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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

الفتن وموقف 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  ،المسلم منها

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

الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء ختيار ا مع الوضع في االعتبارمصدره، 

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

 .والسلوك

ل إلى المعلومة ، لتقريب الوصو 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  الـثـَّـبتهذا ؛ 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 ،،، ومن تبعهم بإحسان

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

 

http://www.saaid.net/kutob
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

الفنت :املوضوع 
24:الفئة  الفنت وموقف املسلم منها

-مكتبة دار املنهاج عبد الواحد بن إدريس اإلدريسيدراسة يف ضوء نصوص الوحي واملعطيات التارخيية لسلف األمة- فقه الفنت 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن منران احلارثيالضوابط احلديثية لفهم أحاديث الفنت وبياهنا

الرايض- دار القبس مصطفى بن أمحد عسرييسياسة اإلسالم يف التعامل مع الفنت املعاصرة تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

منظومة معامل يف أوقات الفنت: معـامل يف أوقات الفنت والنـوازل، ويليها
والنوازل، لعبد هللا بن جربيل بن محدعايت

القاهرة- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن إبراهيم احلمدمعامل يف التعامل مع الفنت

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريعالماهتا، أسباهبا، طرق الوقاية منها- الفنت 

،(مطرف بن عبد هللا الشخري منوذجا)من سري علماء السلف عند الفنت 
وفيه بيان املنهج السليم يف التعامل مع الفنت يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن علي الصياح

مجعية مركز اإلمام األلباينمشهور بن حسن آل سلمانمنهج السلف يف التعامل مع الفنت
عمان- 

الرايض- دار احلضارة نوال بنت عبد العزيز العيدموقف املؤمن من الفنت يف ضوء حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما

3   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت :املوضوع 

24:الفئة  الفنت وموقف املسلم منها

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبليالرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت
( هـ471)

مصر- دار االستقامة  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالبن البناء (الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت)شرح  عناية
منري اجلزائري

ابن عثيمني، حممد بن صاحلموقف املسلم من الفنت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الصميعي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالضوابط الشرعية ملوقف املسلم يف الفنت

املدينة- الناشر املتميز حسني بن حمسن احلازميموقف املسلم من الفنت يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- دار العقيدة طالب بن حممد اهلماميفتح ذي الفضل والـِمـنن يف معرفة موقف املسلم من الفنت تقدمي املشايخ
ابن محيد والطيار واملشيقح

-دار الكتاب والسنة حممد بن عبد الوهاب العقيلالفتنة وموقف املسلم منها
ابكستان

ــمَّان- الدار األثرية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرآاثر الفنت َعــ

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن سعد أاب حسنيفقه إمام املسجد يف التوقي من الفتنة
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

3   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الفنت :املوضوع 

24:الفئة  الفنت وموقف املسلم منها

املؤلفجمموعة من العلماءالفتاوى الشرعية يف القضااي العصرية مجع
حممد بن فهد احلصني

-دار كنوز أشبيليا (تقدمي املشايخ الفوزان واجلربين)مسائل وفتاوى يف قضااي مـهمة 
الرايض

إعداد
طارق بن حممد اخلويطر. د

فتاوى األئمة النجدية حول قضااي األمة املصريية من الشيخ حممد بن عبد
6/1الوهاب إىل الشيخ عبد العزيز بن ابز 

الرايض- مكتبة الرشد مدحت بن احلسن آل فراج تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

وتربئة دعوة وأتباع حممد بن عبدالوهاب)فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة 
(من هتمة التطرف واإلرهاب

املؤلفجمموعة من العلماء تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

دراسة أتصيلية لظاهرة إسقاط: العراق يف أحاديث وآاثر الفنت، ويف آخره
الفنت على الوقائع

اإلمارات- مكتبة الفرقان مشهور بن حسن آل سلمان

ــمَّان- الدار األثرية مشهور بن حسن آل سلمان(العراق يف أحاديث وآاثر الفنت)التهذيب احلسن لكتاب  َعــ

الكويت- دار غراس فهد بن سليمان الفهيدلسلمان العودة (أسئلة الثورة)اجلناية على اإلسالم يف كتاب  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

كتاب يبحث فيما وقع من ثورات وإهراق- الفنت وسبيل النجاة منها 
دماء يف بعض الدول العربية

أبو- دار اإلمام مالك حسني بن عودة العوايشة
ظيب

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف شبهة للخوارج املعاصرين13وفيه رد على - أصول يف زمن الفنت 

3   من 3صفحة 
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