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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

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

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

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

في الكتب القائمة مونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضاختيار  مع الوضع في االعتبار

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

 .والسلوك

، لتقريب الوصول إلى المعلومة 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

من أراد أن يحصل على فعلى  ،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 ،،، انومن تبعهم بإحس

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

الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 
18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

-إدارة ترمجان اإلسالم فضل إهلي ظهريالنيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم معلما
ابكستان

الرايض- دار الصميعي سند بن اليف الشاماينالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم

-دار التوحيد للنشر علي بن أمحد األمحددعوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرحلة االستخفاء يف العهد املكي
الرايض

الرايض- مدار الوطن اجلوهرة بنت حممد العمرايندعوة النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء

الرايض- وقفية التحبري اجلوهرة العمراين وحصة الزيدفقه الدعوة واالحتساب

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الدعوة والدعاة

-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العماردراسة أتصيلية- نصوص الدعوة يف السنة النبوية 
الرايض

-مكتبة دار املنهاج حممد بن سعد الشهرايندراسة أتصيلية- علم الدعوة إىل هللا تعاىل 
الرايض

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازمنهج أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل هللا تعاىل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

21   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخليمنهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا فيه احلكمة والعقل
اجلزائر

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف الدعوة إىل هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريقواعد منهجية يف الدعوة إىل هللا

ــمَّان- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانوقفات منهجية تربوية دعوية من حياة الصحابة رضي هللا عنهم َعــ

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فوزان الفوزانجمموعة رسائل دعوية ومنهجية

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلمنهج علماء السلف يف تقرير العقيدة والدفاع عنها تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

إيضاح احملجة يف بيان سبيل السلف يف أخذ الدين وفهمه والعمل به
والدعوة إليه

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت- والسنة 

عبد السالم بن برجس آل. يقع ضمن جمموع د)أصول الدعوة السلفية 
(عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

-مكتبة دار املنهاج أبو يزيد سليمان العريب بن صفيةمنهج السلف يف الوعظ
الرايض

21   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

الرائسة العامة إلدارات( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي أضواء على طريق الدعوة إىل اإلسالم
الرايض- البحوث 

حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

-دار كنوز أشبيليا فاطمة بنت عوضة الشهرايندراسة أتصيلية- فقه أركان الدعوة من خالل القواعد الفقهية 
الرايض

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب أعمال القلوب وكتب الرتبية)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن

الدمام- دار ابن اجلوزي عابد بن عبد هللا الثبييتقواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)منهج دعوة النصارى يف كتاب 
دراسة حتليلية- لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار التوحيد البـندري بنت حممد العجالن

-دار البشائر اإلسالمية فيصل بن قزاز اجلاسمأصول الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا
بريوت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاست رسائل يف الدعوة إىل هللا تعاىل
( هـ1420)

مصر- دار االستقامة 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

sam@mylovefسيمون ألفريدو كارابللوحيب العظيم للمسيح عيسى عليه السالم قادين إىل اإلسالم
or jesus.com

21   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديالدعوة إىل التوحيد

1420)حممد انصر الدين األلباين التوحيد أوال اي دعاة االسالم
(هـ

الرايض- دار الفضيلة 

مكة- املكتبة األسدية حكم خروج املرأة للدعوة إعداد
سكينة بنت الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليهما
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

جمموع من كتب فضيلة الشيخ عبدالرمحن)جمتىن الفوائد الدعوية والرتبوية 
(بن سعدي

الرايض- مدار الوطن  مجع
حممد بن عبد هللا الوائلي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينرسالة ماجستري- احلكمة يف الدعوة إىل هللا 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

القاهرة- دار االعتصام فضل إهلي ظهريمن صفات الداعية؛ اللني والرفق

مكة- جامعة أم القرى نورة بنت عبد اللطيف حسني فرجرسالة ماجستري- الرفق وأثره يف الدعوة إىل هللا 

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدررفقا أهل السنة أبهل السنة

21   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

 من سلسلة15جزء )وقفات وأتمالت - حديث بول األعرايب يف املسجد 
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

الرايض- دار املسلم محود بن جابر احلارثياملوضوع، الوسيلة، األسلوب- دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم لألعراب 

الرايض- دار التدمرية صاحل بن مقبل العصيمياملنهج يف التعامل مع املنتكسني

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالفرق بني النصيحة والتعيري
( هـ795)أمحد 

األردن- دار عمار  تعليق
علي بن حسن احلليب

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياحلرص على هداية الناس يف ضوء النصوص وسري الصاحلني
الرايض

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريمراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة وسري الصاحلني
الرايض

املدينة- دار النصيحة محود بن أمحد الرحيليأصناف املدعوين وكيفية دعوهتم

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاالعتدال يف الدعوة
( هـ1421)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلزاد الداعية إىل هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

21   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف تعاون الدعاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

يقع ضمن جمموع مؤلفات)احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العمارأساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة
الرايض

 فكرة ووسيلة وأسلوب يف الدعوة إىل هللا1000أكثر من - كلنا دعاة 
جتارب العلماء والدعاة قدميا وحديثا- تعاىل 

مصر- دار الكوثر عبد هللا بن أمحد آل عالف الغامدي

دراسة أتصيلية على ضوء- كف املخطىء عن الدعوة إىل الشعر النبطي 
الكتاب والسنة

-دار البيان احلديثة ذايب بن سعد الغامدي
القاهرة

تقريظ الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

حممد األمني بن حممد املختارآداب البحث واملناظرة
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
سعود بن عبد العزيز العريفي

الرايض- مكتبة الرشد عثمان علي حسن2/1منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد 

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانأصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة

املدينة- دار اإلمام مسلم أمحد سردار حممد شيخ3/1منهج أهل السنة يف نقض شبه أهل األهواء والبدعة 

21   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

توزيع دار ابن اجلوزيخالد بن أمحد الزهرايندعوة أهل البدع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

تكوين للدراساتسليمان بن عبد هللا املاجدمنهجية التعامل مع املخالفني
جدة- واألحباث 

انيف بن ممدوح بن عبد العزيز آلمنهج مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز يف الرد على املخالفني
سعود

الرايض- مكتبة العبيكان  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد احملسن العباد

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليلمنهج العالمة ابن ابز يف بيان احلق للمخطئني

-دار األندلس اخلضراء عبد الرمحن أمحد علوش مدخليفقه التعامل مع األخطاء على ضوء منهج السلف
جدة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدكيفية التعامل مع أخطاء اآلخرين

الرايض- دار ابن خزمية مجاعة من العلماءفتاوى وأحكام اىل الداخلني يف اإلسالم عناية
علي بن حسني أبو لوز

الرايض- دار التحبري انيف بن دعيج الدعيجالنوازل الفقهية املتعلقة مبكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات

-مكتبة املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي(إنك أتيت قوما من أهل كتاب)نثر الدرر وإهداء اللباب بشرح حديث معاذ 
اجلزائر

21   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

وزارة األوقاف والشؤونوحدة البحث العلمي إبدارة اإلفتاءامللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
الكويت– اإلسالمية 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن حممد املطلقكيف ندعو غري املسلمني إىل اإلسالم تعليق
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي مشاكل الدعوة والدعاة يف العصر احلديث
املدينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالصحوة اإلسالمية، ضوابط وتوجيهات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن املشايخ ابن ابز وابن عثيمنياألقليات املسلمة

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

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

ابن عثيمني، حممد بن صاحللقاءات وفتاوى األقليات املسلمة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأدب الكاتب
( هـ276)الدينوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق وتعليق
حممد الدايل

تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه: التحدث بنعمة هللا، ويليه
التعريف آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

21   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

جهود وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة واالحتساب
(مكرر يف احلسبة) ( فتوى300)

دار الفضيلة للنشرمىن بنت عبد الرمحن آل الشيخ
والتوزيع

الرايض- دار بلنسية سارة الباز(دراسة دعوية)املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار 

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن إبراهيم الفعيمالقيادة يف املنشآت اخلريية وشواهد من السرية

الرايض- آفاق املعرفة سلطان بن غويزي املقاطيدراسة اترخيية- العمل اخلريي وأثره يف العصر النبوي 

-مكتبة العمرين العلمية عبد املالك بن أمحد الرمضاينست درر من أصول أهل األثر
اإلمارات

الرايض- دار التوحيد البـندري بنت حممد العجالنمنهج اختيار الدعاة إىل هللا يف الكتاب والسنة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

أمحد بن سليمان أيوب وخنبة من(أكرب عمل موسوعي عن العمل التطوعي) 5/1موسوعة التطوع 
الباحثني

مصر- دار العلم  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

-دار إيالف الدولية إبراهيم بن عبد الغفوررسالة دكتوراه- دعوة اهلندوس إىل اإلسالم 
الكويت

قصصي مع امللحدين واملشككني واملوسوسني مع بيان طرق إقناعهم
وهدايتهم

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيار

21   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدعوة اىل هللا ووسائلها :املوضوع 
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عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم( هـ1351 - 1240)التطبيقات الدعوية يف الرحالت العلمية لعلماء جند 
عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم

اجلمعية السعودية
للمدارس الدعوية

الرايض- مدار القبس عبد هللا بن حممد الغامديمفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجيته- التعريف ابإلسالم 

21   من 10صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف اتريخ الدعوة يف بعض العصور :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

أثر الصحابة يف احلياة العلمية واالجتماعية يف العراق يف عصر اخللفاء
الراشدين رضي هللا عنهم

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد العجالن

منهج أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللا
ودالالته الدعوية

الرايض- الرتاث الذهيب منصور بن حممد الزير تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

دور أمهات املؤمنني يف جمتمع املدينة املنورة يف عصر اخللفاء الراشدين
( هـ40 - 11)

-دار كنوز أشبيليا ندى بنت حممد النخيالن
الرايض

منهج القصاص يف الدعوة إىل هللا من عصر اخللفاء الراشدين إىل هناية
العصر العباسي، وأوجه االستفادة من الدراسة يف الوقت احلاضر

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن إبراهيم الطويل

الرايض- دار العاصمة علي بن أمحد بن مشاعل2/1الدعوة اىل هللا يف العصر العباسي األول 

الرايض- املؤمتن للتوزيع أمحد حممد عقيليدور التجارة يف نشر الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا- أمة التجارة 

وزارة األوقاف والشؤونزلفى بنت أمحد اخلراطالدعوة اإلسالمية يف عهد الدولة األيوبية
قطر- اإلسالمية 

مصر- مكتبة فياض السيد علي السيد حسناملستشرقون املنصفون وأثرهم يف الدعوة اإلسالمية

جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف اخلارج من خالل
½اجلامعة اإلسالمية 

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن صاحل العبود
املدينة

21   من 11صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف اتريخ الدعوة يف بعض العصور :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العماراملالمح العامة للسياسة الدعوية للمملكة العربية السعودية
الرايض

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن انصر الشثري2/1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز 

-دارة امللك عبد العزيز إبراهيم بن عبد هللا السماريسياسة امللك فيصل الدعوية
الرايض

الرايض- دار امليمان سعد بن حممد آل عبد اللطيفالعلم وطالبة مبدينة الرايض يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل جتربة ذاتية- الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة 

املؤلفحممد بن عبد هللا املشوححوارات لقاءات- يف موكب الدعوة 

دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، عوائق- اتريخ السلفية يف العراق 
انتشارها، ثناء العلماء عليها

مكة- دار سلف سعيد بن حازم السويدي

أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية وعالقتهم ابململكة العربية السعودية
مزودة ابلواثئق والرسائل التارخيية- وغريها من الدول العربية 

صالح الدين مقبول أمحد وعارف
احملمدي

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي املشائخ
عبد هللا بن عقيل وحممد العبودي

ديوان الشناقطةمرمي بنت عبد هللا بن ابب الدينالثقافة الشنقيطية يف الغرب اإلفريقي حىت بداايت القرن العشرين

21   من 12صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف اتريخ الدعوة يف بعض العصور :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

مركز مناء للبحوثطه حممد جنااالجتاه السلفي عند الشافعية حىت القرن السادس اهلجري
بريوت- والدراسات 

يبحث يف) هـ 1335 - 656اتريخ العقيدة اإلسالمية يف العراق من سنة 
(عقائد السلف وعقائد املتكلمني

الرايض- دار التوحيد ( هـ1391)عباس العزاوي  عناية
عمر بن أمحد آل عباس

21   من 13صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

مسائل االعتقاد عند علماء جند قبل الدعوة اإلصالحية خالل القرون
العاشر واحلادي عشر والثاين عشر

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

رسالة يف حكاية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد ابن
عبد الوهاب رمحه هللا

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب
( هـ1242)

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن(حقائق اترخيية عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب)املقامات 
( هـ1285)عبد الوهاب 

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن حممد املطوع. د

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسننبذة نفيسة عن حقيقة دعوة اإلمام املصلح حممد بن عبد الوهاب
( هـ1319)آل الشيخ 

الكويت- دار غراس  تقدمي
حممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريالدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية

الدعوة اإلصالحية يف بالد جند على يد الشيخ حممد بن عبد الوهاب،
وأعالمها من بعده

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد املطوع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مصر- دار هجر عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيحملات عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

-دار إيالف الدولية سليمان بن صاحل اخلراشيهكذا حتدث الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
الكويت

مقاالت علمية عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية والدولة
السعودية

بريوت- دار اللؤلؤة سليمان بن صاحل اخلراشي

21   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :املوضوع 

18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

سليمان بن صاحل اخلراشي وخالد بنحقائق علمية وشهادات منصفة- دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
أمحد الزهراين

مكة- دار سلف 

الرايض- دار السنة ( هـ1378)حممد حامد الفقي أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

أثر دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف العامل اإلسالمي وثناء علماء
الشرق والغرب

القاهرة- دار اجلزيرة أمحد بن عبد العزيز احلصني

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانأمهية دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

-األمن الفكري وآاثره يف دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا 
دراسة عقدية

الرايض- دار الفضيلة عايد بن مسفر العقيلي

الرايض- دار املأثور أمساء بنت عبد العزيز الداودجوانب الوسطية يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديرمحه هللا تعاىل- مسات دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

اإلعالم ببطالن نسبة مجاعات الغلو والتكفري لدعوة اإلمام حممد بن عبد
الوهاب

الرايض- دار التوحيد فيصل بن قزاز اجلاسم

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحةاملستطاب يف أسباب جناح دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا

21   من 15صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

اخلرب- دار السنة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس رد على مقال للدكتور حممد البهي يف نقد الوهابية- احلركة الوهابية  حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

الرايض- دار احلبيب حممد بن سعد الشويعرتصحيح خطأ اترخيي حول الوهابية

الرايض- دار الفضيلة انصر بن عبد الكرمي العقلإسالمية ال وهابية

-دار التوحيد للرتاث حممد بن إمساعيل املقدمخواطر حول الوهابية
مصر

دار العلمحسن معلم داود حاج حممدلقب الوهابية وأثره يف الصد عن الدعوة السلفية

أكذوبة مذكرات اجلاسوس مهفر، وبيان حقيقة من كذهبا لتشويه دعوة
الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا والدولة السعودية األوىل

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي
الرايض

ــمَّان- الدار األثرية مالك بن حسني بن شعبانيف امليزان (مهفر)مذكرات  َعــ

من ( هـ1280)خمتارات من قصائد الشيخ عمران بن علي آل رضوان 
علماء القرن الثالث عشر يف الرد على خصوم دعوة الشيخ حممد بن عبد

املؤلفعبد السالم بن عبد هللا السليمان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد على من أراد تشويه دعوة)الدر املنثور يف الرد على عثمان بن منصور 
(11- تقع ضمن سلسلة الرسائل   )(الشيخ ابن عبد الوهاب

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

الرايض- مكتبة اهلداية  تقدمي/مراجعة
إمساعيل بن محد بن عتيق

21   من 16صفحة 
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18:الفئة  الدعوة واملناهج الدعوية

رد على- حتذير أهل اإلميان عما تضمنته رسالة ابن فريوز من البهتان 
حممد بن فريوز أحد املناوئني للدعوة زمن اإلمام حممد بن عبد الوهاب

1340)عبد هللا بن سعد آل حممود 
(هـ تقريبا

الكويت- دار اخلزانة  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

انصر الدين)حممد بن علي بن تركي (املنحة)و  (النفحة)النفخة على 
( هـ1380 )(احلجازي

الرايض- مدار الوطن  هناية
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نظرة يف: لعبد القادر بن بدران، ويليه (املنحة)و  (النفحة)النفخة على 
( هـ1396)حملمد هبجة البيطار  (النفحة الزكية يف الرد على الوهابية)

مكة- دار سلف  عناية
خالد بن أمحد الزهراين. د

رد على افرتاءات على أتباع دعوة الشيخ حممد بن)الرد على جريدة القبلة 
(عبد السالم بن برجس. يقع ضمن جمموع مؤلفات د )(عبد الوهاب

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

رد على من طعن يف دعوة الشيخ)القول األسد يف الرد على اخلصم األلد 
(حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار التدمرية ( هـ1353)حممد بن عثمان الشاوي  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

رد على شبهات أثريت يف وجه)اجلواب الفائق يف الرد على مبدل احلقائق 
(دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عمر الدميجيمواقف املستشرقني من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية

الرايض- دار العقيدة أمحد بن عبد العزيز التوجيريمجهرة مقاالت علماء العامل اإلسالمي عن الدعوة اإلصالحية

الرايض- دار طيبة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفرسالة دكتوراه- دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

21   من 17صفحة 
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عرضا- الدعاوى املعاصرة املناوئة لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
(بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب إىل العصر احلاضر)ونقدا 

-دار إيالف الدولية عبد اجمليد بن حممد الوعالن
الكويت

الفروق بني منهج أئمة الدعوة اإلصالحية يف اململكة العربية السعودية
ومنهج خمالفيهم من عباد القبور واملبتدعة

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويح تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

:ويليه- حقيقة الصراع يف اتريخ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
مسألة مظاهرة املشركني على املسلمني بني اإلفراط والتفريط

-مكتبة أهل األثر فيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت

-مكتبة اإلمام النسائي يونس بن حممد الصباحيالدرر البحرينية يف الذب عن أئمة الدعوة النجدية
البحرين

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن إبراهيم الفعيم(الدرر السنية يف األجوبة النجدية)دفاعا عن  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

نظمت عام)دالية الشوكاين إىل اإلمام سعود بن عبد العزيز وعلماء الدرعية 
( هـ1220

املؤلف( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  حتقيق
عبد هللا بن حممد أبو داهش. د

أحباث ومقاالت عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب- مشرفيات 
وعلمائها

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

21   من 18صفحة 
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانحاجة األمة إىل املنهج السلفي إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

جدة- مكتبة الصحابة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب الدعوة إىل هللا بني التجمع احلزيب والتعاون الشرعي

الرايض- دار الصميعي سيد طالب الرمحن الشاهعقائدها، تعريفها- مجاعة التبليغ  تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري يقع يف جمموع مؤلفاته- الرد البليغ على مجاعة التبليغ 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

–دار األوراق الثقافية حممد جنيد عبد اجمليد(رسالة ماجستري)دراسة وتقومي - مجاعة التبليغ يف اهلند 
جدة

ــمَّان- الدار األثرية مشهور بن حسن آل سلمانعواصم وقواصم، سوابق وبوائق- اإلمام األلباين ومجاعة التبليغ  َعــ

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن مبارك القحطايناملوجز البليغ يف التحذير من فرقة التبليغ تقريظ الشيخ
حممد بن مسلم آل عثيمني

وتوضيح ما عليه مجاعة التبليغ من تصوف (حتقيق املقال)نقض كتاب 
وضالل

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الكوثر أمحد سالمنظرات يف منهج اإلخوان املسلمني
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مصر- دار االستقامة مجاعة من العلماءأقول ومواقف- حملات عن مجاعة اإلخوان املسلمني  تعليق
عادل السيد

بريوت- دار ابن حزم أمحد سالم(حملمد سرور) (منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا)نظرات يف كتاب 

نتعاون)الصوارف عن احلق، ويليه دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون 
تقدم يف كتب )(فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

ــمَّان- الدار األثرية محد بن إبراهيم العثمان َعــ

املؤلفحممد بن سيف العجميجلاسم بن مهلهل الياسني (للدعاة فقط)وقفات مع كتاب 

حقيقة الدعوة إىل هللا وما اختصت به جزيرة العرب وتقومي مناهج الدعوات
اإلسالمية الوافدة إليها

الرايض- دار السالم سعد بن عبد الرمحن احلصني تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالناحلركات اإلسالمية املعاصرة بني عجز الرأي واإلعراض عن األثر مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار أضواء السلف حممد بن انصر العريينكشف الستار عما حتمله بعض الدعوات من أخطار
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مناهج الدعوة والتيارات الدينية والفكرية يف العامل العريب واإلسالمي قدميا
وحديثا

الرايض- دار احلضارة عبد الرحيم بن حممد املغذوي

املورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية من العقائد
واألعمال

–دار املرياث النبوي ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
اجلزائر

تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- دار السلف األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة للشيخ صاحل الفوزان مجع وتعليق
مجال بن فرحيان احلارثي

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية

-وقف السالم اخلريي صاحل بن فوزان الفوزانفقه الواقع وجتديد اخلطاب الديين
الرايض

حوار مع املشايخ ابن ابز- مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري 
والفوزان والسدالن

املؤلف إعداد وحوار
عبد هللا بن حممد الرفاعي

1420)حممد انصر الدين األلباين سؤال وجواب حول فقه الواقع
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حكم االنتماء اىل األحزاب واجلماعات اإلسالمية

املؤلفمهذب حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب اإلسالمية للشيخ بكر أبو زيد هتذيب
عبد هللا بن عبد الرمحن التميمي. د
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