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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

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

العلم الشرعي في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،والتشييعواالستشراق الفكري والتغريب والتنصير 

 ،وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ،لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامة

الكتاب إخراجا  أفضل طبعاتاختيار  مع الوضع في االعتبارلتيسير الحصول على الكتاب من مصدره، 

 ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة ومضمونا، وذلك بانتقاء 

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا

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

 لمطلوبة.ا

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،
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

الغزو الفكري-  :املوضوع 
20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرانتصار احلق
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيمقاالت وأحباث
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياألقلية املسلمة يف مواجهة فوبيا اإلسالم
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1416)حممد هبجة األثري االجتاهات احلديثة يف اإلسالم عناية
الداين بن منري آل زهوي

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي(ردود فكرية)ثقافة التلبيس 
الرايض

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلمياالنفتاح الفكري
جدة- والبحوث 

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريدراسات يف املذاهب والتيارات الفكرية املعاصرة

مركز التأصيل للدراساتحسن بن حممد األمسريالتحوالت الفكرية
جدة- والبحوث 

الرايض- مكتبة الرشد آمال بنت عبد العزيز العمرودراسة أتصيلية نقدية- مذاهب فكرية معاصرة 

10   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الغزو الفكري-  :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

املكتبة العصرية الذهبية( هـ1438)غالب بن علي العواجي املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها
جدة- 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن موسى الكحيلينشاط املذاهب الفكرية املعاصرة على اإلنرتنت

لندن- جملة البيان عبد هللا بن حممد السلوميالقطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب تقدمي فضيلة الشيخ
صاحل بن عبد الرمحن احلصني

املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز بن أمحد البداحصناعة الوعي حنو التحصني الفكري والعقدي

جهود العلماء والباحثني يف اململكة العربية السعودية يف مواجهة التيارات
( هـ1433 - 1400يف الفرتة من )الفكرية املعاصرة 

الرايض- دار العقيدة محد بن عبد هللا الصقعيب

10   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حركة التغريب والتنصري-  :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

-دار الكتب العلمية حممد شاهجات الندويدراسة علمية- أحكامها وآداهبا يف ضوء القانون والشريعة - السياحة 
بريوت

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريالتنصري يف البالد اإلسالمية

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيالتنصري يف دول اخلليج

الرايض- مدار الوطن حممد بن موسى اجملمميالتنصري عرب اخلدمات التفاعلية لشبكة املعلومات العاملية

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحاترخيه وآاثره- االبتعاث 

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحجهود مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف مواجهة التغريب

:مكرر يف فقه النساء )تغريب املرأة أمنوذجا - حركة التغريب يف السعودية 
(غزو املرأة

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداح

مكرر)الرايضة والكشافة للبنات يف املدارس واجلامعات، حكمهما وآاثرمها 
(غزو املرأة: يف فقه النساء

مصر- دار الفالح عبد الرمحن بن سعد الشثري مراجعة املشايخ
الرباك والراجحي وابن جربين

10   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
االستشراق-  :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

مصر- دار هنضة مصر حممد الغزايلدفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين(االستعمار- االستشراق - التبشري )أجنحة املكر الثالثة وخوافيها 
( هـ1425)

دمشق- دار القلم 

مكة- املكتبة األسدية عبد هللا بن عبد الرمحن الوهييبمقدمات أولية- االستشراق اجلديد 

10   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الغزو الشيعي-  :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

مركز البيان للبحوثانصر بن عبد هللا القفاريالغزو الباطين لألمة اإلسالمية
الرايض- والدراسات 

 -1391من )دراسة حتليلية نقدية - حركة التشيع يف اخلليج العريب 
( هـ1431

املركز العريب للدراساتعبد العزيز بن أمحد البداح
القاهرة- اإلنسانية 

مركز الرسالة للدراساتأمري سعيددراسة عقدية اترخيية دميوغرافية اسرتاتيجية- خريطة الشيعة يف العامل 
-والبحوث اإلنسانية 

-مكتبة اإلمام البخاري عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعيعودة الصفويني
مصر

10   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اجلهاد :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

181)عبد هللا بن املبارك املروزي (بقية كتب احلديث: تقدم يف)كتاب اجلهاد 
(هـ

-دار املطبوعات احلديثة 
جدة

تعليق/حتقيق
نزيه محاد. د

تقدم) 2/1السبيل اهلاد إىل ختريج أحاديث اجلهاد : كتاب اجلهاد، ومعه
(يف كتب احلديث

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو
( هـ287)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
مساعد بن سليمان الراشد احلميد

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي(تقدم يف األجزاء احلديثية)سبعون حديثا يف اجلهاد : كتاب اجلهاد، أو
( هـ387)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر مجل من آدابه
2/1ولواحق أحكامه 

ابن)حممد بن عيسى القرطيب 
( هـ505 )(املُناصف

بريوت- شركة الراين  ختريج/حتقيق
مشهور بن حسن وحممد بن زكراي

618)حممد بن عبد الرمحن املقرىء (تقدم يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف اجلهاد واجملاهدين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد(تقدم يف األجزاء احلديثية)األربعون حديثا يف اجلهاد 
( هـ620)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماجلهاد
( هـ728)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية عند مدامهة التتار لداير املسلمني
( هـ728)

مصر- مكتبة الرضوان  عناية
حممد اخلليفة. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة يف املرابطة ابلثغور أفضل من اجملاورة مبكة شرفها هللا تعاىل
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

10   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اجلهاد :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف االنغماس يف العدو وهل يباح
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

–قاعدة خمتصرة يف قتال الكفار ومهادنتهم وحترمي قتلهم جملرد كفرهم 
قاعدة تبني القيم السامية للحضارة اإلسالمية يف احلرب والقتال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر االجتهاد يف طلب اجلهاد
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا عبد الرحيم عسيالن

بعثت ابلسيف: احلكم اجلديرة ابإلذاعة من قول النيب صلى هللا عليه وسلم
بني يدي الساعة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

تعريف للجهاد وبيان حكمه وخصائص)النظم القرآين يف آايت اجلهاد 
(اللفظ القرآين فيه من حيث الرتكيب وطرق التعبري واألسرار البالغية

الرايض- مكتبة التوبة انصر بن عبد الرمحن اخلنني

-مكتبة دار النصيحة عبد السالم بن سامل السحيمياجلهاد يف اإلسالم، مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
املدينة

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانضوابطه وأحكامه- اجلهاد 
الرايض

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي رسالة اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثماناجلهاد أنواعه وأحكامه، واحلد الفاصل بينه وبني الفوضى
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن سعد السحيمي

10   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اجلهاد :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن العبادالقطوف اجلياد من حكم وأحكام اجلهاد

-دار إيالف الدولية حممد بن محد احلمود النجديتعريفه وأحكامه وضوابطه- اجلهاد يف سبيل هللا 
الكويت

-مكتبة أنوار التوحيد مرعي بن عبد هللا الشهري2/1أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا عز وجل يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن علي الشمراينأخالقيات احلرب يف السرية النبوية

القاهرة- دار السالم منري حممد روضبانأخالقيات احلرب يف السرية النبوية

الرايض- دار املأثور حسن بن البشري الطيلوشأخالق احلرب يف السرية النبوية

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن عبد هللا الغنامحبث يف أخالقيات احلرب يف السنة النبوية- هتف املراحم ابملالحم  تقدمي
انصر بن عبد هللا القفاري. د

رد على من أساء)األسس الشرعية واألخالقية للحرب يف السرية النبوية 
(لرسول البشرية

ــمَّان- الدار األثرية عطا هللا بن خبيت املعايطة َعــ

الرايض- دار الصميعي صاحل بن سعد اللحيداناجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاع

10   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اجلهاد :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

الرايض- دار طيبة علي بن نفيع العلياينأمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف الضالة فيه

مركز الدراسات العلميةلطف هللا بن عبد العظيم خوجهسرب النصوص لبيان منزلة السلم يف اإلسالم- أصالة السلم 
مكة- 

الرايض- دار املأثور عبري بنت حممد اجلفريالقيم الرتبوية ملفهوم الصلح يف القرآن الكرمي تقدمي
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

الرايض- دار الصميعي حممد بن مرعي الشباسيجامع أحاديث وآاثر الشهداء مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

بغية طالب: منظومة إحتاف أهل السعادة مبعرفة أسباب الشهادة، ويليها
السيادة يف شرح إحتاف أهل السعادة مبعرفة أسباب الشهادة

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة دار املنهاج سليمان بن حممد الدبيخي(فالن شهيد؟: هل يقال)الشهادة ملعني ابلشهادة 
الرايض

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد العزيز السويد(دراسة أتصيلية عقدية)القتال يف الفتنة 

مجعية إحياء الرتاثفيصل بن قزاز اجلاسمكشف الشبهات يف مسائل العهد واجلهاد
الكويت- اإلسالمي 

تقدمي
صاحل بن غامن السدالن. د

املؤلفعبد هللا بن سعد ابحسنيمفاهيم خاطئة عن اجلهاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

10   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اجلهاد :املوضوع 

20:الفئة  اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

الرايض- دار الصميعي راشد بن عثمان الزهراين(رسالة دكتوراه)الغالة أمنوذجا - االحنرافات املعاصرة يف مسائل اجلهاد 

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمول(مكرر يف كتب الرد على منهج التكفري)احملكم واملتشابه يف التكفري واجلهاد 

-مكتبة العلوم واحلكم سعد بن خلف القثامي2/1دراسة نقدية -  هـ 40راثء الشهداء يف عصر صدر اإلسالم إىل سنة 
املدينة

مركز السلف الصاحلسليم بن عيد اهلاليلرؤية اسرتاتيحية- بذل اجملهود يف مروايت قتال اليهود 
للدراسات االسرتاتيجية

-الذخائر لنشر الرتاث حممد بن حممد األسطلدراسة فقهية مقارنة- الرابط وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
عمَّان

فضله وأحكامه وأشهر قادته املسلمني يف القرن اهلجري- غزو البحار 
األول

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن صاحل القحطاين

10   من 10صفحة 
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