الكالم، حممد التميمي، ناقش فيه طوائف املعطلةللدكتور 
 .وقد طبع بدار أضواء السلف بالرياض. واملشبهة
 

• نة واجلماعةاألمساء والصفات يف معتقد أهل الس 

مث ، عمر األشقر، تكلم عن أمهية العلم بأمساء اهللا وصـفاته للشيخ 
ق مث تطر، وعقيدة أهل احلق يف األمساء والصفات، األمساء قواعد يفذكر 

م للمخالفني وردشبها .مانوالكتاب طبعته دار النفائس بع. 
 

 عالقة صفات اهللا تعاىل بذاته •
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ومراحـل  ، م عن املنهج القرآين هلذه العالقةتكلَّ، لراجح الكردي
وعند أهل ، والفالسفة، وعالقتها بالصفات عند املعتزلة، البحث يف الذات

السةن ،وفيـه ميـل إىل   ، ن أوجه التنزيه الواقع بني التشبيه والتعطيـل وبي
 .انوقد طبع بدار العدوي بعم. األشعرية
 

 من الكتب اليت مجعت بني أمساء اهللا وصفاته -٦
 والصفات للبيهقي األمساء •

فيها إثبـات لكـثري مـن األمسـاء     ، ذكر فيه أحاديث بإسناده
ولكن ، املشتملة على أمساء اهللا وصفاته تفسري بعض اآليات مع، والصفات

يؤخذ عليه تأثره بشيخه ابن فورك يف تأويل بعض الصفات، وقد طبـع  
 :الكتاب عدة طبعات حمققة منها

، طبعة دار الكتب العلمية بتعليقات حممـد زاهـد الكـوثري    -
وابـن  ، كالذهيب، نة واحلديثأهل الس يف بالطعنوكانت تعليقاته مليئة 

 .والتأويل لكثري من الصفات، وابن أيب حامت وغريهم، خزمية
طبعة بعناية حممد أمني الكردي، بإرشاد سالمة هندي العزامي،  -

 .مث صورته دار الكتب العلمية ببريوت، روصدر عن مطبعة السعادة مبص
مل ، بتحقيق عماد الدين أمحد حيـدر ، طبعة دار الكتاب العريب -

وأما التخريج فكان خمتصـراً   يذكر على أي شيء اعتمد يف حتقيق النص،
 .جداً

رسالة دكتوراه بتحقيق صاحل علي احملسن وإشـراف حممـد    -
 .املدخلي
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حممـد   بتحقيـق عبـد اهللا بـن   ، طبعة مكتبة السوادي جبدة -
تقدمي مقبل الوادعي، اعتمد فيها على نسخة خطية واحدة مع  ،احلاشدي

نسخة دار الكتب العلمية، اعتىن فيها بتخريج األحاديث مع احلكم عليها 
دبشكل جي. 
طبعة بتحقيق حممد حمب الدين أبو زيد، من إصـدار مكتبـة    -

، عمر قريشيالدكتور وقدم له . التوعية اإلسالمية مبصر يف ثالثة جملدات
، وتصـحيحه ، احملقق بضـبط الكتـاب   طارق عوض اهللا، اهتمالشيخ و

 .وختريج أحاديثه، واعتمد على أربع خمطوطات، وصنع له مقدمة عقدية
ومما مييز عمل احملقق تعليقه على املواضع املخالفة لعقيدة السـلف  

 .من أفضل طبعات الكتاب يوبيان مذهب السلف فيها، وه، صاحلال
 من مجع األسامي والصفات والصالتاجلوائز  •

لقنوجي، ذكر فيه األمساء مث الصفات صديق حسن خان اللعالمة 
ورمبـا  ، نة وأقوال السلفمع الدليل من القرآن والس، مرتبة على احلروف

، ق لبعض املباحث كـالنزول وتطر، مع شرح متوسط، من اللغة والشعر
بع مبكتبة نزار مصطفى الباز وقد طُ. فلَوغريها على طريقة الس، والكالم

 .مبكة املكرمة
 اجلامع الصحيح يف األمساء والصفات •

مث الثابتـة  ، نةحلسن املروعي، أورد األمساء الثابتة يف الكتاب والس
ويذكر فقط ، مث املنفية، مث الصفات املثبتة هللا، نةمث الثابتة يف الس، يف القرآن
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ومعه ملحق يف اعتقـاد السـلف يف إثبـات    ، نةالدليل من الكتاب والس
 .بع بدار اإلميان باإلسكندريةوقد طُ. وغريها، والشفاعة، والعرش، الرؤية
 األحاديث الضعاف واملوضوعات يف األمساء والصفات •

ل على بعـض  لزكريا غالم، مجع فيه عدداً من األحاديث اليت تد
 يثبت إال ذه األحاديث اليت يراها املؤلف ال تثبت األمساء والصفات مما مل

ن علله، أما األحاديـث  مث يبي، جهحيث يذكر احلديث ومن خر، مطلقاً
وهذه الصفة قـد ثبتـت    ،الضعيفة أو املوضوعة اليت فيها إثبات صفة ما

بطريق آخر صحيح فهي ليست على شرط كتابه هذا، وليس هنـاك أي  
وكذلك مل ، وال على األبواب، ال على احلروف ن لألحاديثترتيب معي

والكتاب يعترب جيداً ومتميزاً يف هـذا  ، يقم بترقيم األحاديث اليت أوردها
 .وقد طُبع بدار ابن حزم ببريوت. الباب

 كتب يف الرد على من سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم: خامساً
، تعزيـره من مقتضيات اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

ـ  -وملا حاول البعض النيل منه ، ومحايته، وحفظه، ونصرته ى هلـم  وأن
وبينـوا  ، صلى اهللا عليه وسلم قام العلماء بواجبهم جتاه رسول اهللا -ذلك

فوا عدداً مـن  وألَّ، رع فيمن سبه وآذاه صلى اهللا عليه وسلمـحكم الش
 :الكتب منها

 عليه وسلم الصارم املسلول على شامت الرسول صلى اهللا -١
ـ من أهـم املراجـع    دعالذي يولشيخ اإلسالم بن تيمية،  ذا هل

 .فه من حفظهوأفاد منه كل من جاء بعده مع أنه ألَّ، املوضوع
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 طبعاته -أ
 : وقد طبع الكتاب عدة طبعات

ة حبيدر آباد الدكن باهلند سنة يطبعة جملس دائرة املعارف النظام -
 .هـ١٣٢٢

ونشرته مكتبة تاج ، الدين عبد احلميدطبعة نشرها حممد حميي  -
 .مراتعدة عيد طباعته هـ مث أ١٣٧٩ُبطنطا سنة 
 .        هـ١٣٩٨ومنها طبعة دار الكتب العلمية سنة  -
يف دار طبعـت   ،وحممد شودري، طبعة بتحقيق حممد احللواين -

ق كـل  حقَّ، ومها يف األصل رسالتان علميتان للمحققني بالدمام رمادي
عتـها  اوأعيد طب جزءاً من الكتاب، وهي من أفضل الطبعات واحد منهما
 .بدار املعايل
، بتحقيق وتعليق عصـام احلرسـتاين  ، طبعة املكتب اإلسالمي -

 . وختريج حممد الزغلي
 

 خمتصراته -ب

 خمتصر الصارم املسلول على شامت الرسول •

وقـد  . علي العمرانالشيخ حملمد بن علي البعلي احلنبلي، بتحقيق 
 . طبعته دار عامل الفوائد مبكة املكرمة

 .صالح الصاويللدكتور تقريب الصارم املسلول  •
 .ابن سحنونللفقيه  رسالة فيمن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٢

 

 السيف املسلول على من سب الرسول -٣



٩٨ 

 

�������� ������� ��	 

مـع  ، وحسن تقسيمه، لتقي الدين السبكي، ويتميز جبودة ترتيبه
 ،وقد حققه إياد أمحد الغوج، االستطراد فيما ليس من صلب الكتابترك 

 .طبعة دار الفتح باألردن
 

حملمـد بـن قاسـم     السيف املشهور على الزنديق وشامت الرسول -٤
 .الرومي احلنفي، املعروف بـأخوين

 

 .البن كمال الدين باشا احلنفيالسيف املسلول يف سب الرسول  -٥
 

لشمس الدين   من سب النيب عليه السالم رشق السهام يف أضالع -٦
 .بن طولون احلنفي

 

تنبيه الوالة واحلكام على أحكام شامت خري األنام أو أحد أصحابه  - ٧
 الكرام عليه وعليهم الصالة والسالم

 

وقد طبعته دار عامل . مطبوعة ضمن جمموع رسائله، البن عابدين
 .مفرداً الكتب ببريوت

 

 : ومن الكتب املعاصرة
 السيف البتار ملن سب النيب املختار  -٨

 .بع مبكتبة القاهرة مبصروقد طُ ،أليب الفضل الغماري
 

حممـد  بـن  فرح  بن إلبراهيمالصارم البتار على شامت سيد األبرار  -٩
 .خري

 :وممن كتب أيضا يف ذلك
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 ).احمللى(ابن حزم يف  •
 ).اإلعالم بقواطع اإلسالم(وابن حجر اهليتمي يف  •
وقد ، )الشفا بتعريف حقوق املصطفى(عياض يف كتابه والقاضي  •

وممن شرح هذا الكتاب املـال   استوعب الكالم يف هذا املوضوع
 .القاري يعل

 

 كتب يف دالئل النبوة: سادساً
، وآيـات النبـوة  ، كتب دالئل النبوة، وتسمى أيضاً أعالم النبوة

ودالئل ، موأمارات النبوة، وموضوعها معجزات النيب صلى اهللا عليه وسل
والغيوب الـيت أخـرب عنـها،    ، همدقْكتبشري النبوات السابقة مب، صدقه

إىل غري ذلك، وأوصلها بعض أهل العلم إىل األلـف  ، وانشقاقِ القمر له
وكانت دالئل النبوة جزءاً من كتب احلديث والسري، مث ما لبـث  . ونيف

 :املفردةومن أهم املؤلفات . بعض العلماء أن أفردها بالتأليف
 دالئل النبوة وأحوال صاحب الشريعة صلى اهللا عليه وسلم -١

ف يف هذا لِّوهو أشهر وأجلُّ وأوسع ما أُ لإلمام أيب بكر البيهقي،
بتحقيق الدكتور عبد املعطـي  ، وهو مطبوع يف سبع جملدات املوضوع،

 .وقد طبع بدار الكتب العلمية ببريوت. قلعجي
 
 

 دالئل النبوة  -٢
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نعيم األصفهاين، وهو من أشهر املصنفات يف هـذا الفـن،   أليب 
من أجودها ، واملطبوع هو املنتخب منه وليس األصل، وطبع عدة مرات

 .وقد طبع مبكتبة التراث اإلسالمي حبلب. ما حققه حممد رواس قلعجي
 

 دالئل النبوة  -٣
نة، وهـو  أليب القاسم إمساعيل بن حممد التيمي امللقب بقوام الس

ع بتحقيق حممد احلداد، إال أن طبعة دار العاصمة بتحقيق مسـاعد  مطبو
 .وأصلها رسالة ماجستري، احلميد أجود

 

 دالئل النبوة -٤
حديثاً تدور ) ٥٢(للفريايب، مطبوع يف جزء لطيف، واشتمل على 

حول بركة دعائه صلى اهللا عليه وسلم يف الشيء القليل من الطعام واملاء 
 .وقد طبعته دار حراء مبكة املكرمة. فيكفي اخللق الكثري

 
 

 عالمات النبوة  -٥
ألمحد بن أيب بكر البوصريي، وأصله من كتاب الزوائد له، حققته 
أم عبد اهللا بنت حمروس، ومتتاز هذه الطبعة بالتعليق على األحاديث صحة 

 .وقد طبع مبكتبة السوادي جبدة. وضعفاً
 
 

 دالئل النبوة  -٦
من الـدالئل ألفـاً    كتابه بكثرة املادة، فعدر، وميتاز فسعيد باشنل

 .وقد طبع الكتاب مبكتبة دار الباز مبكة املكرمة. ونيفاً
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 الصحيح املسند من دالئل النبوة -٧
، وقد طبع بدار األرقم بالكويت. مقبل بن هادي الوادعيللشيخ 

 .وطبع أيضاً مبكتبة صنعاء األثرية
 

 كتب يف اإلسراء واملعراج: سابعاً
، معجزة اإلسراء واملعراج كانت وال زالت حمل أنظار املسلمني إن

، وتنوعت فيها اجتاهام ما بني سرد تارخيي، بالتأليف لذا تناوهلا املصنفون
ومن هذه ، أو استخالص للعرب والدروس، أو بيان عقدي، أو مجع حديثي

 :املصنفات
 اإلسراء واملعراج الرواية املتكاملة الصحيحة الوحيدة -١

مث ، من أحاديث اإلسراء واملعراج حملمد بن طرهوين، مجع ما صح
ووضع احلواشـي يف آخـر   ، دجمها يف سياق واحد ليتعايش معه القارئ

 .وقد طبع بدار فواز  باألحساء. الكتاب
 

 الصحيح من قصة اإلسراء واملعراج -٢

مجع وحتقيق عمرو عبداملنعم، مجع فيه مجيع ما يتعلـق باإلسـراء   
القصة كاملة يف سياق واحد مما  فجمع نص، واملعراج من الناحية احلديثية

ا وما يتعلـق منـها باجلانـب العقـدي     ، من السنة صحمث ذكر روايا
والكتـاب طبعتـه دار   . مع احلكم املستفادة إىل غري ذلـك ، والتارخيي

 .الصحابة للتراث بطنطا
 

 أحاديث اإلسراء واملعراج دراسة توثيقية -٣
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مث ، نةمث الروايات من الس، رفعت فوزي، ذكر فيه آيات اإلسراءل
ومل يرجح، مث  ،معاين اإلسراء وحكمته، وعرض اخلالف يف مسألة الرؤية

وقـد  . عليها ذكر االنتقادات املوجهة إىل أحاديث اإلسراء واملعراج ورد
 .طبعته مكتبة اخلاجني مبصر

 

 اية اللجاج يف موضوع املعراج -٤
وقد طبعته . يوسف، ناقش فيه بعض اخلائضني يف أمر املعراج لعلي

 .دار اجليل ببريوت
 
 

 اإلسراء واملعراج -٥
ـ ، ل القول يف اإلسراء واملعراجملوسى حممد األسود، فص ماً مقس

. تشمل اإلسراء واملعراج من مبتدئه إىل منتهاه، الكتاب إىل عشرة فصول
 .وقد طبع مبكتبة دار األقصى بالكويت

 
 

 السراج الوهاج -٦
يف اسـم  تشـترك  ثالثة كتب مؤلفة يف اإلسراء واملعراج وهناك 

 :وهذه الكتب هي) السراج الوهاج(واحد وهو 
 
 

 السراج الوهاج •
قام بتلخيصه عبـد  ، أليب إسحاق النعماين، أحد تالمذة ابن حجر

 فـه لكن مؤلِّ، والكتاب فيه فوائد، القادر عطا تفادياً الستطرادات املؤلف
 .وقد طبع الكتاب مبكتبة االعتصام مبصر. مييل إىل التصوف
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 السراج الوهاج •
والكتاب عليه عدد من ، ريتـريت، حتقيق محزة النشـحملمد النش

وقد طبع بدار اللواء . منها احلمل على معاوية رضي اهللا عنه، املؤاخذات
 .بالرياض
 

 

 السراج الوهاج حملو أباطيل الشليب عن اإلسراء واملعراج •
فيه على رسالة ألمحد شليب يف اإلسراء  محود التوجيري، يردللشيخ 

 .وقد طبعته مكتبة املعارف بالرياض. واملعراج فيها أخطاء وأباطيل
 
 

 كتب يف أشراط الساعة: ثامنا
 

 كتب عامة يف أشراط الساعة -١
وعالمـات  ، ملا كانت أشراط الساعة مقدمات بني يدي اليوم اآلخر

فأدرجه بعضهم يف ، فألفوا فيها قدمياً وحديثاً، ا العلماء اهتمعلى اقترابه 
فمنها ، وقد تنوعت املؤلفات فيه، وبعضهم أفرده بالتأليف، كتب االعتقاد

ا، ككتابمؤلفات اهتمت بسرد هذه العالمات وبياي: 
 

 .للربزجنياإلشاعة يف أشراط الساعة  •
 .للقنوجياإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة  •

  .وكالمها بدون إسناد
 :ومن الكتب املعاصرة

 إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة •
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إال أنه يؤخذ عليه عدم حكمه ، دوهو جي ،للشيخ محود التوجيري
 .وقد طبع بدار الصميعي بالرياض. على بعض األحاديث

 

 أشراط الساعة •
النيب صلى اهللا  يذكر إال ما نصيوسف الوابل، اشترط أال للشيخ 

مع االلتزام بالصحيح أو احلسـن  ، عليه وسلم على أنه من أشراط الساعة
والكتاب طبعتـه دار طيبـة   . شرح موجز باإلضافة إىل، من األحاديث

 .بالرياض
 

 الرسالة يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة •
د ومه ،ملاهر آل مبارك، اشترط أال يذكر إال الصحيح أو احلسن

وقـد طبـع   . لرسالته بذكر أدلة حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام
 .مبكتبة احلرمني للعلوم النافعة مبصر

 

  القيامة الصغرى •
األول يف القيامة الصـغرى  : مه إىل بابنيعمر األشقر، قسللشيخ 

. وجودة عـرض ، مع حسن تقسيم، والثاين يف أشراط الساعة، )املوت(
 .مبكتبة الفالح بالكويتوالكتاب طبع 

 

 أحاديث أشراط الساعة الصغرى •
ذكر يف الباب األول ، رسالة ماجستري وأصلهلصاحل الدخيل اهللا، 

ويف الثاين ذكر ما مل ، مث األشراط الصغرى الواقعة، دراسة ألشراط الساعة
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وقـد طبـع   . مع اإلشارة إىل الضعيف، يقع منها، والتزم بذكر الصحيح
 .ية باملدينة املنورةباجلامعة اإلسالم

 

 الصحيح املسند من أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة •
 .وقد طبع بدار اهلجرة باخلرب. ملصطفى العدوي 

 

 الضعيف واملوضوع من أخبار الفنت واملالحم وأشراط الساعة •
 .وقد طبعته الدار العاملية باإلسكندرية. ملبارك الرباك 

 

 وزوائد الصحيحنيأشراط الساعة يف مسند أمحد  •
خلالد الغامدي، قام فيه بدراسة األحاديث اموعة من الناحيـة  

وقد طُبع الكتـاب  . وذكر املسائل العقدية اليت اشتملت عليها، احلديثية
 .بدار ابن حزم ببريوت

 

 اية التاريخ دراسة شرعية تأصيلية جادة •

املـذكورة  استعرض فيه أشراط الساعة ، لتركي بن عيسى العبديل
، املشكل من هذه اآلثـار  وحاول من خالل العرض حلَّ، يف السنة النبوية

، والتأليف بني املتعارض منـها يف الظـاهر  ، وتفسري الغامض من ألفاظها
وحمور الكتاب يدور حول ظهور املسيح الدجال، فـتكلم عمـا قبـل    

وناقش الطعون والشبه املثـارة حـول حـديث    ، وعن صفاته، خروجه
د  وهو، اسة الذي فيه إثبات وجودهاجلسوخاصـة أن  ، يف هذا الشأنجي

منها شبهات معاصرة، وتكلم أيضاً عن بقية األشراط الكربى املتسلسـلة  
 .والكتاب طُبع مبؤسسة غراس بالكويت. مع ظهوره وبعدها
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 أحداث وأحاديث فتنة اهلرج •

، المذكر فيه أحداث فتنة اهلرج يف تاريخ اإلس، لعبد العزيز صغري
ونقـد  ، واملراد من فتنـة اهلـرج  ، لغة واصطالحاً، واهلرج، معرفاً الفتنة

وموقـف  ، الروايات التارخيية الواردة يف شأن أحداث الفتنة بني الصحابة
وبالد ، وذكر أحداث فتنة اهلرج يف عهد األمويني، الصحابة مما وقع بينهم

األحاديـث   ودرس، وموقف أهل السنة مما وقع بني املسلمني، األندلس
 .وضوابط موقف املسلم منها، وآثارها، بيان أسباامع ، الواردة يف ذلك

وأهم ما فيه نقد الروايات التارخيية يف أحداث الفتنة بـني  ، دوالكتاب جي
 .وقد طبع الكتاب مبكتبة الصحابة باإلمارات. الصحابة
 

 كتب يف ظهور املهدي – ٢
فرد بالتصنيف املهدي، وقد أُمن عالمات قرب قيام الساعة ظهور 

 :يف عدد من الكتب منها
 الدرر يف أخبار املنتظر  عقد •

 .وقد طبع مبكتبة املنار باألردن ،ليوسف السلمي
 

 يف عالمات مهدي آخر الزمان الربهان •
 

، حـديثاً  )٢٧٥(حتقيق جاسم الياسني، ساق فيه ، للمتقي اهلندي
 .مث ختمه بفتاوى للعلماء

 

 على من أنكر املهدي املنتظراالحتجاج باألثر  •
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نتظر بعـد  ال مهدي ي(لتوجيري، رد فيه على رسالة محود اللشيخ 
ن فيه أحوال أحاديث املهدي الصـحيح منـها   وبي) الرسول خري البشر

والكتاب طبعته مكتبة دار العليان احلديثة . مع نقوالت ألهل العلم، وغريه
 .بربيدة

 

 .ميزان اجلرح والتعديلاألحاديث الواردة يف املهدي يف  •
لعبد العليم البستوي، وهو من أوسع املراجع يف دراسـة هـذه   

 .وقد طبعته دار ابن حزم ببريوت. األحاديث
 

املهدي املنتظر يف روايات أهل السنة والشيعة اإلمامية دراسـة   •
 .حديثية نقدية

حاديث اليت ذكرت ف فيه كل األلعداب حممود احلمش، وقد ضع
، أبطل محل األحاديث الصحيحة غري الصـرحية عليـه  و، املهدي صراحة

ويعظم بعض أهـل  ، أنه يثين على املتصوفة: واملؤلف عليه مؤاخذات منها
وقـد رد  ، ويتحامل على بعض علماء السنة كاأللباين، البدع كالغماري

سل اهلندي على تعسف من ضـعف أحاديـث   (عليه ابن أيب العينني يف 
 .)ذوي الفطنحتذير (ـ امللحق ب )املهدي
 املهدي وفقه أشراط الساعة •

حممد بن إمساعيل املقدم، تناول يف آخره ظـاهرة العبـث   للشيخ 
ن الضوابط للتعامل مع الفـنت وأشـراط   مث بي، بأشراط الساعة وجماالا

الذي كان أفـرده  ) املهدي حقيقة ال خرافة(نه كتاب الساعة، وقد ضم
 .ية باإلسكندريةوالكتاب طبع بالدار العامل. بالتصنيف
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 :فتنة هرجمدون -٣
شاعت يف السنوات األخرية الكتابة يف أشراط الساعة بأسـلوب  

واالسـتعانة  ، واالعتماد على الضعاف واملوضوعات، مليء بالتجاوزات
، والتعسف يف إنزال الصحيح من النصوص على الواقـع ، باإلسرائيليات

وهو ، )جبل جمدو(معناه وهو اسم عربي ، )رجمدون(ومن ذلك ما يتعلق 
وعنده تقوم معركة ضارية يعود املسيح على ، تل املتسلم حالياً يف فلسطني

عي البعض أن هـذه  ومن العجيب أن يد، أثرها إىل األرض كما يقولون
جوا فرو، سلموعليه صلى اهللا احلرب هي امللحمة الواردة يف حديث النيب 

والواقع خيدم اليهود، ومن ، أسلمتهوحاولوا ، هلذا املصطلح العربي الدخيل
معركة هرجمدون تأسـيس  (هذه الكتب اليت اهتمت ذا املوضوع كتاب 

: وهو كتاب مترجم وكتـاب ) مملكة الرب يف التوراة واإلجنيل والقرآن
وصاحب هذا الكاتب هـو نفسـه   ) هرجمدون آخر بيان يا أمة اإلسالم(

، )ي عليه السـالم عمر أمة اإلسالم وقرب ظهور املهد(صاحب كتاب 
الذي حاول فيه حتديد عمـر  ، )رد السهام عن عمر أمة اإلسالم(وكتاب 

وقد ظهـرت عـدة   ، وأنه مل يبق منه إال القليل، األمة اإلسالمية بالسنني
 :ردود عليه، منها كتاب

 فتنة هرجمدون بني ضعف الدليل وتعسف التفسري وموقفنا منها •
 .لتراث مبصروقد طبع بدار القلم ل. حملمد الشناوي

 

 خدعة هرجمدون •
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املهدي وفقه (حممد إمساعيل املقدم، وما كتبه ضمن كتابه للشيخ 
 .والكتاب طُبع بدار بلنسية بالرياض). الساعةأشراط 

 

 كتب يف يأجوج ومأجوج -٤
خروجهم من أشراط الساعة، وقد تباينت فيهم يأجوج ومأجوج، 

 :منهان جنسهم ومكام ومنهم من ألف كتباً تعي ،آراء العلماء
 رسالة عن يأجوج ومأجوج •

ـ  ،ح فيها أم أهل الصنيلسعدي، رجعبدالرمحن اللشيخ   تطبع
 تبتحقيق أمحد القاضي، وطبع ،بدار ابن اجلوزي تبدار لينا مبصر، وطبع

 .ضمن إصدارات نادي القصيم األديب
 

 الصني يأجوج ومأجوج عامل جمهول •
 .للمسند، مال فيه إىل أم من الصني وروسيا 

 

 يأجوج ومأجوج فتنة املاضي واحلاضر واملستقبل •
وقد طُبع بدار ابـن حـزم   . للشفيع أمحد، رجح أم من منغوليا

 .ببريوت
 :عبدالكرمي احلميد يف كتابهالشيخ  على هذا القولوممن رد 

 إبطال دعوى اخلروج ليأجوج ومأجوج •
 

 :حتدثت عنهم دون اخلوض يف تعيينهم، منهاوهناك كتب أخرى 
 

 يأجوج ومأجوج  •

 .وقد طبعته مكتبة التراث اإلسالمي حبلب، لعكاشة عبد املنان
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 .للصريريفك أسرار ذي القرنني ويأجوج ومأجوج  •
 

 يأجوج ومأجوج حقيقة أغرب من اخليال  •

 . وقد طبع مبكتبة ابن سينا مبصر ،حلسن فليفل
 

، ف يف أشراط السـاعة يف أخطـاء علميـة   ملا وقع كثري ممن ألَّو -
 :وحماذير شرعية، ظهرت كتب حتذر من هذه الظاهرة، منها

 

حتذير ذوي الفطن من عبث اخلائضـني يف أشـراط السـاعة     •
 .واملالحم والفنت

 سل اهلندي على تعسف من ضعف أحاديث املهدي •
ن وبي، وكالمها ألمحد بن أيب العينني، وقد تتبع جمموعة من الكتب

مبكتبة ابن عباس  يف جزء واحد  وقد طبعا. ما فيها من جمازفات وأخطاء
 .مبصر

 

 كتب يف اليوم اآلخر: تاسعاً
 التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  -١

للقرطيب، مجع فيه املؤلف اآليات واألحاديث اليت تتطرق لـذكر  
وأشراط املوت وأحوال املوتى وذكر احلشر والبعث واجلنة والنار والفنت 

وجعل حتت  كل باب فصالً أو  ،ب الكتاب على األبوابالساعة، وقد رت
حتاج إليه من بيان غريب أو فقه حديث، أو عدة فصول يذكر فيها ما ي

إيضاح مشكل لتكمل فائدته ويعظم نفعه، إال أنه يؤخذ علـى الكتـاب   
 :مآخذ عدة منها
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إيراده األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت ال يصـح االعتمـاد     −
 .عليها

 .ذكره القصص واحلكايات واملنامات اليت ال تصح −
رة يف ثنايا الكتاب كقراءة سورة يـس  ـالبدع واحملدثات املنتش −

وقراءة القرآن علـى القـرب   ، وتلقني امليت بعد دفنه، على احملتضر
 .وغريها

منها، طبعة املكتبة السلفية باملدينة املنورة، والكتاب مطبوع عدة طبعات 
، طبعة دار املنهاج وهي أنفس طبعاتهوطبعة دار البخاري باملدينة املنورة، و

 .وطبعت يف ثالثة جملدات
 احلياة اآلخرة ما بني البعث إىل دخول اجلنة أو النار -٢

وما يقع فيه للخلق ، حبث فيه يوم البعث، غالب عواجيللدكتور  
وموضوع ، الوقوف لرب العاملني من أوهلم إىل آخرهم يف صعيد واحدمن 

، ورؤيتـه ، وجميء اهللا تبارك وتعاىل لفصل القضـاء ، وأقسامها، الشفاعة
وبيـان   ،والـورود ، والصراط، وامليزان، واحلساب، وموضوع الصحف

وبيان ، وأصحاب األعراف، أقوال العلماء يف معىن الورود والراجح منها
وهو كتاب واسـع  . وغريها من املواضيع، ح يف أهل األعرافماهو الراج

وقد طبعته دار لينة باملدينة املنورة. دوجي. 
 البدور السافرة يف أمور اآلخرة -٣

ف يف اليوم اآلخر من بداية لِّمن أمجع ما أُوهو  ،للحافظ السيوطي 
، ع أمور اآلخـرة يف القـرآن  تتب ،والنار  ،النفخ يف الصور إىل ذكر اجلنة



١١٢ 

 

�������� ������� ��	 

مـع ذكـر   ، واآلثار املوقوفة واليت هلا حكم الرفع، واألحاديث املرفوعة
، تفسري كل آية باملأثور من كالم الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة

 .وعزوها إىل خمرجيها، وتتبع طرق األحاديث
 : والكتاب له طبعتان

 .حممد املصري بتحقيق أيب، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية -
وقد اطلع علـى  ، بتحقيق مصطفى عاشور، طبعة مكتبة القرآن -

 ،ف الغريـب وعر، وخرج األحاديث، بعض خمطوطات الكتاب
 .يحتاج إىل عناية أكثر وخدمة أكربنوال يزال الكتاب 

 أحاديث حياة الربزخ يف الكتب التسعة -٤
مجـع فيـه   ، أصله رسـالة دكتـوراه  ، حممد بن حيدرللدكتور 

األحاديث اليت تتحدث عن حياة الربزخ يف الكتب التسعة مـن وقـت   
وما ينبغي أن يكون عليـه  ها وحني خروج، االحتضار قبل خروج الروح

أم ، وهل العذاب يكون على البـدن ، عز وجل العبد من حسن الظن باهللا
صل ت هلتتزاور؟ وو، األرواح تتالقىأم على كليهما؟ وهل ، على الروح

وما هـي  ، وما هي األمور اليت تقتضي عذاب القرب، ؟امليتاألعمال إىل 
وما عدد نفخاته؟ وغري ذلك من أحوال حياة ، املنجية منه؟ وما هو الصور

 . وقد طبع بدار ابن حزم ببريوت. يف بابهجيد  والكتاب. الربزخ
 الروح  -٥

ناقش فيـه إحـدى    ،موهو كتاب قي ،ابن قيم اجلوزيةللحافظ 
وسـؤال   ،واحلياة الربزخية ،تتعلق بالروح ومستقرها رين مسألةـوعش
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إىل غري ذلـك مـن    ،وانقطاعه ،ودوامه ،وأسبابه ،وعذاب القرب ،امللكني
طبعة دار ابن تيمية بتحقيـق   :والكتاب له طبعات منها .مباحث الكتاب

 :مباحـث هـذا التحقيـق   ومن  ،وهي رسالة دكتوراه ،بسام العموش
أن  أو ظن ،استعراض قول البعض ممن شكك يف نسبة الكتاب البن القيم

وذكر أن الصحيح  ،هذا ورد ،فه قبل اتصاله بشيخ اإلسالملَّابن القيم إمنا أَ
سبب هذا  ناًفه بعد اتصاله بشيخ اإلسالم مبيلَّوأنه أَ ،أن الكتاب البن القيم

 . وهذه الطبعة من أفضل طبعات الكتاب .النفي
 حادي األرواح إىل بالد األفراح -٦

، وهو كتاب نافع مـاتع،  )٧٥١: ت(ابن قيم اجلوزية للحافظ 
مستنداً  ،وصفات أهلها وساكنيها ،املؤلف فيه صفات اجلنة ونعيمها ذكر

ودعـة يف  يف ذلك إىل األحاديث املرفوعة، واآلثار املوقوفة، واألسـرار املُ 
 .اه، ولفظه يوافق معناهمسمّكثري من اآليات، واسم الكتاب يطابق 

وهذا كتاب اجتهـدت يف مجعـه وترتيبـه    (: هقال ابن القيم عن
 )وتفصيله وتبويبه فهو للمحزون سلوة، وللمشتاق إىل تلك العرائس جلوة

مخس عشرة طبعة، منها طبعة دار الكتاب  أكثر منبع الكتاب وقد طُ
، املكرمة العريب ببريوت، وطبعة دار احلديث، وطبعة دار عامل الفوائد مبكة

 .، وهي طبعة جيدةبن أمحد النشريياحتقيق زائد 
 ومن خمتصرات الكتاب

صـه  ف، وقد خلَّ، ألحد تالمذة املؤلِّالداعي إىل أشرف املساعي •
 .مثانية أبوابوحذف أسانيده، ورتبه على 
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ليوسف بن عبداهللا احلسين األرميوين  منتقى من حادي األرواح، •
 .الشافعي

 .لصديق حسن خان مثري ساكن الغرام إىل روضات دار السالم، •
 .لعبداحلميد أمحد الدخاخين تقريب حادي األرواح، •

 

 كتب يف الشفاعة: عاشراً
 :من الكتب املؤلفة يف الشفاعة

 

  الشفاعة -١
الوادعي، ويتميز جبمع أحاديث الشفاعة ودراسـتها   مقبلللشيخ 

ومل يتعرض ألقـوال أهـل   ، واحلكم على أسانيدها، من الناحية احلديثية
رد األحاديث ـويس، إمنا يعقد التراجم، عليها وال الرد ،البدع يف الشفاعة

و ، والكتاب طبع بدار األرقم بالكويـت . بأسانيدها للداللة على الترمجة
 .بدار اآلثار باليمنطبع أيضاً 

 

 فيهاالشفاعة عند أهل السنة والرد على املخالفني  -٢
عليهـا  لناصر اجلديع، ويتميز بذكر شبهات أهل البدع مث الرد ،

 .وهو مطبوع بدار أطلس بالرياض
 
 

، وأنواعهـا ، وإثباـا ، ويشترك الكتابان يف التعريف بالشـفاعة 
والثاين بالتوسـع يف  ، الناحية احلديثيةويتميز األول بالتوسع من ، وأسباا

فالكتابان يكمل أحدمها اآلخر، على املخالفني ألهل السنة الرد. 
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 كتب تتحدث عن مناهج العلماء يف العقيدة: حادي عشر
 

 منهج اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة -١
، مجع فيه أقوال الشافعي يف العقيدة، حملمد بن عبدالوهاب العقيل

، وقد تناول فيه تعظيمه للكتاب والسنة، إيضاح منهجه يف إثباامع 
، بعيداً عن أساليب أهل الكالم، أمور الدين واعتماده عليهما يف كلِّ

وتبيينه ملنزلة ، وذمه لعلم الكالم وأهله، واحتجاجه خبرب الواحد يف العقيدة
يقة وإثباته جلميع أمساء اهللا وصفاته على طر، العقل بالنسبة للشرع

) الفقه األكرب(ن عدم صحة رسالة وموقفه من الفرق، كما بي، السلف
 .وقد طُبع الكتاب بدار أضواء السلف بالرياض. املنسوبة له

 
 

 منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد -٢
تناول فيه ، أصله رسالة دكتوراه، إبراهيم بن حممد الربيكانللشيخ 

ونقده ملسلك املـتكلمني والصـوفية يف   ، ابن تيمية تقسيم التوحيد عند
وموقف ابن ، وحتدث عن مسالك إثبات عقيدة التوحيد، تقسيم التوحيد

وقد ، ومفيدجيد  والكتاب. وموقفه من التقليد يف أصول الدين، تيمية منه
 .طبع بدار ابن عفان بالقاهرة

 
 

 

 منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة -٣
ن فيه منـهج  بي، أصله رسالة دكتوراه، اهللا نومسوكعبد للدكتور 

وقـد تنـاول رأي   ، واإلميان بالنبوات واملعاد، الشوكاين يف اإلميان باهللا
مع ذكـر موافقتـه لـرأي    ، العقيدة الشوكاين يف كل مسألة من مسائل
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وناقش فيه ما خالف فيه مذهب السلف وجانب فيـه  ، السلف أو عدمها
ذكر الشبه اليت تتعلق بالصـفات يف رسـالته   كما ، وهو قليل، الصواب

إال أنـه مل  ، مذهب التفويض شيء من ن أنه ال يوجد فيهاوبي، )التحف(
ل كثرياً من آيات الصفات مـن  وأو، يلتزم مبذهب السلف يف مجيع كتبه

وهو كتـاب  . على أنه مضطرب يف هذا الباب مما يدلُّ، خالل تفسريه هلا
ر القلم والكتابوقد طبع مبكتبة دا، دجي. 

 

 ابن حزم وموقفه من اإلهليات -٤
ث فيه عن منهج حتد، أصله رسالة دكتوراه، احلمدأمحد للدكتور 

، مع ذكر أدلتـه ، ة مبسطةوعرض مذهبه يف صور، ابن حزم يف اإلهليات
وذكر أن ابن حزم خالف مذهب السلف يف مواضـع  ، نقده أو تأييدهو

ووافق املعتزلة يف ، ...واالستواء، والساق ،واألصابع، تأويله الصورة: منها
 تعليل ووافق األشعرية يف، فال يشتق هللا منها صفات، إثبات األمساء جمردة

 .وقد طبعته جامعة أم القرى مبكة املكرمة. ننصح به والكتاب. أفعال اهللا
 

 أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة -٥
ذكر فيه منهج أيب حممد اخلميس، أصله رسالة دكتوراه، للدكتور 

، وموافقته للسـلف يف توحيـد الربوبيـة   ، حنيفة يف تقرير أصول الدين
واألمساء والصفات، وأخذ عليه خمالفته جلمهـور السـلف يف   ، واأللوهية

مسألة إخراج األعمال عن حقيقة اإلميان، ووازن بـني أيب حنيفـة وأيب   
املنهج، وأن كل مـن   وبين أما خمتلفان يف، منصور املاتريدي واملاتريدية

انتسب إليه ال يموافقاً له يف األصول والفروع، وأن بعض أقوالـه يف   عد
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االعتقاد مل تسلم من التحريف والتبديل من قبن موقفه ل املبتدعة، كما بي
 .وقد طبع الكتاب بدار الصميعي بالرياض. من علم الكالم والفرق

 

 أصول الدين عند اإلمام الطربي -٦
درس فيها األصول  ،رسالة ماجستري أصلهطه حممد جنا، وللدكتور 

واألفعـال  ، وآراءه يف األمساء والصـفات ، وقضية التأويل، املعرفية عنده
وغريها من مباحث عقدية، خلص فيها الباحث إىل أنـه موافـق   ، اإلهلية

مع وجود بعض اآلراء املخالفة ملا عرف عند أهـل  ، ملنهج أهل احلديث
القول بوجوب النظر، وخلص أيضاً إىل أن اامه بالتشيع غـري  ك، السنة

جيد  ، وهو كتابالكتاب طُبع بدار الكيان بالرياضو. صحيح وال يثبت
زوممي. 

 

 البيهقي وموقفه من اإلهليات -٧
ذكـر فيـه   ، أصله رسالة دكتوراه، أمحد عطية الغامديللدكتور 

املسائل بذكر آراء الفـرق األخـرى   راً مصد، منهج البيهقي يف اإلهليات
، خمالفتهلف أو باً عليه بذكر موافقته لرأي السومعقِّ، مث رأي البيهقي، فيها

خمالفته يف صـفات  : ومنها، لفمع مناقشته لألمور اليت خالف فيها الس
وخمالفته يف ما يتعلق بصفة ، حيث ذهب إىل تأويل بعضها، الفعل اخلربية

ونفي تـأثري األسـباب يف   ، تأثري قدرة العبد يف فعلهوقوله بعدم ، الكالم
وقـد طبعتـه   . ننصح بهجيد  والكتاب. وهو مذهب األشاعرة، مسبباا

 .اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
 



١١٨ 

 

�������� ������� ��	 

 )فتح الباري(منهج ابن حجر يف العقيدة من خالل  -٨
وهي رسالة جامعية استوىف فيها بيان منهجه ، حملمد إسحاق كندو

ويف ، ويف اإلميـان ، ومنهجه يف نـواقض التوحيـد  ، التوحيد بأقسامهيف 
وغريها من مسائل العقيدة، ، وموقفه من البدع والفرق املبتدعة، الصحابة

عنده لكن ، حجر وافق السلف يف أمور كثرية وخلص الباحث إىل أن ابن
، والكتـاب متكامـل يف   يف بعض األمساء والصـفات تأويل وتفويض 

 .وقد طبع مبكتبة الرشد بالرياض. يف بابهوجيد ، موضوعه
 

 كتب يف الردود: ثاين عشر
 غاية األماين يف الرد على النبهاين -١

فيه على النبهاين الصـويف يف   رد، حممود شكري األلوسيللعالمة 
الذي أجاز فيه االسـتغاثة  ) شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق(كتابه 

 ى فيه بالسبوتعد، وما ذكر فيه من بدع وأمور خمالفة للشرع، بغري اهللا
وحممـد  ، وابن القيم، على بعض األئمة األعالم كشيخ اإلسالم ابن تيمية

لوسي يف كتابه هـذا فوائـد علميـة يف    وقد مجع األ، بن عبد الوهاب
والكتاب طبعته . واألدب، والتاريخ، والفقه، والتفسري، واحلديث، التوحيد

 .دار إحياء السنة النبوية
 

 جالء العينني يف حماكمة األمحدين -٢
وأمحد ، بن تيميةاويعين باألمحدين أمحد ، األلوسي نعمانللعالمة 
 ويـرد ، يناقش ابن حجر اهليتمي وهو يف هذا الكتاب، بن حجر اهليتمي

ـ  راءات واامـات يف كتابـه   عليه فيما أثاره حول شيخ اإلسالم من افت
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ف يف الذي نسب فيه إىل ابن تيمية ما مل يقله، وتعس، )احلديثية ىالفتاو(
وقد ترجم املؤلف ، تفسري بعض ما قاله، وحاد عن منهج العلماء يف النقد

، وترجم لبعض تالمذته، وملن نبغ من أسرته ،يف بداية الكتاب البن تيمية
ويف أثنـاء ذلـك   ، مث ترجم ملشاهري الصوفية الذين محل عليهم ابن تيمية

ن أن ابـن  ويبي، ويف الفالسفة، يورد أقوال العلماء يف التصوف والصوفية
، وابن الفارض، وابن سبعني، وابن عريب، اجتيمية مل يكن أول منتقد للحلَّ

، )إحياء علوم الدين(هم، وال أول من أخذ على الغزايل يف وابن سينا وغري
مع ذكر اختيارات وآراء البن ، ع على املبتدعة واملتكلمنيوال أول من شن

 .دار الباز مبكة املكرمةوقد طُبع الكتاب ب. تيمية يف بعض املسائل
 

 املنخل لغربلة خرافات ابن احلاج يف املدخل -٣
وهـو كتـاب صـغري     ،اخلميس عبدالرمحنبن حممد للدكتور 

ر يف بيان املخالفات واألخطاء اليت وقع فيها ابن احلاج يف كتابه ـوخمتص
كانت جمرد تنبيهات علـى  ، حيث أورد ستاً وعشرين خمالفة، )املدخل(

وقد طبع الكتاب بـدار  . أخطاء ابن احلاج يف أمور التوسل والقبور فقط
 .الصميعي بالرياض

إال أنه وقع فيما حذر ، فه يف بيان البدعالبن احلاج أل) املدخل(و
على ذلـك   واحتج، فجوز التوسل بذات النيب صلى اهللا عليه وسلم، منه

 . كما وقع يف غريها من املخالفات، باآلثار الضعيفة واملوضوعة
 

 حقيقة معتقد ابن سينا وموقفه من أنواع التوحيد الثالثة -٤
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ابن سينا يف أنواع التوحيد نقد فيه عقيدة ، ألمحد بن مسفر العتييب
ويف البعث واملعـاد  ، والرسالة، والوحي، وذكر عقيدته يف النبوة، الثالثة

واجلـن  ، ويف الـنفس والـروح  ، وعقيدته يف الصحابة، وأمور اآلخرة
ح بأن ابن سينا مل تثبت توبته ورجوعه عـن عقيدتـه   ورج، والشياطني

ملعاين أشهر املصـطلحات  ل الكتاب بقاموس موجز وذي، الضالة وزندقته
دها ابن سينا يف مصنفاتهالكالمية اليت يرد. 

 

 الصراع بني اإلسالم والوثنية -٥
كشف االرتياب يف أتباع (فيه على كتاب  رد، لعبد اهللا القصيمي

ه وقد أجاد القصيمي يف رد، حملسن األمني الرافضي) حممد بن عبدالوهاب
 وذكر فيه محاقات، ة وعقيدة السلفيودافع عن الدعوة السلف، على شبهه

، ويف املـؤمنني ، وآلـه ، ورسوله، ومعتقداته السخيفة يف اهللا يـالرافض
، )مشكالت األحاديث النبوية وبياا(مثل جيدة  وللقصيمي كتب أخرى

ولكنه انتهى شأنه إىل ، )الربوق النجدية يف اكتساح الظلمات الدجوية(و
العـامل  (و، )هذه هي األغالل: (منهارديئة ف يف ذلك كتباً وألَّ، اإلحلاد

 .، نسأل اهللا الثبات على دينه)ليس عقالً
 

 القول السديد يف األخطاء الواقعة يف كتاب فضل الغين احلميد -٦
م وقـد ، لعلي بن عبدالعزيز موسى، وهو من إصدار دار التأصيل

، بالسـعودية للكتاب وراجعته الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتـاء  
فضل (ب فيه املؤلف أخطاء ياسر برهامي العقدية يف كتابه والكتاب تعقَّ

وأجاب عن بعض الشـبهات  ) الغين احلميد تعليقات على كتاب التوحيد
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والتوسل بقبور األنبياء والصاحلني، وعقد فصالً عن التـربك  ، حول التربك
 .وأحكامه

حتفة األحوذي ( كتايب التنبيهات اجللية على املخالفات العقدية يف -٧
 ).عون املعبود شرح سنن أيب داود(و )بشرح سنن الترمذي

تنـاول فيـه بعـض التـأويالت     ، لعادل بن عبد اهللا آل محدان
الكتـاب   :واملخالفات ملعتقد أهل السنة واجلماعة املذكورة يف الكتـابني 

وقد ذكر يف املقدمة سـبعة  ، والثاين للعظيم آبادي، األول للمباركفوري
مث تعقـب  ، مباحث مهمة يف أبواب االعتقاد خاصة األمساء والصـفات 

وتعقـب  ، وهو القسم األول من الكتاب ،موضعاً) ٢٠(املباركفوري يف 
وقـد   ،وهو القسم الثاين منـه  ،موضعاً) ١٤(يف  )عون املعبود(صاحب 

 .سلك فيه مسلك االختصار يف الرد
 

 )باريفتح ال(التنبيه على املخالفات العقدية يف  -٨
فتح الباري (استدرك فيه على ، علي بن عبد العزيز الشبلللشيخ 

البن حجر األخطاء الواقعة يف شرحه يف أمساء اهللا ) شرح صحيح البخاري
وسـائراً  ، ليت بدأها الشيخ ابن بازمتمماً بذلك االستدراكات ا، وصفاته

طبـع   وقد. وبيان الصواب فيها، على منواله يف التنبيه على تلك األخطاء
 .الكتاب بدار الشبل بالرياض

 

 ):أضواء على السنة احملمدية(كتب الردود على  -٩
أثار فيه  ،علي حممود أبو ريةل) أضواء على السنة احملمدية(: كتاب

 ، كثرياً من األحاديث ملخالفتها لعقله ورد، شبهات حول السنة النبوية
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الصحابة الكرام رضوان وافترى فيه على ، وخاض يف املصطلح مبا ال يعلمه
عليه ثالثة من األعالم يف كتبهم وهي اهللا عليهم، فرد: 

 .حممد أبو شهبةللشيخ  ،دفاع عن السنة •
 .حممد عبد الرزاق محزةللعالمة  ،ظلمات أيب رية •
مـن الزلـل    )أضواء على السنة(األنوار الكاشفة ملا يف كتاب  •

 .والتضليل واازفة
 

وقد طبع بدار . وهو أفضلها، حيىي املعلميعبد الرمحن بن للعالمة  
 .عامل الكتب بالرياض

 

 الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم -١٠
هو عبارة عن اختصـار لكتابـه الكـبري    و، ابن الوزيرللعالمة 

واحلجج املتكاثرة ، الذي كان مليئاً باملسائل الدقيقة) العواصم والقواصم(
يف هذا الكتاب، واقتصر فيه على نصرة للمسائل واإلشكاالت، فاختصره 

وترك ، ومحلة األخبار املصطفوية، والذب عنها وعن أهلها، السنن النبوية
 :التعمق يف الدقائق، وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة منها

 

 .وعليها تعليقات قليلة جداً، طبعة دار املعرفة بدون حتقيق -
بن عبداهللا بكر الشيخ وتقدمي ، علي العمرانالشيخ طبعة بتحقيق  -

وخرج األحاديـث  ، اعتمد فيها على ثالث نسخ خطية، أبو زيد
طبعت بدار عامل الفوائد مبكة جيدة  وهي طبعة، مع احلكم عليها

 .املكرمة
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 نقض مسالك السيوطي يف والدي املصطفى صلى اهللا عليه وسلم -١١
 يفنقض فيه مسالك السـيوطي   ، أمحد بن صاحل الزهراينللشيخ 

 :احلكم بنجاة أبوي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي
 

 .أما ماتا يف فترة من الرسل -
 .وبقيا حنيفيني، أما كانا على أصل التوحيد -
 .وآمنا به مث ماتا مرة أخرى، ودعامها، أن اهللا أحيامها له -

األصول العلمية وكالم أهل نياً على بمذه املسالك وكان نقضه هل
السيوطي يف مسالكه، وهذه مسألة هامة استغلها كثري  ن تناقضالعلم، وبي

 والكتـاب  .من املبتدعة للطعن يف أهل السنة واجلماعة كالصوفية وغريهم
 .يف بابهجيد  ، وهوطبع بدار اإلمام مالك باإلمارات

 

 الصحابة وآل البيت: ثالث عشر
بعض أصحاب األهواء ما شجر بني بعض الصحابة وبـني   استغلَّ

ليوسعوا اخلرق بني املسلمني، ولكن بقي العلمـاء هلـم   ، بعض آل البيت
وبيان محيم العالقة بينـهم،  ، العقيدة مليئة بالدفاع عنهم بتفكُ، باملرصاد

 :لف مفرداً يف املوضوعومما أُ
 

 )الصحابةاملوافقة بني أهل البيت و(املختصر من كتاب  -١
للزخمشري، حاول التوفيق فيه بني أهل البيت والصحابة مما شجر 

وما رووا يف فضائل ، فأورد األدلة على املشاورة فيما بينهم، من خالفات
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، وما قالوه يف فضائل بعضـهم ، وما حصل بينهم من مصاهرات، بعضهم
 .وقد طُبع بدار احلديث مبصر

 

 رمحاء بينهم -٢
كتيب صغري يف التراحم بني آل البيـت  صاحل الدرويش، للشيخ 
 .وقد طبع بدار ابن اجلوزي بالدمام. وبقية الصحابة

 

 النسب واملصاهرة بني أهل البيت والصحابة -٣
لعالء الدين املدرس، خصصه لبيان ما حصل من مصاهرات بـني  

طبعتـه  ، وهو كتاب مطول طبع يف ثالث جملدات، أهل البيت والصحابة
 .دار األمل باألردن

 

 نصح األيب يف بيان احملبة بني الصحابة وآل النيب -٤
يف  رضـي اهللا عنـه    حاي احلاي، ذكر فيه أقوال علـي للشيخ 

 ودفاع آل البيت عـن عثمـان  ، وثناء بعض آل البيت عليهم، الشيخني
وتسمية أبنـاء آل  ، كالم أهل العلم يف املوضوعذكر و، رضي اهللا عنه 

 .طبعته دار غراس ببريوتوالكتاب . البيت بأمساء الصحابة
 

 احلسام املسلول على منتقصي أصحاب الرسول -٥
، أصدرته مؤسسة الرسالة، )٩٣٠:ت(رمي ـحملمد بن عمر احلض

صفحة تقريباً، وقد خدم الكتاب حممد بن احلبيب املغريب  )٢٢٠(د يف جملَّ
دراسةً وحتقيقاً لينال به درجة املاجستري، واشتملت الدراسة على بيـان  

ف عنهم، وعر وجهود العلماء يف الذب، هموحكم ساب، فضل الصحابة
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بالشيعة وفر   ف قها عموماً، واإلمامية واإلمساعيليـة خصوصـاً، مث عـر
وبالنسخ املعتمدة، وبعد ذلك أثبت الـنص احملقـق،   ، وبكتابه ،باملؤلف

الصحابة رضـي اهللا  يف على الطاعنني  والكتاب من أنفع الكتب اليت ترد
 .عنهم من الرافضة وأحزام

 

 : ومن املؤلفات اليت أفردت للذب عن معاوية رضي اهللا عنه -
ابـن  لشيخ اإلسالم ، سؤال يف معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه -٦

 .تيمية
 

تنزيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان من الظلـم والفسـق يف    -٧
 مطالبته بدم أمري املؤمنني عثمان

وقد طبع مبكتبة الرشـد  . رـ الفراء، وهو خمتصنيحملمد بن احلس
 .بالرياض
 

تطهري اجلنان واللسان عن اخلوض والتفوه بثلب معاوية بـن أيب   -٨
 سفيان

 .حجر اهليتمي، وفيه جواب عن أمور طعنه بعضهم ا البن 
 

 إسكات الكالب العاوية بفضائل خال املؤمنني معاوية -٩
حملمود منصور، مجع فيه مجلة من أقوال الصحابة ومن بعـدهم يف  

من أهل العلم ممن احنرف وذكر مجلة ، وأحاديث ال تصح يف مثالبه، فضله
 .والكتاب طبع مبكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة .رضي اهللا عنه هعن

 

 الرقية الشافية من نفثات مسوم النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية -١٠



١٢٦ 

 

�������� ������� ��	 

على كتاب ألفه أحد  حسن بن علوي بن شهاب، وهو ردللسيد 
الصوفيني الذين تشيعوا، ويعترب هذا الكتاب من أفضل ما كتب يف الذب 

 .وقد طبع بدار روافد ببريوت .رضي اهللا عنه عن معاوية
 

 الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية -١١
 .لعبدالعزيز الفرهاروي، فيه أجوبة عن بعض املطاعن 

 

 درء الغاوية عن الوقيعة يف خال املؤمنني معاوية -١٢
 .لزكريا القحطاين

 

 عنهسل السنان يف الذب عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا  -١٣
عبداهللا السعد، ذكر أحاديث يف ثلبه  الشيخ تقدمي، لسعد السبيعي

وذكر مجلة من أقوال السلف فيمن سبه، ويتميز الكتاب ، واجلواب عليها
 .بالصناعة احلديثية

 

حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات اإلمـام الطـربي    -١٤
 واحملدثني

ريخ اإلسالمي ومنهج تناول فيه عوامل حتريف التا، حملمد آحمزون
مث حتدث ، وعرف باإلمام الطربي وتارخيه، وفقه تاريخ الصحابة، دراسته

وموقف ، ودور السبئية يف إثارا، عن الفتنة اليت وقعت يف خالفة عثمان
مث حتدث عن الفتنة الثانية اليت وقعت ، الصحابة والتابعني ومن بعدهم منها

خطط السبئية ودورهم الرئيس يف وعرض ، مث تناول بيعته، يف خالفة علي
، وذكر نتـائج الفتنـة السياسـية   ، إشعال فتيل املعركة يف موقعة اجلمل
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وحتدث عن موقف أهل السنة واجلماعة من ، واآلثار الفقهية هلا، والعقدية
 .وقد طُبع الكتاب بدار طيبة بالرياض. الفتنة

 

 العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط -١٥
بن سامل السحيمي، وهو من أوسع مـن كتـب مـن     لسليمان

املعاصرين عن عقيدة أهل السنة واجلماعة يف أهل بيت النيب صلى اهللا عليه 
وقد طُبع مبكتبـة اإلمـام   . صفحة )٦٨٠(وآله وسلم، والكتاب يقع يف 

 .البخاري
 

 كتب يف البدع: رابع عشر
 كتاب اللمع يف احلوادث والبدع -١

ذكـر يف مقدمتـه أن بعـض    ، احلنفـي إلدريس ابن التركماين 
فأجابـه يف هـذا   ، األصحاب سأله أن يذكر له شيئاً من البدع احملدثـة 

، و ذكـر األمثلـة  ، واألحاديث، دعم كتابه رمحه اهللا باآليات .الكتاب
 .واحلكايات الوعظية

بتحقيق صبحي لبيب علـى  ، هـ١٤١٦سنة ، طبع يف دار احلليب
تصـلح أن  ، طويلة جتوز املائة صفحةوقدم له مبقدمة ، نسختني وحيدتني

 .تفرد يف كتاب مستقل كدراسة حتليلية للمؤلف وكتابه
 

 الباعث على إنكار البدع واحلوادث -٢
 :عدة طبعات منهاأليب شامة الشافعي، له 

 .بالقاهرة، هـ١٣١٠سنة ، طبعة حممد أفندي مصطفى -
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 .باهلند، هـ١٣١٤سنة ، احلجر ىطبعة عل -
ـ وقد اعتىن . بالقاهرة، هـ١٣٧٤سنة ، طبعة املطبعة املنريية -  ا

 .الشيخ حممد فؤاد منقارة
 .اعتىن ا عثمان عنرب. بالقاهرة، هـ١٣٩٨ ط، طبعة دار اهلدى -
اعتىن . مبكة املكرمة، هـ١٤٠١سنة ، طبعة مطبعة النهضة احلديثة -

 .ا عبدالشكور فدا
 حسن بعناية مشهور، بالرياض، هـ ١٤١٠سنة ، طبعة دار الراية -

حيث استدرك السقط والتصحيف ، سلمان، وهي أفضل الطبعات
 .والتحريف الواقع يف الطبعات السابقة

 

 من أصول التوحيدإيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق  -٣
أفرد املؤلف فيه فصوالً نفيسـة عـن   ، ابن الوزير اليماينللعالمة 

 .وردها إىل املذهب احلق، اخلالفات العقدية بشكل عاموعن ، البدعة
 

 :والكتاب له عدة طبعات
مـن  جيـدة   وهي طبعة. بالقاهرة، هـ١٣١٨سنة ، طبعة املؤيد -

 .إال أا للجزء األول فقط، أفضل طبعات الكتاب
 .وهي مصورة عن طبعة املؤيد، طبعة دار الكتب العلمية -
حقق جزءاً منه أمحد صاحل  ،هـ ١٤٠٥سنة ، طبعة الدار اليمنية -

معتمـداً علـى   ، لنيل درجة املاجستري بإشراف صـابر طعيمـة  
 .أيضاًجيدة  وهي ،خمطوطتني
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 السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات -٤
قد ذكرنا فيه سبعمائة : (قال يف طرته، حملمد الشقريي احلوامدي

الـوارد يف   وقليل من الضعيف املقبـول ، حديث ما بني صحيح وحسن
، وستني وتسعمائة بدعـة أو أكثـر يف الصـلوات   ، الترغيب والترهيب

وثالثني ومائة مـن األحاديـث   ، وغري ذلك، واحلج، والصيام، واألذكار
والكتاب أثىن عليه وعلـى  ). واخلرافات الفاشية بني املسلمني، املوضوعة

 :وله طبعتان، حممد رشيد رضا يف جملة املنار السيد مؤلفه
 .م له حممد حامد الفقيقدو، ة مكتبة ابن تيمية بالقاهرةطبع -

 

الشـيخ  ن مشكله صححه وبي، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت -
 .حممد خليل هراس

 

 كتاب احلوادث والبدع -٥
هذا كتاب أردنا أن نذكر : (قال يف مقدمته، أليب بكر الطرطوشي

: فألفيت ذلك ينقسم إىل قسـمني .. .فيه مجالً من بدع األمور وحمدثاا
 . وإما مكروهة، إما حمرمة، قسم يعرفه اخلاصة والعامة أنه بدعة حمدثة

، وقربـات ، عبادات -إال من عصم اهللا  -وقسم يظنه معظمهم 
 :وله عدة طبعات، )وسنناً، وطاعات

بتحقيـق حممـد الطـاليب علـى     ، م١٩٥٩سنة ، طبع يف تونس -
 .التحقيقوهي طبعة هزيلة ، نسختني
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بتحقيـق عبدايـد   ، م١٩٩٠سنة ، طبعة دار الغرب اإلسالمي -
وهي طبعة . م له مبقدمة ال مزيد عليهاوقد، تركي على أربع نسخ

 .جيدة
 

 وكل بدعة ضاللة -٦
اعتىن بـه  ، )١٤٢١:ت(ر الريسوين املغريب ـاملنتصللشيخ حممد 
الشـيخ  م لـه  وقـد ، ق عليهوعلَّ، ج أحاديثهفخر، عبدالرمحن اجلميزي
مث بدع ، بدأ املؤلف ببدع العقائد. وحسن الوراكلي، عبدالرمحن احملمود

، ص يف التركيز علـى البدعـة  مث بدع العادات، ومنهجه يتلخ، العبادات
مث بيان حكم الشرع فيها ، والتحذير من مغبتها، وذكر مصدرها إن أمكن

صوص ضـعيفة أو  ما يؤيدها من ن درو، تقدمي الدليل الصحيح من السنةب
 .وقد طبع مبكتبة دار املنهاج بالرياض، موضوعة

 

 البدع والنهي عنها، أو كتاب فيه ما جاء يف البدع -٧
اح القرطيب، وهو من كتب السلف النفيسة املسندة اليت البن وض

تتابع بعض املصنفني يف املوضوع ذاته  يدلنا على أمهيتهو، اهتمت بالبدع
 :وقد طبع عدة مرات، ومن طبعاته، على االستفادة منه

عـن  ، بتحقيق أمحد حممد دمهان، هـ١٣٤٩عام ، طبعة دمشق -
ومل يصوب ، وهي نسخة سقيمة مليئة باألخطاء، النسخة الظاهرية

كما مل خيدم أحاديثها مـن جهـة   ، حمققها منها إال النزر اليسري
 .الصناعة احلديثية خترجياً وتعليقاً
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هـ، وهي صـورة مـن   ١٤٠٠سنة ، طبعة دار البصائر بدمشق -
 .الطبعة السابقة

ذكـر  ، م بعناية الباحثة اإلسبانية فـريو ١٩٨٨طبعة مدريد عام  -
) كتاب احلوادث والبـدع (عبدايد تركي يف مقدمة حتقيقه على 

 .عملها باجلودةووصف ، وترمجته إىل اإلسبانية، أا حققت نصه
سـنة  ، بتحقيق عمرو عبـداملنعم سـليم  ، طبعة مكتبة ابن تيمية -

 .واعتمد فيها على املطبوع فقط، هـ١٤١٦
وكانت ، بدر البدروختريج بتحقيق ، طبعة دار الصميعي بالرياض -

وهـي  ، فيه من أخطاءوقع ب ما وقد صو، على نسختني خطيتني
 .أجود الطبعات

 

 من البدعيجزء فيه امتحان السين  -٨
والكتاب له طبعة واحـدة يف دار اإلمـام   ، أليب الفرج الشريازي

ونسخة ، بتحقيق فهد املقرن على نسخة خطية واحدة، يف أبو ظيب، مالك
 .التزم خمتصرها علي القرشي بلفظ املؤلف غالباً، رةـأخرى خمتص

اليت عن طريقها ميكن ، واملؤلف يسري على طريقة السؤال واجلواب
وقد . ويذكر األدلة يف كل مسألة، عقيدة املسؤول من خالل جوابهمتييز 

كما أنه يذكر معتقـد  . سلك منهج االختصار واإلجياز يف عرض املسائل
والكتاب يقع ، مث يذكر مذهب الفرق املخالفة، لةنة يف كل مسأأهل الس

 .يف جملد كبري
 

 املبتدعة وموقف أهل السنة واجلماعة منهم -٩
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ن أهـل السـنة   ياألول ب: مه إىل بابنييسري، قس حممدللدكتور 
، وأنواعهـا ، وفيه بيان خطورة البدعة والتحـذير منـها  ، وأهل األهواء

ومعـامل منـهجهم يف النظـر    ، ومالمح أهل البدع العامـة ، وأحكامها
مع ذكر أحكـام  ، عليهم مث عرض ملنهج أهل السنة يف الرد، واالستدالل

، علـيهم  كالـدعاء هلـم أو  ، وضوابط العالقة بني أهل السنة واملبتدعة
م عن أحوال الفـرق  ويف الباب الثاين تكلَّ. وغري ذلك، والصالة وراءهم

وأصول الفرق املخالفة ألهل ، مبيناً خطر االبتداع واالفتراق، وأحكامها
احلكم عليهم، والكتـاب  وضوابط ، وأنواع املفارقني وأحكامهم، السنة
 .وننصح بقراءته، جيد

 

 حممد ناصر الدين األلباين العالمةمستخرج من كتب  قاموس البدع -١٠
وهو من أوسع املصنفات املعاصرة اليت اعتنت بسرد كـثري مـن   

الشيخ ه هلذا ه، تنبأللباين، وتويف ومل يتملشيخ االبدع، وقد كان مشروعاً ل
ا كالمه عـن البدعـة   الشكوكاين؛ فجمع سن سلمان، وأمحدمشهور ح

كتاباً من كتبه، وذلك يف جملد ضخم بلغت صفحاته  )١١٩(والبدع من 
وقد طبع . وميتاز الكتاب بترتيبه على األبواب. صفحة )٨٠٠(أكثر من 

 .بدار اإلمام البخاري بقطر
 

 معجم البدع -١١
لرائد بن أيب علفة، وميتاز بترتيب البدع حسب ترتيب حـروف  

 .وقد طبع بدار العاصمة بالرياض. اهلجاء
 

 رسائل يف حكم االحتفال باملولد النبوي -١٢
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حيتوي على سبعة كتب موعة من العلماء كالشيخ أيب حفـص  
، واألنصـاري ، والتـوجيري ، وابن بـاز ، و حممد بن إبراهيم، الفاكهاين
وننصح ، كبريينوالكتاب طبع بدار العاصمة بالرياض يف جملدين ، وغريهم
 .باقتنائه

 

 كتب يف عامل اجلن: خامس عشر
 :من املؤلفات املفردة يف اجلن وما يتعلق م

 آكام املرجان يف أحكام اجلان -١
، وعالقتـهم بـاإلنس  ، لبدر الدين الشبلي، ذكر أصل خلقتـهم 

وأورد مجلة من اآلثار ، وتأثري القرآن والذكر عليهم، وأحكام هذه العالقة
ومجلة من ، والشياطني وحضورهم، تطرق إلبليس وأصلهمث ، يف أخبارهم

 .وقد طبع مبكتبة اإلميان مبصر. أخبارهم مع األنبياء وغريهم
 

 عامل اجلن -٢
مـن أوسـع    ، وهـو رسالة ماجستري أصله لعبدالكرمي عبيدات،

، وأصنافهم، وخلقتهم، وصفام، ف باجلنعر، يف هذا املوضوع املؤلفات
ـ  ، وتكليفهم بالشرع، وأدلة وجودهم ، رعـوعالقتهم بـاإلنس كالص

وحكمة ، مث أفرد فصالً للكالم عن إبليس، وإلقاء العلوم للكهنة، والتزاوج
وقد طبع بدار ابـن  . ووسائل االنتصار والتحصن منه ومن جنده، خلقه

 .تيمية مبصر
 

 لقط املرجان يف أحكام اجلان -٣
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، وطعامهم، خلقهمومبدأ ، ، تكلم عن وجودهمللحافظ السيوطي
، رعـوالص، والتعليم، وأحكام تعاملهم مع اإلنس كالنكاح، ومساكنهم
. وكذلك عن إبليس والشياطني، مع ذكر مجلة من أخبارهم، واالستعانة

 .وقد طبعته دار الكتب العلمية ببريوت
 

 عامل اجلن والشياطني -٤
وتكلـيفهم  ، ف بأصل اجلن وأصـنافهم عمر األشقر، عرللشيخ 

وحكم ، ومتثلهم، وأساليب الشياطني يف الغواية، وعدائهم لإلنس، شرعبال
 .وقد طبع مبكتبة الفالح بالكويت. استخدامهم

 

 فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلسالم عن اجلان -٥
ه بورت ،ابن تيميةشيخ اإلسالم مشهور حسن، مجع كالم للشيخ 

، الشياطني لإلنـس وتعرض ، كالتعريف م، يف فصول حسب املوضوع
وقد طبعته مكتبة التوحيـد  ، والقصص الواهيات واملنكرات، رعـوالص

 .باملنامة
 




