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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

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

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،والتحذير منها

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

الكتب القائمة اب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاختيار  مع الوضع في االعتبارمصدره، 

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

 .والسلوك

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

 بة.المطلو 

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  والله حسبي وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال بالله، وصلى الله على نبينا محمد،

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، من تبعهم بإحسانو 

  majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف المملكة العربية السعودية، 
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 ١ 

 الفهرس

 كتب في تعريف البدعة وأحكامها وأسبابها   - ٠١

 عرض للبدع  - ٠٢

 التحذير من البدع  - ٠٣

 منهج أهل السنة في التعامل مع المبتدع  - ٠٤

 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  تعريف البدعة وأحكامها وأسباهبا
13:الفئة  البدع والتحذير منها

عبد الواحد بن حممد املقدسيجزء فيه امتحان السـين من الـبدعي
( هـ486)

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

دراسة/حتقيق
فهد بن سعد املقرن. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة عظيمة انفعة يف العبادات والفرق بني شرعيتها وبدعيتها
( هـ728)

الدار العاملية للكتاب
الرايض- االسالمي 

حتقيق
سليمان احلرش وحسني اجلمل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالطرق الشرعية والطرق البدعية
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
يوسف العتيق

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد العزيز احللييبأصول احلكم على املبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف أن كل دليل عقلي حيتج به مبتدع ففيه دليل على بطالن قوله
( هـ728)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عمر القيام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( ه1383)حممود شلتوت البدعة أسباهبا ومضارها حتقيق
علي بن حسن احلليب

مصر- مكتبة السنة ( ه1383)حممود شلتوت أسباب البدع ومضارها

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1361)علي حمفوظ اإلبداع يف مضار االبتداع حتقيق
سعيد بن نصر بن حممد

10   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  تعريف البدعة وأحكامها وأسباهبا

13:الفئة  البدع والتحذير منها

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينقواعد معرفة البدع

الرايض- مكتبة الرشد سعيد بن انصر الغامديرسالة ماجستري- ½ حقيقة البدعة وأحكامها 

الرايض- دار الراية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب علم أصول البدع

-اجلامعة اإلسالمية علي بن حممد الفقيهيالبدعة، ضوابطها وأثرها السيء يف األمة
املدينة

-مكتبة دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين وكل بدعة ضاللة
الرايض

تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالنخطره، أسبابه، آاثره، عالجه- االبتداع يف الدين 

املدينة- مكتبة اخلضريي عبد القيوم بن حممد السحيبايناللمع يف الرد على حمسين البدع
املنورة

الرايض- مكتبة املعارف رامز خالد حاج حسن3/1األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت يستدل هبا على بدع يف العبادات 

10   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  عرض للبدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

الرايض- دار العاصمة جمموعة من العلماء2/1رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي 

-دار إيالف الدولية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي جواب سؤال ورد على اإلمام- رسالة يف حكم املولد 
الكويت

حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

رد على كاتب يدافع عن إقامة الوالئم يف العزاء)الرد على الكاتب املفتون 
(وعن إقامة احلفالت ابملولد النبوي

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

مصر- دار اللواء 

إمساعيل بن حممد األنصاريالقول الفصل يف حكم االحتفال مبولد خري الرسل صلى هللا عليه وسلم
( هـ1417)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

االحتفال بليلة اإلسراء- حكم املولد )أربع رسائل يف التحذير من البدع 
(تنبيه على كذب الوصية- وليلة النصف من شعبان 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري اإلنصاف فيما قيل يف املولد من الغلو واالجحاف
(هـ

مصر- دار البخاري 

الرائسة العامة إلداراتعبد هللا بن سليمان بن منيع(حول بطالن بدعة املولد)حوار مع املالكي يف رد منكراته وضالالته 
الرايض- البحوث 

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

املدينة- الناشر املتميز حمسن بن عوض القليصيفتح العزيز القوي بكشف شبهات احملتفلني ابملولد النبوي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد بدع القراء القدمية واملعاصرة

10   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  عرض للبدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

الرايض- دار القاسم مجاعة من العلماءبدع الناس يف القرآن إعداد
علي بن حسني أبو لوز

الرايض- دار املنهاج أمحد بن عبد هللا آل عبد الكرميالبدع العملية املتعلقة ابلقرآن الكرمي

أبو الطيب حممد عطاء هللا حنيفردع األانم من حمداثت عاشر احملرم احلرام
( هـ1409)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أبو سيف حممد بن علي

حتذير األمة اإلسالمية من احملداثت اليت دعت إليها ندوة األهلة الكويتية
(مكرر يف أحكام الشهور)

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

633)ابن دحيه ، عمر بن حسن مكرر يف أحكام الشهور)أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف رجب 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

رسالة فيما قرره الثقات األثبات يف ليلة النصف من: الصراط املستقيم
شعبان

الرابنيون للطباعة والنشرمجاعة من علماء األزهر
مصر- 

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

البحرين- مكتبة التوحيد مشهور بن حسن آل سلمانحسن البيان فيما ورد يف ليلة النصف من شعبان

املؤلفسعود بن عيد الصاعديامليزان ملروايت فضائل شهر شعبان وبيان ما فيه من السنن والنكران

ذكر أحاديث رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذكر ليلة النصف من
شعبان وفضلها

637)ابن الدبيثي ، حممد بن سعيد 
(هـ

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

10   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  عرض للبدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد العزيز التوجيريالبدع احلولية

مكة- مكتبة األسدي حنان بنت علي اليمايناملناسبات املومسية بني الفضائل والبدع واألحكام

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميبدع هناية العام وبدايته

الرايض- دار القاسم أمحد بن عبد هللا السلميبدع وأخطاء تتعلق ابألايم والشهور تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن سليمان املهنااألعياد احملدثة وموقف اإلسالم منها
الرايض

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح
حول صالة الرغائب املبتدعة

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1332)حممد مجال الدين القامسي إصالح املساجد من البدع والعوائد
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرايض- دار الرضوان السيد بن عبد املقصود عبد الرحيمحتذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة املساجد تقدمي
عبد القادر األرانؤوط

الرايض- دار الراية حممد بن موسى آل نصر(مكرر يف صالة اجلمعة)اللمعة يف حكم االجتماع للدرس قبل صالة اجلمعة 

10   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  عرض للبدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

املدينة- مركز البصائر صاحل بن عبد الرمحن الفايز(مكرر يف كتب احلج)اإلحدااثت اجلاهلية يف احلج 
النبوية

الرايض- مكتبة املعارف رامز خالد حاج حسناإلعالم بعبادات مل تثبت عن املصطفى عليه الصالة والسالم

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد الرمحن اخلميسالذكر اجلماعي بني االتباع واالبتداع ، ويليه فتاوى مجاعة من أهل العلم

الرايض- دار القبس نشرات كاذبة مجع
شخبوط بن صاحل املري

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد بن إمساعيل املقدم(مكرر)تبصري أويل األلباب ببدعة تقسيم الدين إىل قشر ولباب 

الرايض- دار العاصمة رائد بن صربي بن أيب علفةحيتوي على ما وقع للمصنف مما قيل إنه بدعة- معجم البدع 

-دار اإلمام البخاري (مستخرج من كتب اإلمام العالمة األلباين رمحه هللا)قاموس البدع 
قطر

انتقاء
مشهور حسن وأمحد الشوكاين

موسوعة شاملة للبدع واحملداثت- موسوعة البدع واملخالفات الشرعية 
–واملناهي واملخالفات وأخطاء يف العقائد والعبادات واملعامالت واآلداب 

القاهرة- دار ابن حزم  مجع وترتيب
أمحد الشايف ومصطفى آدم

ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز البدع واحملداثت وما ال أصل له
اللجنة الدائمة- الفوزان - 

الرايض- دار ابن خزمية  مجع
محود املطر

10   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  عرض للبدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

السنن واملبتدعات املتعلقة ابألذكار والصلوات، ومعه رسالة يف األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر

من علماء)حممد بن أمحد الشقريي 
(القرن الرابع عشر

مصر- دار الشريعة  تعليق
الشيخ حممد بن حامد الفقي

طنطا- مكتبة الضياء  عمرو عبد املنعم سليمالسنن واملبتدعات يف العبادات

البدع واملخالفات لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم وما ال أصل له يف الشرع
4/1لإلمام ابن عثيمني 

بريوت- دار اللؤلؤة  مجع وترتيب
حمسن بن عوض القليضي

10   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  التحذير من البدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ287)حممد بن وضاح القرطيب البدع والنهي عنها حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

–دار املرياث النبوي ( هـ287)حممد بن وضاح القرطيب كتاب البدع
اجلزائر

تعليق/ختريج/حتقيق
حممد بن عوض املصري

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبليكتاب الرد على املبتدعة
( هـ471)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
عبد املنعم عبد الغفور حيدر. د

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد (حمقق على أربع نسخ)كتاب احلوادث والبدع 
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد كتاب احلوادث والبدع
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

أبو شامة املقدسي، عبد الرمحن بنالباعث على إنكار البدع واحلوادث
( هـ665)إمساعيل 

الرايض- دار الراية  حتقيق
مشهور حسن سلمان

ـــتْــوِة، وهي احلجة: اللمع يف احلوادث والبدع، ويف آخره رسالة يف الــَف
والربهان على فتيان هذا الزمان

إدريس بن بيدكني الرتكماين احلنفي
( هـ710كان حيا سنة )

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
دار الكوثر للرتاث

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن
االبتداع الشائع يف القرى واألمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية

الشهري)صاحل بن حممد نوح العمري 
( هـ1218 )(ابلفالين

-دار إيالف الدولية 
الكويت

تعليق وختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن
االبتداع الشائع يف القرى واألمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية

الشهري)صاحل بن حممد نوح العمري 
( هـ1218 )(ابلفالين

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

10   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  التحذير من البدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

رسالة علمية- جهود علماء الشافعية يف إنكار البدع يف العبادات األربع 
من اجلامعة اإلسالمية

-اجلامعة اإلسالمية حممد نور اإلحسان علي يعقوب
املدينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاإلبداع يف كمال الشرع وذم االبتداع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

أمحد بن حجر آل بو طاميحتذير املسلمني عن االبتداع والبدع يف الدين
( هـ1423)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
خليل بن حممد العريب

10   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  منهج أهل السنة يف التعامل مع املبتدع

13:الفئة  البدع والتحذير منها

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد هجر املبتدع

إضاءة الشموع يف بيان اهلجر املشروع: اهلجر يف الكتاب والسنة ، أو
واملمنوع

الدمام- دار ابن القيم مشهور بن حسن آل سلمان

عجمان- مكتبة الفرقان عصام بن عبد هللا السناينبراءة علماء األمة من تزكية أهل البدع واملذمة راجعه املشايخ/قرأه
حممد العثيمني وصاحل الفوزان

الرايض- دار ابن خزمية عبد الرمحن بن يوسف الرمحةوصااي األئمة يف التحذير من أهل البدع مراجعة
صاحل بن غامن السدالن. د

-مكتبة الغرابء األثرية إبراهيم بن عامر الرحيلي2/1موقف أهل السنة واجلماعة من البدع 
املدينة

جدة- مكتبة األصالة خالد بن ضحوي العنـزيإمجاع العلماء على اهلجر والتحذير من أهل األهواء تقدمي
عبيد بن عبد هللا اجلابري

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلدراسات يف األهواء والبدع وموقف السلف منها

بريوت- دار اللؤلؤة فهد بن سعد املقرنمنهج شيخ اإلسالم يف بيان البدع والرد عليها

10   من 10صفحة 
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