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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

 ،العلمية الردودالمصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

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

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

على  في االستدالل الكتب القائمة اب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاختيار  في االعتبار

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

، 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  ،ةمستمر بصفة  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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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  ردود علمية
15:الفئة  ردود علمية

املدينة- الناشر املتميز هيثم بن قاسم احلمريمجع ودراسة- املناظرات العقدية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حمسن الغامديمجعا ودراسة وحتليال- مناظرات ابن تيمية العقدية 

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفمناظرات ابن تيمية ألهل امللل والنحل

جمموع)اإلعالم بذكر املصنفات اليت حذر منها شيخ اإلسالم يف كتابه 
(الفتاوى

الدمام- رمادى للنشر رائد صربي ابن أيب علقة

نصيحة األغبياء ببطالن: الكيمياء القدمية ومواقف العلماء منها، ومعها
الكيمياء

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

احملقق دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

1340)املصنفات اليت تكلم عليها اإلمام احلافظ الذهيب نقدا وثناء 
(مصنفا

بريوت- شركة الراين إبراهيم بن منصور اهلامشي

املدينة- الناشر املتميز سليمان بن صاحل اخلراشيكتب نقدها العلماء

من بداية)جهود علماء الدعوة السلفية يف جند يف الرد على املخالفني 
(القرن الثالث عشر إىل منتصف القرن الرابع عشر اهلجري

عبد اهلادي بن عبد اللطيف الصاحل
اخلليف

املؤلف إشراف
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

، ويليه رد على«الدرر السنية يف األجوبة النجدية»ثناء العلماء على كتاب 
حسن بن فرحان املالكي

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشي تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

5   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  ردود علمية

15:الفئة  ردود علمية

مناصحة الشيخني حممد بن عبد اللطيف وحممد بن إبراهيم أليب الوفاء
(إصالح األخوان على يد السلطان)األمرتسري، ومعها وثيقة 

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بناإلحتاف يف الرد على الصحاف
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

أمحد بن حجر آل بو طامينقض كالم املفرتين على احلنابلة السلفيني
( هـ1423)

الرايض- دار الصميعي 

الشيخ سليمان بن عبد الرمحن بن(تعقبات يف العقيدة والفقه)مالحظايت حال مطالعايت 
( هـ1397)محدان 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

تعليق/حتقيق
سعد بن عبد هللا السعدان

تعليقات الشيخ العالمة سليمان بن سحمان على بعض تعليقات الشيخ
رشيد رضا على كتب أئمة الدعوة

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشي

مصر- دار االستقامة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس الردود العلمية يف املسائل العقيدة والفقهية مجع وتعليق
مركز الرتاث جبماعة أنصار السنة

منتقى من فتاوى اللجنة، ابن ابز، ابن عثيمني،)فتاوى حول بعض الكتب 
(عبد الرزاق عفيفي، الفوزان

الرايض- دار الثبات 

جمموع مقاالت)الدرر البازية يف الرد على االحنرافات العقدية والشرعية 
(للشيخ ابن ابز يف الرد على فرق خمتلفة

الرايض- مكتبة الرشد  مجع
أبو العال بن راشد بن أيب العال الراشد

تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ حممد بن علي الصابوين يف صفات هللا
عز وجل

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف 

5   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  ردود علمية

15:الفئة  ردود علمية

عقيدة ابن)رد على كتابه - تنبيهات على رسالة حممد عزيزة يف الصفات 
اجلامع للبحوث والرسائل: ، وتقع يف(كثري يف آايت الصفات

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان5/1البيان ألخطاء بعض الكتاب 

كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد)وهو اجمللد السابع من )الردود 
(البدر

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر
الرايض

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد الردود

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التحذير من خمتصرات الصابوين

املؤلفحممد بن مجيل زينوالتحذير اجلديد من خمتصرات الصابوين يف التفسري

وهو استدراك على أكثر من)املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل 
(، ويقع يف جمموع الشيخ"يف ظالل القرآن" خطأ يف كتاب 190

1409)عبد هللا بن حممد الدويش 
(هـ

بريدة- مكتبة العليان 

عجمان- مكتبة الفرقان ربيع بن هادي املدخلينظرات يف كتاب التصوير الفين يف القرآن الكرمي لسيد قطب

حوار مع- مجاعة واحدة ال مجاعات، وصراط واحد ال عشرات 
عبدالرمحن عبد اخلالق

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخلي
املدينة

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

5   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  ردود علمية

15:الفئة  ردود علمية

عبد الكرمي بن صاحل احلميد(الفن: رد على كتابه)احلق الدامغ للدعاوي يف دحض مزاعم القرضاوي 

صنعاء- دار اآلاثر أمحد بن حممد العديينرفع اللثام عما خالف فيه القرضاوي شريعة اإلسالم تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشيتعليقات العالمة حممد بن مانع على مقاالت الكوثري وبعض كتبه

1420)حممد انصر الدين األلباين كشف النقاب عما يف كالم الكوثري من األابطيل واإلفرتاءات
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تقدميحممد بن مجيل زينوحتذير اإلخوان من إحنرافات عبد الرحيم الطحان
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرد على الرفاعي والبوطي يف كذهبما على أهل السنة ودعوهتما إىل البدع
والضالل

الكويت- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر

املدينة النبوية- دار املآثر ممدوح احلريبالسيف البتار يف حنر الشيطان نزار ومن وراءه من املرتدين الفجار تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسفتح املعبود يف بيان اهلفوات يف كتاب بذل اجملهود

الرايض- دار الفضيلة مجاعة من العلماءمزيل اإللباس يف األحكام على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده. د

5   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  ردود علمية

15:الفئة  ردود علمية

املؤلفعبد العزيز بن حممد السدحان3/1 (أحاديث- رجال - أخبار - كتب )حتت اجملهر 

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن صاحل اخلراشيإهتامات ال تثبت

الرايض- دار علوم السنة سليمان بن صاحل اخلراشينظرات شرعية يف ديوان املتنيب

املؤلفسليمان بن صاحل اخلراشينظرة شرعية يف كتاابت ورواايت تركي احلمد

الرايض- دار الصميعي خالد بن عبد هللا القاسم2/1 (االستشراقية)مفرتايت وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدبدعة إعادة فهم النص تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

5   من 5صفحة 
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