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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

وذلك مساهمة متواضعة  ،لتوحيداعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم  ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب مني 

أفضل اختيار  مع الوضع في االعتبارلتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،المؤلف والمحقق ودار النشر

على كتاب الله وسنة رسوله في االستدالل الكتب القائمة اء طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتق

 .والسلوك والشريعةلح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،صلى الله عليه وسلم

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

 المطلوبة.

الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة «فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  وهذا الفهرس هو في الحقيقة

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك

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 بنصحهن كان عنده إضافة أو تصويب فال يبفم ،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  ،وصلى الله على نبينا محمد ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

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

 majed.alrassi@gmail.com - 09660-505906761هاتف  ،المملكة العربية السعودية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
03:الفئة  توحيد

-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (املنت)كتاب التوحيد 
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

أول القرن)حامد بن حممد بن حسن فتح هللا احلميد اجمليد شرح كتاب التوحيد
(الثالث عشر

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أسامة بن عطااي العتييب. د

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنتيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار العاصمة  تعليق
الشيخ عبد العزيز الراجحي

شرح تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على
5/1العبيد 

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
( هـ1434)

الرايض- دار طيبة  عناية
خالد بن عثمان الزهراين

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنحاشية كتاب التوحيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

دراسة وحتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

من)عبد اهلادي بن حممد العجيلي (رسالة دكتوراه) 2/1حتقيق التجريد يف شرح كتاب التوحيد 
(علماء القرن الثالث عشر

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حسن بن علي العواجي. د

كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، ومعه تلخيص من
شرحه

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

عثمان بن منصور النجدي احلنبلي4/1فتح احلميد يف شرح التوحيد 
( هـ1282)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
سعود العريفي وحسني السعيدي

49   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

03:الفئة  توحيد

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن2/1فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد 
( هـ1285)عبد الوهاب 

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

تعليق/حتقيق
أسامة بن عطااي العتييب. د

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابنفتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ3/1شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

للشيخ عبد الرمحن بن (فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد)التعليق على 
الوليد آل فراين. حسن بن حممد بن عبد الوهاب بتحقيق د

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

 -(خامتة البحر املفيد يف بيان مسائل التوحيد)قرة عيون املوحدين املسمى 
حمقق على مخس نسخ خطية

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار التوحيد  ختريج/حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

تعليقات على- قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني 
كتاب التوحيد

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابنقرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني
( هـ1285)عبد الوهاب 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

(قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني)تعليقات على كتاب 
3/1

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق إبطال التنديد ابختصار شرح كتاب التوحيد حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

49   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

03:الفئة  توحيد

1343)إسحاق بن محد بن عتيق حاشية كتاب التوحيد
(هـ

الرايض- دار القاسم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقول السديد يف مقاصد التوحيد
( هـ1376)

حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية كتاب التوحيد
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانالدر النضيد على أبواب التوحيد
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1402)عبد هللا بن محيد شرح كتاب التوحيد راجعه/تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

1409)عبد هللا بن حممد الدويش (يقع ضمن اجملموع)التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد 
(هـ

بريدة– دار العليان 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب التوحيد
( هـ1420)

بريوت- دار األماجد  إشراف
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالقول املفيد على كتاب التوحيد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار طويق الفوائد املنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عثيمني مجع
إمساعيل بن مرشود الرميح

49   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

03:الفئة  توحيد

الشرح املوجز املمهد لتوحيد اخلالق املمجد الذي ألفه شيخ اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب

القاهرة- منارة اإلسالم ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الفتح والتسديد يف شرح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد
الوهاب رمحه هللا

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانامللخص يف شرح كتاب التوحيد

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن فوزان الفوزانإعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتنضيد بشرح كتاب التوحيد
الرايض- الراجحي  

-دار التوحيد للنشر صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمان2/1احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب التوحيد 

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري2/1حلية املستفيد شرح كتاب التوحيد 

49   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

03:الفئة  توحيد

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب التعليق الرشيد على كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن صاحل القصرياملفيد على كتاب التوحيد
الكويت

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحشرح ثالثة األصول، ويليه شرح كتاب التوحيد

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن عبد هللا املصلحاملزيد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

وقفات- كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا 
وأتمالت

الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغري

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا الدبيخيمنحة احلميد يف تقريب كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعليق
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن صاحل احملسنالشرح املرتب املفيد على كتاب التوحيد
الرايض

عناية
انصر بن عبد الرمحن احلمد. د

–دار األوراق الثقافية عيسى بن عبد هللا السعديمقاصد كتاب التوحيد
جدة

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز القرعاوياجلديد يف شرح كتاب التوحيد
الرايض

حتقيق
حممد بن أمحد سيد أمحد

49   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  شروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

03:الفئة  توحيد

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا(التوحيد)اجلامع الفريد لألسئلة واألجوبة على كتاب 
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

49   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  كتب ورسائل يف التوحيد

03:الفئة  توحيد

-دار الكتب العلمية ( هـ1395)حممد بن خليل هراس (مشاهري دعاهتا– األدوار اليت مرت هبا – أصوهلا )دعوة التوحيد 
بريوت

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك األكرب واألصغر
والتعطيل والبدع وغري ذلك

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان

القواعد يف توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة واجلماعة
2/1مجعا ودراسة - 

-قرطبة للنشر والتوزيع حممد بن عبد هللا ابجسري
بريوت

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتققواعد يف توحيد الربوبية واإلهلية

األمساء- األلوهية - توحيد الربوبية )إحتاف املريد مبعرفة التوحيد 
(مكرر يف األمساء والصفات )(والصفات

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفاملفيد يف مهمات التوحيد

الرسائل األربعون يف التوحيد ، البيان يف قواعد التوحيد واإلميان ، التمهيد
يف تقريب قواعد التوحيد

جدة- دار احملمدي محد بن أمحد العصالين مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

األصول الشرعية يف التوحيد والشرك والسنة والبدعة والتاريخ والصحابة
والدعوة واملنهج والكفار واجلهاد

مصر- دار الصفوة انصر بن محد احلمني

قاعدة جامعة يف توحيد هللا وإخالص الوجه والعمل له عبادة واستعانة
( 36 - 20/1وتقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د

49   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  كتب ورسائل يف التوحيد

03:الفئة  توحيد

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريياإلملام بقواعد تقرير التوحيد أصل اإلسالم

إحتاف املستفيد بتقاسيم وتعاريف وضوابط القول املفيد للعالمة ابن عثيمني
رمحه هللا

مصر- دار اجملد  مجع وترتيب
إسالم بن شعبان دعدوشة

أول شرح مدون منذ زمن اإلمام حممد بن- شرح ثالثة األصول 
عبدالوهاب رمحه هللا

الرايض- دار القاسم  َدوَّن تقريرات الشيخ
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح ثالثة األصول وأدلتها لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح ثالثة األصول
( هـ1420)

املدينة املنورة- دار الفتح  عناية
علي املري وأمحد بن ابز

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح ثالثة األصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح ثالثة األصول عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية ثالثة األصول
( هـ1392)

الرايض- مكتبة املعارف 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانحصول املأمول يف شرح ثالثة األصول
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عبدالرمحن بن عبداحملسن بنشرح ثالثة األصول وأدلتها لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
عبداللطيف آل الشيخ

الرايض- دار الصميعي  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ

الرايض- دار املأثور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسالتعليق املأمول على ثالثة األصول تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمانشرح ثالثة األصول

املؤلفعبد احملسن القاسمتيسري الوصول شرح ثالثة األصول

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن صاحل القصريإفادة املسئول عن ثالثة األصول

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايفشرح األصول الثالثة وأدلتها

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحشرح ثالثة األصول، ويليه شرح كتاب التوحيد

املدينة- الناشر املتميز سليمان بن سليم هللا الرحيليشرح ثالثة األصول

الرايض- دار ابن خزمية حممد الطيب األنصاري(على هيئة السؤال واجلواب)تسهيل األصول الثالثة 
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-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب فضل اإلسالم
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(فضل اإلسالم)شرح  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

مكة- مكتبة األسدي حنان بنت علي اليماينللشيخ حممد بن عبد الوهاب (فـضل اإلسالم)إعـالم األانم بشرح كتاب  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ضمن اجملموعة الثانية من شروح رسائل الشيخ) (فضل اإلسالم)شرح 
(حممد بن عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول(فضل اإلسالم)شرح 
اجلزائر

الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب ثالث رسائل يف التوحيد ، ويليه معىن ال إله إال هللا

القواعد األربع للشيخ حممد بن عبد الوهاب، وعليها أقواله وتقريراته من
جمموع مؤلفاته

مصر- مكتبة دار احلجاز زيد بن فاحل الربع الشمري مراجعة
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

عبدالرمحن بن عبداحملسن بنشرح القواعد األربع لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
عبداللطيف آل الشيخ

الرايض- دار الصميعي  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ

الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب ( سؤاال وجوااب يف العقيدة50)دالئل التوحيد 
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القواعد األربع)سلسلة شرح الرسائل لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
(كشف الشبهات- األصول الثالثة - فضل اإلسالم - 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ إعداد
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية

األصول الثالثة،)سلسلة شرح رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(6/1..األصول الستة، فضل اإلسالم، نواقض اإلسالم، أصول اإلميان 

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان

شرح معىن الطاغوت، لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
(7- سلسلة شرح الرسائل )

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

القواعد-األصول الثالثة)شروح رسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
(اجملموعة األوىل )(رسالة ألهل القصيم-نواقض اإلسالم-األربع

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

األصول الستة- األصول الثالثة )التعليقات البهية على الرسائل العقدية 
(نواقض اإلسالم- القواعد األربعة - 

-مكتبة دار احلديث ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
اإلمارات

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح األصول الستة عناية
أبو جعفر املدين

املؤلفعبد هللا بن صاحل العبيالنإحتاف أهل السنة العدول يف بيان الستة األصول تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-مكتبة الغرابء األثرية عبيد بن عبد هللا اجلابريتنبيه ذوي العقول السليمة إىل فوائد مستنبطة من الستة األصول العظيمة
املدينة

ثالثة األصول،) 1- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(تلقني أصول الدين للعامة

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري
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القواعد األربع،) 2- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
األصول الستة، واجبنا حنو ما أمران هللا به، نواقض اإلسالم، كشف

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية
منري اجلزائري

شرح مسائل) 3- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(اجلاهلية

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح القواعد األربع عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات عناية
عبد الرمحن السديس

أطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم العشر، ويليه شرح القواعد األربع،
كالمها للشيخ حممد بن عبد الوهاب

مجعية إحياء الرتاثخالد بن علي املشيقح
الكويت- اإلسالمي 

الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالبيان واإلفادة بتوضيح األصول الثالثة

الواجبات املتحتمات املعرفة على كل مسلم)التنبيهات املختصرة شرح 
للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ومسلمة

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن صاحل اخلريصي

دار أضواء السلفحممد بن عمر ابزموللشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي (ثالث مسائل): شرح رسالة
القاهرة- املصرية 

الرايض- مدار الوطن ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي مذكرة التوحيد
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الرايض- دار املنهاج حممد بن سعيد رسالنشرح مذكرة التوحيد، للعالمة عبد الرزاق عفيفي

الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن عبيد العتييباملختصر املفيد يف عقيدة التوحيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار القاسم عبد الرمحن بن انصر الرباكللحافظ ابن رجب احلنبلي« كتاب التوحيد»الفريد يف شرح  حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

-مكتبة عباد الرمحن أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي حديثا نبواي يف التوحيد50- اخلمسني يف توحيد إله العاملني 
مصر

أمحد بن علي املقريزي الشافعيجتريد التوحيد املفيد
( هـ845)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيللمقريزي (جتريد التوحيد املفيد)فتح الرب احلميد بشرح 
الرايض- الراجحي  

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانإفادة املستفيد يف شرح جتريد التوحيد املفيد للمقريزي

الرايض- دار ابن خزمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد تعليق/ختريج
حممد بن علي احلليب

(الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)فتح الويل احلميد يف شرح كتاب 
للشوكاين

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان عناية وإعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الرايض- دار التدمرية مدحت بن احلسن آل فراجللشوكاين (الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)شرح  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

مصر- دار الفرقان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رسالة يف وجوب توحيد هللا حتقيق
حممد بن ربيع بن هادي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكتاب التوحيد
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار القاسم  حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

-دار التوحيد للنشر حممد بن شامي بن مطاعن شيبةكتاب توحيد العبادة
الرايض

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد احلويلالتـوحيد املـيسر
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مكتبة الرشد عفاف بنت حسن اهلامشيكتاب التوحيد

بيان مذهب أهل السنة يف هذا)القول املفيد يف أول واجب على العبيد 
(الباب مقابل الفرق األخرى

الرايض- مدار الوطن علي بن مشبب القحطاين تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

ــمَّان- الدار األثرية عبد القادر بن حممد اجلزائريكلمة التوحيد يف القرآن اجمليد َعــ

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرأمهية توحيد العبادة
الرايض
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-مكتبة دار املنهاج صالح بن حممد البديربلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة
الرايض

املدينة- دار النصيحة عبد الرمحن بن حممد الغميسان( فائدة ألمهية التوحيد100)اجملموع املفيد يف بيان أمهية التوحيد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

عبد الرمحن بن حممد بن موسى آل(للمؤلف)عنوان السعادة يف شرح كتاب توحيد العبادة 
نصر

املدينة- دار امليمنة 

يف توحيد العبادة واالتباع واألمساء) 4/1سبيل الرشاد يف هدي خري العباد 
(والصفات معتمدا على سرد آايت وشرحها

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 
الكويت

علق عليه وخرج أحاديثه
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن محيد، عبد هللا بن حممدالتوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية
( هـ1402)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسسبيل اهلدى والرشاد يف بيان حقيقة توحيد رب العباد

عجمان- مكتبة الفرقان حممد بن عبد الرمحن اخلميسخمتصر سبيل اهلدى والرشاد يف بيان حقيقة توحيد رب العباد

هبجة القلوب بتوحيد عالم: هداية املريد إىل سبيل احلق والتوحيد ، يليها
(منظومة)الغيوب 

( هـ1380)أمحد بن حممد العبادي 
عبد هللا بن أمحد األهدل/ 

الرايض- مدار الوطن 

التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق ، وتذكرة أويل األلباب
عقيدة الشيح حممد بن: مكرر يف)يف طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار طيبة 
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النهج الرشيد على: القول السديد فيما جيب هلل على العبيد ، مع حاشيته
القول السديد

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز
( هـ1385)

الرايض- مكتبة الرشد  حاشية
حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل

مكتبة الوعي اإلسالميالبيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيد
مصر– 

مجع
عبد هللا بن علي السلطان

املدينة- الناشر املتميز حممد عبد هللا خمتار حممد2/1أتصيال ودراسة - شروط شهادة أن ال إله إال هللا 

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقشروط ال إله إال هللا

رعاية العهود والوفاء ابلعقود  ملا لال)شرح شروط ال إله إال هللا ، املسمى 
(إله إال هللا من الشروط

-دار أطلس اخلضراء خالد بن علي املرضي الغامدي
الرايض

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرمعىن ال إله إال هللا
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار االعتصام  حتقيق
علي حمي الدين علي القره داغي

دار أضواء السلفحممد بن سعيد رسالنفضلها- نواقضها  - شروطها - ال إله إال هللا ، معناها 
القاهرة- املصرية 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانال إله إال هللا ، معناها ، مكانتها ، فضلها ، وآاثرها يف الفرد واجملتمع

املدينة- دار اإلمام مسلم صاحل بن عبد العزيز سنديمعاانها، فضلها، شروطها، نواقضها- شهادة أن ال إله إال هللا 
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-الدار العاملية للنشر حممد إمساعيل املقدمالكلمة املقدسة
االسكندرية

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح شروط ال إله إال هللا ونواقض اإلسالم عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

الرايض- مدار الوطن أمحد بن شوقي عمارةوشروطها (ال إله إال هللا)فضل  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن 2/1النية وأثرها يف األحكام الشرعية 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (دراسة خمتصرة)إمنا األعمال ابلنيات : حديث

ويقع يف)إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى : شرح حديث
(284 - 244/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
حممد عزير مشس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإمنا األعمال: منتهى اآلمال يف شرح حديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد عطية

مال علي بن سلطان القاري اهلرويتطهري الطوية بتحسني النية
( هـ923)

األردن- دار عمار  ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين(قصص وأخبار من صحيح السنن واآلاثر)النية 
( هـ1438)

الرايض- دار الصميعي 

49   من 17صفحة 
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03:الفئة  توحيد

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااإلخالص والنـية
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
إايد خالد الطباع

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اإلخالص والنية 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنحتقيق كلمة اإلخالص
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكتاب اإلخالص
( هـ795)أمحد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكالبن رجب احلنبلي (كلمة اإلخالص)شرح رسالة  عناية
بدر بن سعد العسكر

التعليق املمتع على القواعد األربع لشيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد
الوهاب رمحه هللا

املدينة- دار اإلمام مسلم خالد بن قاسم الردادي

الرايض- دار املسري عبد هللا بن حممد الطياراإلخالص وأثره يف قبول األعمال

عمان– املكتبة اإلسالمية حسني بن عودة العوايشةكتاب اإلخالص

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن عيسى األمحديحقيقته ونواقضه- اإلخالص 
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حبوث قرآنية: مكرر يف)دراسة موضوعية - اإلخالص يف القرآن الكرمي 
(متنوعة وفتاوى وقصص

الرايض- دار التوحيد محد بن حممد الوهييب

بلسم القلوب يف اإلخالص لعالم الغيوب- اجلامع يف اإلخالص وأحكامه 
( حديث وأثر يف اإلخالص1100يشتمل على أكثر من )

صنعاء- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحي

مجعجمموعة املناهل العذاب فيما على العبد لرب األرابب
صاحل بن حممد السعوي

فيصل بن مشعل بن سعود بن. درسائل أئمة دعوة التوحيد
عبد العزيز آل سعود

الرايض- مكتبة العبيكان 

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن2/1عيون الرسائل واألجوبة على املسائل 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني حممد بوا

الرايض- دار املأثور مدحت بن احلسن آل فراجاملختصر املفيد يف عقائد أئمة التوحيد تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الطائف- مكتبة الطرفني عبد هللا بن سعدي الغامدي(جمموعة رسائل مفيدة)عقيدة املوحدين والرد على الضالل واملبتدعني  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

حيتوي على رسائل ابن عبد الوهاب وابناءه)جمموعة التوحيد النجدية 
(وغريه من أئمة الدعوة النجدية

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسناألرجوزة املفيدة يف مسائل التوحيد
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية  تقدمي/مراجعة
إمساعيل بن سعد بن عتيق
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03:الفئة  توحيد

حممد بن علي بن آدم األثيويباملنة الرضية يف شرح الدرة املضية يف نظم توحيد رب الربية
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الصميعي أنور عبد هللا الفضفريالطلع النضيد نظم كتاب التوحيد مع تعليق مفيد

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابناملراسالت
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  مراجعة
إمساعيل بن سعد بن عتيق

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى يف التوحيد
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 2/1غربة اإلسالم 
(هـ

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد الكرمي بن محود التوجيري

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم من األلفاظ اجململة
(مكرر يف كتب القدر)املتعلقة أببواب التوحيد والقضاء والقدر 

عبد السميع بن عبد األول األفغاين
الصايف

املدينة- الناشر املتميز 

دراسة شرعية ملفردات ألفاظ ومسائل التوحيد مرتية على- معجم التوحيد 
3/1احلروف اهلجائية 

الرايض- دار القبس إبراهيم بن سعد أاب حسني

الرايض– مركز ابن تيمية عفاف بنت حسن اهلامشيعقيدة التوحيد وأثرها يف إتقان العمل واإلبداع فيه

-مكتبة ابن تيمية عبد هللا بن صاحل العبيالنإكرام املوحدين يف بيان حتقيق وصية رب العاملني
الشارقة
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هداية األانم إىل مفتاح دار السالم بتحقيق شهاديت اإلسالم للشيخ حافظ
 ه رمحه هللا1377بن أمحد احلكمي املتوىف سنة 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

-دار التوحيد للنشر (مكرر يف كتب اإلميان)أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان 
الرايض

مجع
عبد العزيز بن عبد هللا املبدل

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن( رسالة ومخس كتب58جمموع من )املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد 
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  مجع
إمساعيل بن محد بن عتيق

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق عقيدة الطائفة الناجية يف توحيد اإلهلية حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير

عبد العزيز بن حممد بن سعودحقيقة الدعوة النجدية: الرسالة الدينية يف معىن اإلهلية ، ويليها
( هـ1218)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله ، وحتقيق معىن التوحيد والشرك ابهلل ،
«العبادة»املعروف بكتاب 

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)سؤال وجواب يف أهم املهمات 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- دار طيبة ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق سبيل النجاة والفكاك حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

حممد صديق بن حسن القنوجيالدين اخلالص
( هـ1307)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد سامل
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«جمموع الفتاوى»وتقع ضمن )قاعدة يف زايرة بيت املقدس 
(5/27-18))

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

مصر- دار اإلمام أمحد عبد الرزاق بن عبد احملسن البدراملختصر املفيد يف بيان دالئل أقسام التوحيد

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الزهراينإبداع اخلالق يف نظام خلقه دليل على وحدانيته
الرايض

الرايض- دار املأثور عبد القادر بن حممد الغامدي(حبث حمكم من جامعة أم القرى)حكم االستعانة ابجلن يف املباحات 

رسالة الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب حول دخول مكة املكرمة
 هـ1218سنة 

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب
( هـ1242)

بريوت- دار جداول  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن حممد املطوع

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانملة إبراهيم عليه السالم
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الكويت- دار اخلزانة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

كشف الشبهات، وبذيله زوائد الكشف للشيخ سليمان بن عبدهللا، تذييل
الشيخ عبدالرمحن الدوسري، الرباهني املوضحات البن الطيب

الرايض- مدار الوطن ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  عناية
حممد بن عبد هللا اهلبدان

الرايض- دار القاسم شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ حممد بن ابراهيم مجع
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

ابن محيد، عبد هللا بن حممدشرح كشف الشبهات
( هـ1402)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

عناية
حممد بن عبد اهلبدان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح كشف الشبهات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب كشف الشبهات مجع
عادل بن علي الفريدان

ضمن اجملموعة الثانية من شروح رسائل حممد بن) (كشف الشبهات)شرح 
(عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

شرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات
(كتب متنوعة يف التوحيد: مكرر يف)

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي التعليقات املباركات على كشف الشبهات 
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الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفتعليقات على كشف الشبهات

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا اهلبدانالتوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات تقدمي املشائخ
عبد هللا بن عقيل وعبد هللا السعد

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلاملقاصد الساميات يف كشف الشبهات تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات َعــ ضبط نصه وبوب مسائله وعلق عليه
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن علي القصريالكلمات الواضحات شرح كشف الشبهات

كشف الشبهات البن عبد الوهاب، تعليق الشيخ علي احلمد الصاحلي،
وتذييل الشيخ عبد الرمحن الدوسري

الرايض- دار القبس 

:اإلبطال والرفض لعدوان من جترأ على كشف الشبهات ابلنقض ، ويليه 
(وهو رد على حسن بن فرحان املالكي)مالمح جهمية 

مصر- دار الصفوة عبد الكرمي بن صاحل احلميد

يقع ضمن جمموع)أتسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس
القول الفصل النفيس يف الرد على املفرتي داود بن: وقد طبع ابسم)

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د
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03:الفئة  توحيد

طبعة)منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس 
(حمققة

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة الرشد 

يقع ضمن جمموع)حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبه داود بن جرجيس 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

يقع ضمن)دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثالثة أحاديث 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. جمموع مؤلفات الشيخ د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنياالنتصار حلزب هللا املوحدين والرد على اجملادلني املشركني
( هـ1282)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الشريف ( هـ1283)حممد بن انصر احلازمي إيقاظ الوسنان على بيان اخللل الذي يف صلح اإلخوان حتقيق
الشريف علي بن عبد هللا احلازمي

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابناملورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية 

اإلمجال ابلتعليق على املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل
للشيخ عبد الرمحن بن حسن

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن(شبه يف إعراب كلمة التوحيد)فـتح املـلك الوهاب يف رد شبه املراتب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنفتح الوهاب يف رد شبه املراتب
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر
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عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنمصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

1307)زيد بن حممد آل سليمان فتح املنان يف نقض شبه احلاج دحالن
(هـ

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

حممد بشري السهسواين اهلنديصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن
( هـ1326)

جدة- مكتبة العلم 

الرايض- دار احلبيب صاحل بن حممد بن عمر الشثريأتييد امللك املنان يف نقض ضالالت دحالن تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ حممد الشثري . د

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)الرد على شبهات املستغيثني بغري هللا 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

حممود شكري اآللوسي البغدادي2/1غاية األماين يف الرد على النبهاين 
( هـ1342)

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
الداين بن منري آل زهوي

حممود شكري اآللوسي البغداديفتح املنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح اإلخوان
( هـ1342)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن حممد آل عباس

(مجيل أفندي: رد على امللحد)الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق 
(يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن برجس)

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

يقع ضمن جمموع)الصواعق املرسلة الشهابية على الشبة الداحضة الشامية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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03:الفئة  توحيد

يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن برجس)كشف الشبهتني 
(آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-مكتبة أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان (جالء األفهام)كشف غياهب الظالم عن أوهام 
الرايض

-مكتبة أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان األسنة احلداد يف رد شبهات علوي احلداد
الرايض

1373)فوزان بن سابق بن فوزان البيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد احلاج خمتار
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رسالة يف الدفاع عن دعوة)الصي ِّـب اهلطال يف كشف شبه ابن كمال 
(الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية

الرايض- دار العاصمة أمحد بن حممد الكتالين عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

حملمد بن علوي (مفاهيم جيب أن تصحح)رد على كتاب - هذه مفاهيمنا 
املالكي

الرائسة العامة إلداراتصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
الرايض- البحوث 

تقدم يف األحاديث) 2/1األحاديث املوضوعة اليت تنايف توحيد العبادة 
(الضعيفة

الرايض- مكتبة الرشد أسامة بن عطااي العتييب

رسالة خمتصرة يف الرد على)جتريد التوحيد من درن الشرك وشبه التنديد 
(أشهر الشبه يف مسائل التوسل واالستغاثة ابألنبياء والصاحلني

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت- والسنة 

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن عبد الرمحن اهلذيل3/1عرض ونقد - شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة 
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03:الفئة  توحيد

(حبوث قرآنية: تقدم يف)املقوالت اليت أبطلها القرآن ومنهجه يف إبطاهلا 
(18اإلصدار )

-كرسي القرآن الكرمي وليد بن عبد احملسن العمري
جامعة امللك سعود
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03:الفئة  توحيد

األحاديث الواردة يف حتذير النيب صلى هللا عليه وسلم أمته من الشرك وأن
التربك آباثر النيب صلى هللا عليه وسلم: بعضهم يعود إليه، ويليه

املدينة- الناشر املتميز فهد بن سعد املقرن

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد تعليق/حتقيق
محد بن أمحد العصالين. د

(مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد)فتح العلي احلميد يف شرح كتاب 
للشيخ حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار األخيار مدحت بن احلسن آل فراج

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابالكلمات النافعة يف املكفرات الواقعة
( هـ1242)

الرايض- مدار الوطن 

املناظرة العلنية)الفواكه العذاب يف الرد على من مل حيكم السنة والكتاب 
عبد السالم بن برجس آل. ضمن جمموع د )(يف مسائل من توحيد اإلهلية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء احلنفية

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء املالكية

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء احلنابلة
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مبارك بن حممد امليلي اجلزائريرسالة الشرك ومظاهره
( هـ1364)

الرايض- دار الراية  حتقيق
أبو عبد الرمحن، حممود اجلزائري

أمحد بن حجر آل بو طاميتطهري اجلنان واألركان عن درن الشرك والكفران
( هـ1423)

مصر- مكتبة السنة 

الرايض- مكتبة الرشد أبو بكر حممد زكراي(رسالة علمية من اجلامعة اإلسالمية) 3/1الشرك يف القدمي واحلديث 

موافقة اإلمام حممد بن عبد الوهاب لعلماء أهل السنة واجلماعة يف رسالته
(نواقض اإلسالم)

الرايض- مكتبة الرشد ماهر بن عبد الرحيم خوجة تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

املؤلفسبل السالم شرح نواقض اإلسالم للشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا مجعه من مؤلفات الشيخ
حممد بن انصر الفهري

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاندروس يف شرح نواقض االسالم

شرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات
(كتب متنوعة يف التوحيد: مكرر يف)

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلياإلفادة واإلعالم بفوائد رسالة نواقض اإلسالم
اجلزائر

أطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم العشر، ويليه شرح القواعد األربع،
كالمها للشيخ حممد بن عبد الوهاب

مجعية إحياء الرتاثخالد بن علي املشيقح
الكويت- اإلسالمي 
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03:الفئة  توحيد

الرايض- دار أشبيليا سعد بن حممد القحطاينتيسري ذي اجلالل واالكرام بشرح نواقض اإلسالم تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن محد السليمحقيقته وأنواعه وأحكامه- الشرك األصغر 

الشرك األصغر واخلفي ، أخوف ما خاف النيب صلى هللا عليه وسلم على
أمته

الرايض- دار القاسم مسند بن حمسن القحطاين

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقبعض أنواع الشرك األصغر

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالرايء وأثره السيء على األمة

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن حممد السندحقيقته وخطره- الرايء 
الرايض- سعود 

عبد هللا بن عبد اللطيف آل الشيخ(دعاء غري هللا ومواالة أهل اإلشراك)مسائل يف املنكرات والبدع 
( هـ1339ت )

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاإقامة الرباهني على حكم من استغاث بغري هللا أو صدق الكهنة والعرافني
( هـ1420)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الصميعي حممد بن سعيد صقرانحقيقة الكهنة
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بريوت- مؤسسة الرسالة إبراهيم بن سعد أاب حسنيأحكام الكهانة وسؤال العرافني تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم السحر والكهانة وما يتعلق هبما
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار السلف مجال بن فرحيان احلارثيأقوال األئمة األبرار يف احلكم على السحرة األشرار تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

–دار األوراق الثقافية أمحد بن فتحي البكرييرسالة علمية- األحكام املتعلقة ابلسحر والسحرة يف الفقه اإلسالمي 
جدة

الرايض- مكتبة املعارف عبد الباقي أمحد سالمةسحر اببل

الكويت- دار غراس سرحان بن عبد هللا التعمري احلارثيمعجم احلروز الشركية املناقضة للتوحيد والسنة النبوية تقدمي
حممد بن موسى النصر. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(يف حكم االعتقاد ابلنجوم والسحر وغريه)فوائد مهمة تتعلق ابلعقيدة 
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

ردود العلماء واملوحدين على من أجاز حل السحر عند السحرة
(ردود على فتوى العبيكان يف جواز حل السحر ابلسحر)واملشعوذين 

مصر- دار الصفوة جمموعة من العلماء إعداد
أبو عبد الواحد النجدي

-دار أضواء السلف عبد اجمليد بن سامل املشعيبالتنجيم واملنجمون وحكمهم يف اإلسالم
الرايض
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-دار أضواء السلف فهد بن ضواين السحيمي(رسالة دكتوراه)أحكام الرقى والتمائم 
الرايض

جامعة اإلمام حممد بنمحد بن عبد احملسن التوجيريدراسة عقدية- الرقى والتمائم 
الرايض- سعود 

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالتمائم يف ميزان العقيدة

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميدراسة حديثية عقدية- الشؤم يف ثالث 

الرايض- دار الصميعي انيف بن حممد العتييبرسالة يف توضيح ما جيوز وما ال جيوز من الشؤم تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

الرايض- دار بلنسية خالد بن عبد الرمحن الشايعالتشاؤم والتطري يف حياة الناس

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليالشؤم يف ثالثة ، مع بيان الطرية الشركية: معىن حديث

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي «ال عدوى وال طرية»إحتاف املهرة ابلكالم على حديث 
الرايض

حتقيق
راشد بن عامر الغفيلي

جار هللا حممد بن عبد العزيز املكيبلوغ املىن والظفر يف بيان ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
( هـ954)الشافعي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم3/1الصارم املسلول على شامت الرسول 
( هـ728)

الدمام- رمادى للنشر  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد/حممد احللواين وحممد شودري

البعلي، حممد بن علي احلنبلي(الصارم املسلول على شامت الرسول صلى هللا عليه وسلم)خمتصر 
( هـ778)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حممد القرشي(رسالة جامعية)االستهزاء ابلدين ، أحكامه وآاثره 

يقع ضمن جمموع مؤلفات)القول املبني يف حكم االستهزاء ابملؤمنني 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحناإلعالم بكفر من ابتغى غري اإلسالم
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق حجة التحريض على النهي عن الذبح عند املريض حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د
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الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حسن املـعلم(موقف العلماء منها- آاثرها - نشأهتا )الـقـبورية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماإلخنائية، ويليها رسالة خطية كتبها شيخ اإلسالم بعد فتياه يف شد الرحال
( هـ728)

-مكتبة النهج الواضح 
الكويت

عناية
فواز بن حممد العوضي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماإلخنائية أو الرد على اإلخنائي
( هـ728)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
أمحد بن مونس العنـزي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماللمعة يف األجوبة السبعة
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
سليمان بن صاحل الغصن

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح اللمعة يف األجوبة السبعة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
الرايض- الراجحي  

 -314/27ويقع يف جمموع الفتاوى )اجلواب الباهر يف زوار املقابر 
443)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار األماجد  حتقيق
إبراهيم بن خالد املخلف. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماالستغاثة يف الرد على البكري
( هـ728)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن دجني السهلي

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (أي االستغاثة يف الرد على البكري)تلخيص كتاب االستغاثة 
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
حممد بن علي عجال

جواب يف احللف بغري هللا والصالة إىل القبور، ويليه فصل يف االستغاثة
ومسائل يف الصالة إىل القبور

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي
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ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

إدارة البحوث العلمية
السعودية- واإلفتاء 

حتقيق
الشيخ إمساعيل بن محاد األنصاري

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

بريوت- شركة الراين  تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عقيل املقطري 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق وتعليق
عدد من الباحثات

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1355)حممد بن حسني الفقيه (تكملة الصارم املنكي)الكشف املبدي لتمويه أيب احلسن السبكي  دراسة/حتقيق
أبو بكر شهال. د/ صاحل احلسن . د

981)حميي الدين الربكوي احلنفي (منتقى من إغاثة اللهفان البن القيم)زايرة القبور الشرعية والبدعية 
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

أمحد بن حممد احلنفي املعروفاجملالس األربعة من جمالس األبرار
( هـ1043)ابلرومي 

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود اآلايت البينات يف عدم مساع األموات عند احلنفية السادات
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرد على فيصل مراد علي رضا فيما كتبه عن شأن األموات وأحواهلم ويليه
إبطال نسبة كتاب أحكام متين املوت إىل حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان تقريظ
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

حممد بن سلطان املعصومي احلنفيحكم هللا الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد
( هـ1379)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
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حممد بن سلطان املعصومي احلنفياملشاهدات املعصومية عند قرب خري الربية
( هـ1379)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

حكم هللا الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد، ومعه ترمحة
حال حممد بن سلطان

حممد بن سلطان املعصومي احلنفي
( هـ1379)

بريوت- دار اللؤلؤة  عناية
الداين بن منري آل زهوي

مشس الدين السلفي األفغاينجهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية
( هـ1420)

الرايض- دار الصميعي 

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليشفاء الصدور يف زايرة املشاهد والقبور
( هـ1033)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمسألة يف الذابئح على القبور وغريها
( هـ1182)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عقيل بن حممد املقطري

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانللصنعاين (تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد)سبيل الرشاد يف شرح  عناية
فهد بن إبراهيم الفعيم

-دار أطلس اخلضراء عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح كتاب تطهري االعتقاد لإلمام الصنعاين
الرايض

عناية
انصر بن وارد الذاييب

تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد للصنعاين، ويليه شرح الصدور يف حترمي
رفع القبور للشوكاين

الرايض- دار املغين  عناية
عبد احملسن بن محد العباد البدر

رسالة ماجستري من اجلامعة) 2/1معارج األلباب يف مناهج احلق والصواب 
(اإلسالمية

حسني بن مهدي النعمي الصنعاين
( هـ1187)

الرايض- دار املغين  حتقيق
حممد عبد هللا خمتار
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يقع ضمن جمموع مؤلفات)النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على القبوريني 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-مكتبة اإلمام األلباين ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي شرح الصدور يف حترمي رفع القبور
صنعاء

حتقيق
حممد الصغري بن قائد العباديل

رجم أهل التحقيق واإلميان: ، ويليه(القول اجملدي)البيان املبدي لشناعة 
(رد على زيين دحالن وغريه)

-دار أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان 
الرايض

عبد الرمحن بن حيىي املعلميالبناء على القبور
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
حاكم بن عبيسان املطريي

-دار التوحيد للنشر ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل القاضي العدل يف حكم البناء على القبور
الرايض

تعليق/ختريج
صادق بن سليم بن صادق. د

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدحصول اخلري والسعادة مبنع البناء على القبور والزايدة عناية
سعد بن حممد القحطاين

يقع ضمن جمموع مؤلفات)شفاء الصدور يف الرد على اجلواب املشكور 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

حممد بن إبراهيم آل الشيخ
( هـ1389)

الرايض- دار الصميعي  ختريج
عبد السالم بن برجس. د

مصر- دار االستقامة ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل العلم املأثور يف الرد على املستنجدين ابملقبور عناية/ختريج
حممد بن عوض املصري

1413)محود بن عبد هللا التوجيري اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 
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1418)عبد الفتاح إبراهيم سالمة ال تتخذوا القبور مساجد وال جتعلوا األضرحة معابد
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

عناية
حممد بن عوض املصري

1420)حممد انصر الدين األلباين حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالة يف التربك والتوسل والقبور
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزايرة
املدينة

الكويت- دار غراس سامل بن قطوان العبدانزايرة القبور عند املسلمني تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

-دار أطلس اخلضراء حممد بن عبد الرمحن اخلميساجملموع املفيد يف نقض القبورية ونصرة التوحيد
الرايض

رد على من أجاز)جمانبة أهل الـثـبـور املصلني يف املشاهد وعند القبور 
(الصالة يف املقابر وعند القبور

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املكتب التعاوين للدعوةمحد بن إبراهيم العثماناألدلة الشرعية يف الرد على القبورية
الرايض- حبي السالم 

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- دار اللؤلؤة مجاعة من العلماءفتاوى كبار علماء األزهر حول األضرحة والقبور واملوالد والنذور هتذيب
سعد بن عبد الرمحن احلصني
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الزلفي- دار املتعلم محد بن عبد هللا احلميديمن بدع القبور تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميبدع القبور، أنواعها وأحكامها

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرالتحذير من تعظيم اآلاثر غري املشروعة

بريوت- دار األماجد منرية بنت عبد العزيز املقوشيدراسة عقدية- إحياء اآلاثر 

طبعة خرييةعبد احملسن بن محد العباد البدراإليضاح والتبيني يف حكم االستغاثة ابألموات والغائبني

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عبد هللا اإلمامحتذير املسلمني من الغلو يف قبور الصاحلني

املؤلفعبد الرمحن بن سعد الشثريالتذكرة يف أحكام املقربة العقدية والفقهية تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

املؤلفجمدي بن محدي بن أمحدالفرقان بني توحيد أهل السنة وتوحيد  القبوريني تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

لندن- املنتدى االسالمي (جمموعة حبوث علمية  )دمعة على التوحيد 
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الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع من الزايرة

كتاب رقم)القول املنصور يف التحذير من بدعة حتري الدعاء عند القبور 
(من سلسلة بدع القبور (1)

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

 ،2)كتاب رقم )حتذير املسلم الغيور من بدعيت التمسح وتقبيل القبور 
(من سلسلة بدع القبور (3

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

 ،4)كتاب رقم )رفع الستور ابلتحذير من بدعيت النذر والذبح للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور (5

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

فتح الغفور ابلتحذير من بدعة الطواف ابألضرحة والقبور، ويليه شرح
من (7 ، 6)رقم )الصدور ابلتحذير من بدعة وضع الزهور فوق القبور 

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

(8)كتاب رقم )السعي املشكور للتحذير من بدعة شد الرحال للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

االستعاذة ابلغفور من بدعة بناء املساجد والقباب على القبور، ومعه
من (9)رقم )علي مجعة يف بناء املساجد على القبور . تعقبات على د

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

من (10)كتاب رقم )إحتاف األماجد بتحرمي دفن املوتى يف املساجد 
(سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالكالم على حديث ابن عمر يف فضل زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم
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(صلى هللا عليه وسلم)بطالن قصيت األعرايب والعتيب عند قرب سيد املرسلني 
دراسة نقدية للقصتني سندا ومتنا- وبيان خمالفتهما للدين 

املدينة- منار التوحيد عبد الرمحن بن حممد العميسان تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثرييالـُمـطـلِّع على علل مروايت القبورية

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم(مكرر يف كتب التوسل)هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل والزايرة 

التعريف ببطالن ما ُنسب إىل اإلمام أمحد جبواز التمسح وتقبيل القرب
الشريف

املؤلفصادق بن سليم صادق
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هشام بن حممد بن السائب الكليب(قصة حدوث عبادة األصنام يف عرب اجلاهلية)األصنام 
( هـ204)

اإلمارات- اجملمع الثقايف  حتقيق
أمحد حممد عبيد

حمقق على ست نسخ خطية- الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان 
(310 - 156/11ويقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  تعليق/حتقيق
عبد الرمحن بن عبدالكرمي اليحىي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1 (الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان)تعليقات على كتاب 

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان)شرح كتاب  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(362 - 311/11تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف املعجزة والكرامة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

تقع يف جمموع)جواب على سؤال عن حقيقة األواتد واألبدال واألقطاب 
(444 - 433/11الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

تنبيه الرجال يف نفي القطب ابملعىن املتعارف عليه عند األكثر والغوث
الرباهني العلمية يف بيان مايف الصالة املشيشية: واألبدال، ويليه

عبد الرمحن بن حممد النتيفي
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

تعليق
عبد احلق عطية أبو هادي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ضوابط الوالية يف الشريعة اإلسالمية)أولياء هللا عقالء ليسوا جمانني 
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  عناية
حممد شاكر الشريف
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الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدموقف ابن تيمية من خوارق العادات واملخالفني هلا

صنع هللا بن صنع هللا احلليب املكيسيف هللا على من كذب على أولياء هللا
( هـ1120)احلنفي 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ صاحل الفوزان/ علي رضا 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف
( هـ1182)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
حسن بن علي العواجي

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف
( هـ1182)

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد العزيز العنقريدراسة عقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة- كرامات األولياء 

املرابط بن حممد يسلم اجملتىبالواسطة بني هللا وخلقه عند أهل السنة وخمالفيهم
الشنقيطي

الرايض- دار الفضيلة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(128 - 121/1وتقع يف اجملموع )الواسطة بني احلق واخللق 
( هـ728)

اخلرب- دار ابن املبارك 

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيالرد على الربدة
( هـ1282)

القاهرة- دار اآلاثر  تعليق
أبو عبد األعلى، خالد بن حممد

الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني ، حياته وآاثره وجهوده يف
الرد على الربدة: نشر عقيدة السلف ، مع حتقيق رسالته 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03:الفئة  توحيد

تقع) (رد على قصيدة الربدة يف الغلو ابلرسول صلى هللا عليه وسلم)احملجة 
(1- ضمن سلسلة عيون الرسائل واملسائل 

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية 

عبد الرمحن بن حممد النتيفيكتاب الزهرة يف رد غلو الربدة
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
تركي بن سعود الرشيدي

أصفى املوارد يف الرد على املطرين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهل
املوالد

عبد الرمحن بن حممد النتيفي
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
حممد بن سعيد اجلنديب

القاهرة- دار اليسر عطية عدالنحقيقة الرسول صلى هللا عليه وسلم بني الصوفية وأهل السنة

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدالسيف املسلول على عابد الرسول
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس(للقسطالين)التنبيهات السنية على اهلفوات يف كتاب املواهب اللدنية 

الرايض- دار الصميعي موفق بن سليمان احلريبمستغفرا (صلى هللا عليه وسلم)هني الورى عن اختاذ قرب النيب 

الرايض- مكتبة األخيار عبد القادر بن حممد الغامدياألدلة اجللية على وجوب إزالة املكان املزعوم أبنه مولد خري الربية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالن(السالم عليك أيها النيب)القول اجللي يف بيان بطالن املشروع املسمى 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03:الفئة  توحيد

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد الرمحن اجلديع(رسالة دكتوراه)التربك أنواعه وأحكامه 

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالتربك املشروع والتربك املمنوع

-دار التوحيد للرتاث حممد إمساعيل املقدم(أصول بال أصول: تقع ضمن سلسلة)دالالت خوارق العادات 
مصر

املؤلفأكرم بن مبارك عصبانللشعراين (الطبقات الكربى): رؤية شرعية يف تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  التوسل

03:الفئة  توحيد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((368 - 142/1)وتقع يف اجملموع )قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة 
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق
ربيع بن هادي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف الوسيلة، ومعها ملحق يف حمنة الشيخ مبصر ومالحق أخرى
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)كتاب يف الوسيلة، املشهور بـ 
( هـ728)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
محد بن أمحد العصالين. د

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)شرح  عناية
سلمان بن جابر السويلم.د

1420)حممد انصر الدين األلباين التوسل أنواعه وأحكامه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

الرايض- دار ابن خزمية (جمموع من كالم املشايخ العثيمني واأللباين)التوسل حكمه وأقسامه  إعداد
علي بن حسن أبو لوز

مكة- املكتبة املكية حممد نسيب الرفاعيالتوصل إىل حقيقة التوسل املشروع واملمنوع

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)املشروع واملمنوع من التوسل 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

-دار أطلس اخلضراء حممد أمحد خضرالقول اجللي يف حكم التوسل ابلنيب والويل
الرايض

عناية
يوسف بن حممد السعيد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  التوسل

03:الفئة  توحيد

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقريفصل املقال وإرشاد الضال يف توسل اجلهال
( هـ1349)

الرايض- دار املسلم 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارشبهات وردود- حقيقة التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

اليمن- دار املنياوي سيد بن حممد منياويحتفة األبرار يف حتقيق أثر مالك الدار

مكرر يف كتب الغـلو يف)هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل والزايرة 
(أصحاب القبور

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  جهود علماء يف تقرير توحيد العبادة وتوحيد الربوبية

03:الفئة  توحيد

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن عبد العزيز العنقريجهود الشافعية يف تقرير توحيد العبادة وتوحيد الربوبية
الرايض

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن فهد العرفججهود املالكية يف تقرير توحيد العبادة
الرايض

الرايض- جملة البيان أمحد ولد حممد ذي النورينمحاية علماء املالكية جلناب التوحيد

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 2/1منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير توحيد العبادة 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن عبد هللا الغنيمان2/1جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح توحيد العبادة 
املدينة

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير توحيد الربوبية ورد القوادح فيه
2/1

-دار منار التوحيد عادل بن حجي العامري
املدينة

بريوت- دار األماجد بدر بن حممد الوهييبمنهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا يف تقرير توحيد األلوهية تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

جهود اإلمام األلباين يف تقرير توحيد العبادة، وثناؤه على دعاة ودولة
التوحيد وثناؤهم عليه ودفاعهم عنه

املدينة- منار التوحيد الوليد بن حممد سيف النصر
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