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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

االعتصام بالسنة المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد  ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،النبوية

مع لتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر

في الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء اختيار  عتبارالوضع في اال

والشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلماالستدالل 

 .والسلوك

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

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

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

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

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

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، ومن تبعهم بإحسان

  majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف المملكة العربية السعودية، 

http://www.saaid.net/kutob
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 ١ 

 الفهرس

 االعتصام بالسنة ومنهج السلف الصالح  - ٠١

 نن مهجورةس  - ٠٢

 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  االعتصام ابلسنة ومنهج السلف الصاحل
12:الفئة  االعتصام ابلسنة

الرايض- مدار الوطن ( هـ231)أمحد بن نصر اخلزاعي كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

أبو املظفر، منصور من حممدفصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث
( هـ489)السمعاين 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق/مجع
حممد بن حسني اجليزاين. د

أبو الفتح، نصر بن إبراهيم املقدسي2/1خمتصر احلـجة على اترك احملجة 
( هـ490)

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/دراسة/حتقيق
حممد إبراهيم حممد هارون. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بناتباع السنن واجتناب البدع
( هـ643)عبدالواحد 

دمشق- دار ابن كثري  دراسة/حتقيق
حممود األرانؤوط وحممد القهوجي

أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيلخمتصر املؤمل يف الرد إىل األمر األول
( هـ665)املقدسي 

الكويت- دار غراس  تعليق/ختريج
صالح الدين مقبول أمحد

وتقع يف)الرسالة السنية يف اتباع الرسول بصحيح املنقول وصريح املعقول 
(453 - 430/10جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدجزء يف التمسك ابلسنن
( هـ748)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مجال عزون. د

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن2/1االعتصام 
( هـ790)موسى األندلسي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الثقبة- دار اهلجرة علوي بن عبد القادر السقاف(للشاطيب)خمتصر االعتصام 

5   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  االعتصام ابلسنة ومنهج السلف الصاحل

12:الفئة  االعتصام ابلسنة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن محد الفهد(مكرر يف مقاصد الشريعة)اإلعالم مبخالفات املوافقات واالعتصام 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناألمر ابالتباع والنهي عن االبتداع
( هـ911)ابن الكمال 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مشهور حسن سلمان

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمفتاح اجلنة يف االعتصام ابلسنة
( هـ911)ابن الكمال 

الكويت- دار النفائس  ختريج
بدر بن عبد هللا البدر

حممد سعيد سفر املدين احلنفيرسالة اهلدى يف اتباع النيب املقتدى
( هـ1194)األثري 

مكة- دار سلف  تقريظ
علي بن حممد العمران. د

اجلزائر- جمالس اهلدى حممد بن هادي بن مدخلياإلقناع مبا جاء عن أئمة الدعوة من األقوال يف االتباع

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي وجوب التمسك ابلكتاب والسنة ختريج
مصطفى بن أبو النصر الشليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1404)صاحل بن حسني العراقي عليه الصالة والسالم- لفت النظر إىل األخذ ابلكتاب وسنة سيد البشر  تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(وجوب تطبيق السنة)فوائد مهمة تتعلق ابلعقيدة 
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

5   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  االعتصام ابلسنة ومنهج السلف الصاحل

12:الفئة  االعتصام ابلسنة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتمسك ابلسنة النبوية وآاثره
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

حكم التقليد والتمذهب ،: سبيل اجلنة ابلتمسك ابلقرآن والسنة، ويليه
حكم التعصب فيهما

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف

مكتبة وتسجيالت دروسطارق بن أمحد احلماديطريق اجلنة خبمسني حديثا يف التمسك ابلسنة
الشارقة- الدار 

يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن)االهتمام ابلسنن النبوية 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمنهاج املسلم بني العلم والعمل
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرائسة العامة إلداراتعبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخحقيقة شهادة أن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الرايض- البحوث 

دمشق- دار النوادر خالد بن سعود العجميإيقاظ اهلمة التباع نيب األمة مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار املنهاج ربيع بن هادي املدخليمذكرة احلديث النبوي يف العقيدة واالتباع

جدة- مكتبة الضياء عبد الرؤوف حممد عثمانحمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم بني االتباع واالبتداع

5   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  االعتصام ابلسنة ومنهج السلف الصاحل

12:الفئة  االعتصام ابلسنة

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدراحلـث على اتـباع السنة والتحذير من البدع وأهلها

–دار املرياث النبوي عبيد بن عبد هللا اجلابريإنعام الباري بشرح كتاب االعتصام من صحيح البخاري
اجلزائر

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباساالتباع وأصول فقه السلف

الرايض- دار السلف مجال بن فرحيان احلارثيمل الدر املنثور من القول املأثور تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاالتباع للسلف الصاحل اعتقادا ومنهجا وفقها

بريوت- دار األماجد حممد بن خليفة التميميحث األتباع على جتريد االتباع عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطياركل خري يف اتباع من سلف ، وكل شر يف ابتداع من خلف

الرايض- دار قراءات حممد بن عبد هللا اللعبونتعظيم الصحابة للسنة النبوية

5   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  سنن مهجورة

12:الفئة  االعتصام ابلسنة

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريهجر السنة النبوية بني القدماء واملعاصرين

الرايض- دار الراية عبد الرمحن آل حممدالآللئ املنثورة يف بيان بعض السنن املهجورة

الرايض- مكتبة الرشد هيفاء بنت عبد هللا الرشيدالوصية ببعض السنن شبه املنسية تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

عرض لسنن وهدي النيب صلى هللا- املنح العلية يف بيان السنن اليومية 
عليه وسلم من استيقاظه إىل منامه

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن محود الفريح تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخأحاديث اثبتة حنن غافلون عنها
الرايض

5   من 5صفحة 
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