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 من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن احلمـد هللا، حنمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ باهللا

  .أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .ًوأشهـد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ْيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال تموتن إال وأنـتم مس ُْ َ َ َُ ََْ َّ ََ ُ َ َِ ََّّ َ ُُ َ ُِ ِِ َّ ُ َّ َ َلمونُّ ُ ِ{.  
َّيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها وبث { َ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ْ ِ ِ َِ َ ََ ٍَ َ ٍ ْ ُ ُ َّ َُّ ْ َ ُِ َّ ُ َ َّ ُ َ

َّمنـهما رجاال كثيرا ونساء واتـقوا الل ُ ََّ َ َ ًَ َ ِ ًِ ً َ ِ ُ ْ ْه الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم ِ ُ ََْ َ ََ َ ََّ َِّ َ َْ َ ْ َ ِ ِِ ََُّ َ َ
ًرقيبا َِ{.  
ًيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال سديدا { ًِ َِ ْ َ ََ ُُ َ َََّ ُ َّ ُ َّ َ َيصلح لكم أ* َُّ ْ ُ َ ْ ِ ْ ْعمالكم ويـغفر ُ ِْْ ََ َُ َ ْ

ًلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فـاز فـوزا عظيما ِْ َِ ً ْ َ ُ ُ َ ََ ََ َ ُ ََ ََ َ ََّ ِ ْ ْ ُْ ُُُ{.  
  : أما بعد

، وشر - ّصلى اهللا عليه وسلم- فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخـري اهلدي هدي حممد 
  .ة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الناراألمور حمدثاا، وكل حمدث

  :أما بعد
ّفإن من نعم اهللا علي اليت ال حتصى أن يسر يل مالزمة شيخنا العالمة   : احملدثّ

ت خالل تلك ربيع بن هادي عمري املدخلي، فاستفدت من علمه وتأليفاته، وكن
ًاملالزمة حريصا◌◌◌ ً ً قه على  أشد احلرص على كل ما يكتبه أو يدونه أو يعلً



  
  

٢ 
كتاب، فكنت أمجع تلك املقاالت والكتب، وأدون أمساءها، فتحصل يل مادة 

وحبوثه، فكانت حبق مادة علمية ضخمة، وسلفية حبتة، ه ومقاالته كبرية من تأليفات
تدل على سعة علم هذا اإلمام، وعلى جودة تأليفاته، وامتيازه بالدقة والتحرير، 

ستحضاره للمعلومات، وهذا ما شاهدته واليت تدل على نباهته وعلمه وسرعة ا
  .وعاينته وعاينه غريي

ّوحرصا مين على نشر هذا العلم، وبث تلك املؤلفات الرائعة، أحببت أن أبني  ً
لطالب العلم السلفي، جهد هذا اإلمام يف التأليف، وما قام به من تنضيد ملقاالت 

هواء والبدع، أو يف ومؤلفات نفيسة، سواء ما كان منها يف باب الرد على أهل األ
  .باب تقرير العلم واملنهج السلفي

 لكل ما كتبه الشيخ مما هو -على حسب جهدي القاصر–وما سيأيت هو حصر 
  .ًمنتشر، أو مل ينتشر ولكن علمت عنه أو رأيته خمطوطا، أو حتصلت عليه

ًوالذي يعد شيئا◌ من أداء احلق الذي علي جتاه –ومنهجي يف هذا البحث  ً ّ
 هو أن أذكر اسم الكتاب، مث أردف ذلك بشيء من املعلومات -ديشيخي ووال

ًعنه كعدد صفحاته، وتاريخ كتابته، ومكان طباعته، حسب التيسري، مرتبا ذلك 
ًعلى حسب تأريخ تأليفه، وما مل أجد له تأرخيا، فإين أضعه بني كتابني معلومي 

ّا مين أن الشيخ قد كتبه بني هذينالتاريخ، ظن يسهل على القارئ  الكتابني، فً
  .معرفة سنة كتابته

وسيجد القارئ أين أحيل يف عدد من املقاالت أو الكتب ملن يريده إىل موقع 
  :الشيخ ربيع، وهذا املوقع هو بإشرايف وحتت إداريت، وعنوانه هو

www.rabee.net 
 ًويف هذا املوقع جتد كثريا من مؤلفات الشيخ ومقاالته، واليت قد تكون مل تطبع

  .أو طبعت ونفدت، بعد

http://www.rabee.net


  
  

٣ 
واختياري لرتتيبها على تأريخ التأليف ملا حيصل للقارئ من معرفة ملا مرت به 
السلفية يف هذا العصر من الفنت واحملن، ألن الشيخ ال متر فتنة على الدعوة إال وله 

  .سهم يف دحرها وإبطاهلا
هللا مث ذكرت مجيع الرسائل العلمية اليت ناقشها أو أشرف عليها شيخنا حفظه ا

  .تعاىل
  . للتسهيل على الباحثاملوضوعاترس هلذه املصنفات على همث أردفت ذلك بف

ًوختاما أسأل اهللا تعاىل أن جيزي شيخنا عنا وعن املسلمني خري اجلزاء، وأن جيعل 
ًما كتبه خالصا لوجهه الكرمي، وأن حيسن له اخلتام، ويلحقه باألنبياء والشهداء 

  .آمني. ًوالصاحلني وحسن أولئك رفيقا
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  تلميذه كتبه
  خالد بن ضحوي الظفريي

  وكان الفراغ من إعداد الطبعة الثانية 
  هـ٢٠/٣/١٤٢٩يف ليلة اجلمعة السبت 
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 وهو مقال نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية حني كان الشيخ اإلحسان، - ١
، يف الصفحة )هـ١٣٩٢(يف حمرم سنة ) ١٥(ًرسا يف املعهد الثانوي، يف العدد مد
)١١٦-١٣٣.( 
، وهو من أوائل كتب أضواء إسالمية على بعض األفكار الخاطئة - ٢

يف ربيع الثاين سنة ) ١٦(الشيخ، وقد نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف العدد 
م الشيخ املدرس باملعهد ، وقد كتب حتت اس)٦١-٣٦(يف الصفحة ) هـ١٣٩٢(

، وطبعة )هـ١٣٩٢( اجلامعة اإلسالمية سنة الثانوي باجلامعة، مث طبع يف مطابع
 .أخرية يف دار اإلمام البخاري يف قطر

، وهو مقال نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية، ًليبلوكم أيكم أحسن عمال - ٣
، وقد )١١٠- ١٠١(، يف الصفحة )هـ١٣٩٤(يف ربيع الثاين سنة ) ٢٤(يف العدد 

 .الدراسات العليا مبكة املكرمة: كتب حتت اسم الشيخ
، وهي رسالة املاجستري قدمها جلامعة بين اإلمامين مسلم والدارقطني - ٤

هـ، وقد طبعت الطبعة األوىل اهلندية يف ١٣٩٧امللك عبدالعزيز فرع مكة، يف عام 
ت طبعة ثانية هـ، مث طبع١٤٠٢جملد كبري يف اجلامعة السلفية يف بنارس عام 

، وقد سقطت منها ١٤٢٠منقحة وفيها تعديل وتصحيح يف مكتبة الرشد عام 
مقدمة الطبعة الثانية، وأدرجت هذه املقدمة ضمن مقاالت الشيخ يف موقعه على 

 .اإلنرتنت
 وهي للحافظ ابن حجر،" النكت على ابن الصالح"تحقيق كتاب  - ٥

امللك عبدالعزيز فرع مكة، وقد طبعت رسالته لدرجة الدكتوراة العاملية من جامعة 
طبعتها األوىل يف جملدين يف مطابع اجلامعة اإلسالمية، مث يف مطابع دار الراية، 

بيان فساد "ًوهي اآلن حتت الطبع يف مكتبة الفرقان، وانظر لزاما كتاب الشيخ 



  
  

٥ 
 فإنه قد رد فيه على بعض اإلشكاالت اليت أثارها أهل األهواء حول "المعيار
 .قه هلذا الكتابحتقي
مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين وشهادات  - ٦

، العدول الصادقين لهم بأنهم على الصراط المستقيم والحق الواضح المبين
يف رجب ) ٥٩(وقد نشرت احللقة األوىل منه يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف العدد 

فضل أهل "ة الثانية بعنوان ، واحللق)٧١-٥٥(يف الصفحة ) هـ١٤٠٣(سنة 
، )٣٥- ٢٣(يف الصفحات ) هـ١٤٠٣(يف شوال سنة ) ٦٠(يف العدد " احلديث

يف (هـ، ولكن اقتصر يف عنوانه إىل قوله ١٤١٢ًمث طبع الطبعة األوىل كامال عام 
 .، وباقي العنوان أخذته من املخطوط)الدين

قد تناول فيه هـ، و١٤٠٣ً، وقد كتب تقريبا يف عام ّرد على سعيد حوى - ٧
ًكثريا من صوفيات سعيد حوى وضالله، وهو خبط الشيخ، وعليه تعليقات بغري 

 .صفحة) ٥٨(خطه، ويتكون من 
الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في  - ٨

السنة ) ٦٢(، مقال للشيخ نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف العدد مدارسنا
، وقد طبع يف دار اإلمام أمحد مع )١٩١- ١٧٥(هـ، يف الصفحة ١٤٠٤، )١٦(
 "التمسك بالكتاب والسنة"و" واقع المسلمين"
، وقد طبع للحاكم النيسابوري" المدخل إلى الصحيح"تحقيق كتاب  - ٩

هـ، مث أكمله ١٤٠٤اجلزء األول منه يف بداية األمر، يف مؤسسة الرسالة، عام 
ًم، وعمل عليه كثريا من احلواشي ومساها الشيخ مبساعدة بعض طلبة العل

هـ، وقد ١٤٢١ وذلك يف عام "التكميل والتوضيح للمدخل إلى الصحيح"بـ
 .ًطبع كامال يف دار الفرقان



  
  

٦ 
، وقد نشر جزء منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا فيه الحكمة والعقل -١٠

 رجب ، يف)٦٤- ٦٣(من هـذا الكتاب يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف العدد 
، مث طبع هذا الكتاب الطبعة األوىل يف عام )٧٤-٢٣(هـ، يف الصفحة ١٤٠٤
ًهـ، بتقدمي عبدالرمحن عبداخلالق، وقد تصرف يف الكتاب وحذف منه كثريا ١٤٠٦

من النصوص من غري مراجعة للشيخ ربيع، وتوالت الطبعات على هذا النقص، مث 
املخطوط الذي خبط الشيخ  على -بإشارة من الشيخ–قابلت النسخة املطبوعة 

وأكملت الفراغات والنقص، وطبع طبعة مزيدة وبتقدمي الشيخ صاحل الفوزان عام 
 .هـ١٤٢٠
مذكرة الحديث النبوي للدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة  -١١

، وقد طبعت يف اجلامعة اإلسالمية، وقد اإلسالمية للمستوى المتقدم والجامعي
ومعها - بعد ذلك–هـ، وطبعت مفردة مث طبعت ١٦/٤/١٤٠٦ يف كتبها الشيخ

 .- حفظه اهللا–مذكرة يف العقيدة للشيخ صاحل السحيمي 
، لألخ "كشف الحجاب عن كتاب الدعاء المستجاب"تقديم لكتاب  -١٢

 .هـ٢٥/١٠/١٤٠٧أيب ياسر خالد الردادي، وقد كتبها الشيخ يف 
صفوف على االستنسل،  ، وهو مالرد األول على حمزة المليباري -١٣

ً مث طبع مؤخرا يف جمالس اهلدى صفحة من القطع الكبري،) ٨٢(ويتكون من 
 والرد الثاين "الرد المفحم على من اعتدى على صحيح اإلمام مسلم"بعنوان 

 .هو ما يلي
، منهج اإلمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله -١٤

يف مكتبة هـ، ١٤٠٨طبعة أوىل يف عام الطبع وهو رد على محزة املليباري، وقد 
 .هـ١٤٢٣الدار باملدينة النبوية، مث طبع طبعة أخرى يف مكتبة جمالس اهلدى عام 



  
  

٧ 
، بتاريخ ّكشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه -١٥
 .هـ٦/١١/١٤٠٩
وهي ثالث مقاالت يف نقد الغزايل، نشرت يف دفاع عن السنة وأهلها،  -١٦
هـ، وهي ١٤١٠سنة ) ١١-٩(لة ااهد األفغانية التابعة لكنر، يف األعداد جم

ّالسابق الذكر، وقد دلين على هذه " كشف موقف الغزالي"نفسها مقدمة كتاب 
عند حديثه عن ) ٦٨:ص" (صفة الصالة"املقاالت قول الشيخ األلباين يف كتابه 

ّ بالرد عليه، -ًم اهللا خرياجزاه–وقد قام كثري من أهل العلم والفضل : ((الغزايل
ّوفصلوا القول يف حريته واحنرافه، ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور 

 ))).١١-٩:العدد(األفغانية ) ااهد(ّربيع بن هادي املدخلي يف جملة 
لشيخ اإلسالم ابن " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"تحقيق كتاب  -١٧

ود، وقد طبع الطبعة األوىل يف مكتبة لينا عام ، وهو أفضل حتقيق موجتيمية
 .هـ١٤٢٢هـ، مث طبع الطبعة الثانية يف مكتبة الفرقان عام ١٤٠٩
، وهو مسودة لبحث مهم عن حياة القول الحق المبين في حياة النبيين -١٨

األنبياء ودراسة عدد من األحاديث يف هذا الباب، والشيخ حريص على إمتامه، 
 ً.صفحة تقريبا) ٤٠(كون من يسر اهللا ذلك، ويت

، وهو مسودة مل تكتمل، وتتكون من بحث حول التصوف والصوفية -١٩
 .صفحة، وهي خبط الشيخ) ٢٦(

نصيحة لعبدالرحمن عبدالخالق حول مجلة الفرقان التابعة إلحياء  -٢٠
) ٥(هـ، وتتكون من ١٨/٧/١٤٠٩، وقد كتبها الشيخ يف تاريخ التراث اإلسالمي
 .ط الشيخورقات، وهي خب

لألخ " األدلة اللماعة على وجوب صالة الجماعة"تقديم لكتاب  -٢١
 .هـ١٤٠٩/شوال/١٠وقد كتبها الشيخ يف محمود الجزائري، 



  
  

٨ 
، "جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله"تقديم لكتاب  -٢٢

 .هـ٢٥/٣/١٤١٠لألخ أشرف بـن عبـداملقصود، وقد كتبها الشيخ يف 
لعبدالرحمن عبدالخالق تتعلق بالمالحظات على مجلة نصيحة ثانية  -٢٣

هـ، ١٠/٤/١٤١٠، وقد حررها يف الفرقان وعلى بعض كتبه وتوجيه له وإرشاد
 .ورقات، وهي خبط الشيخ) ٥(وتتكون من 

تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين  -٢٤
د كان الفراغ منه ، وقّ رد على أبي غدة ومحمد عوامة–ومغالطات المتعصبين 

هـ يف مكتبة دار السالم، ١٤١١ عام هـ، وقد طبع الطبعة أوىل٨/١٠/١٤١٠يف 
 .هـ١٤٢٣وطبع طبعة أخرى يف دار املنهاج يف مصر عام 

ّ وهي تفريغ لكلمة ألقيت إبان أزمة اخلليج العريب، وهي نصائح تربوية، -٢٥
 .لدي مصفوفة على الكمبيوتر وعليها تعديالت خبط الشيخ

سامل العجمي، : ، وقد فرغه وعين به األخ الفاضلالتعصب الذميم وآثاره -٢٦
 طبعت هذه الرسالة هـ، وقد١٤١١وهي يف األصل حماضرة ألقيت يف املدينة عام 

 .هـ١٤٢٤هـ، وأعيد طبعه يف جمالس اهلدى اجلزائرية عام ١٤١٦يف عام 
، مسلمينصد عدوان الملحدين وحكم االستعانة على قتالهم بغير ال -٢٧

 .هـ١٤١١وقد طبع يف مطابع اجلامعة اإلسالمية يف عام 
، وقد منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف -٢٨

هـ، كما هو مدون يف خطاب الشيخ عبدالعزيز ١٤١٢كتبه الشيخ يف عام 
، وطبع عدة طبعات يف - رمحه اهللا-يخ عبدالعزيز بن باز الراجحي إىل مساحة الش

 .دد من الدور منها دار الفرقان والغرباء واملنهاجع
للشيخ عبدالسالم " إيقاف النبيل على حكم التمثيل"تقديم لرسالة  -٢٩

 .هـ١٨/٣/١٤١٣كتبها الشيخ يف البرجس، 



  
  

٩ 
 حوار مع سلمان –أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية  -٣٠

هـ، وهو من مطبوعات ١٤١٣/ رمضان/٢٣، وقد قدم له مبقدمة ثانية يف العودة
 .دار املنار

، وهو أول كتاب صنفه أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره -٣١
 .هـ١٤١٣/ذي القعدة/٤الشيخ يف نقد سيد قطب، وقد فرغ من كتابته يف 

 حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في –الحد الفاصل بين الحق والباطل  -٣٢
ه مقدمة ثانية وزاد فيه ونقح يف ، وقدم ل)هـ١٤١٤(، عقيدة سيد قطب وفكره

 .هـ، وطبع عدة طبعات١٤/٥/١٤٢١
من أخرج مأسماء الرجال المتكلم فيهم ببدعة، أو من رمي ببدعة  -٣٣

ّ، وهو رد على احلدادية، وهناك نسخة أخرى منه بعنوان لهم البخاري ومسلم
، وهو خبط الشيخ، ويتكون من "من رمي ببدعة ممن تعاطى رواية الحديث"
 .صفحة) ٢١(

وقد كتبه الشيخ يف مخالفاته لمنهج السلف، ومجازفات الحداد  -٣٤
 .هـ، وهو مطبوع على شكل مذكرة٢٥/٦/١٤١٤
 وهو ،)ملخص من نقض المنطق(ثناء ابن تيمية على أهل الحديث  -٣٥

 .صفحة) ١٩(خمطوط ويتكون من 
م ّ، وهو حبث قد النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي -٣٦

كمشاركة للمؤمتر األول للدعاة حتت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والذي 
هـ، وقد نشر هذا البحث يف جملة التوعية اإلسالمية، ٦/٦/١٤١٥-٢أقيم ما بني 

ً، مث طبع مستقال يف )١٣٢-٨٢(الصفحة هـ، يف ١٤١٩عام ) ٢١٨(يف العدد 
صفحة، ) ٥٩(كون من  وهناك نسخة خبط الشيخ تت اهلدى اجلزائرية،جمالس

 ".حماور النصيحة هللا"وهناك نسخة أخرى منه مصفوفة على الكمبيوتر وعنونت بـ



  
  

١٠ 
ّسل السيوف واألسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة"تقديم لكتاب  -٣٧ ّ "

هـ، ويف ٢٦/٧/١٤١٥وقد كتبها الشيخ يف للشيخ عبداهللا بن صلفيق الظفيري، 
ربيع بقلم الشيخ حممد بن هادي ضمن هذا الكتاب ترمجة موجزة للشيخ 

 .املدخلي
وهو رد على وقفات مع مقال سعود الفنيسان حول منهج الموازنات،  -٣٨

منهج االعتدال يف احلكم على "مقال للدكتور سعود بن عبداهللا الفنيسان بعنوان 
، ويتكون هذا )٥٠٩،٥١٠(، الذي نشره يف جريدة املسلمون يف العددين "الرجال

هـ، ومل ٢/٨/١٤١٥ صفحة من القطع الكبري، وكتبه الشيخ يف )٢٢(الرد من 
 .يطبع
، وقد كتبه الشيخ يف عام العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم -٣٩

 .هـ١٤١٥
 ،-ّصلى اهللا عليه وسلم-مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول اهللا  -٤٠

 .هـ٢٤/٨/١٤١٥وهو يف جملد، وقد قدم له مقدمة ثانية يف 
البيضاء في حماية السنة الغراء من زالت أهل األخطاء وزيغ المحجة  -٤١

، وهو كاملؤيد لكتاب منهج أهل السنة واجلماعة يف النقد، وقد كان أهل األهواء
هـ، وقدم له مبقدمة ثانية وزاد فيه ١٣/١٠/١٤١٥الفراغ منه يف يوم الثالثاء املوافق 

 .هـ١٦/١١/١٤١٦ًعددا من النصوص يف 
، وهي مفرغة من شريط خ ربيع بن هادي المدخليجلسة مع الشي -٤٢

، وهي )١٧(هـ، وتتكون من ١٤/١/١٤١٦جللسة أقيمت يف جدة بتاريخ 
 .مصفوفة على الكمبيوتر

، وهو عبارة عن مسودة، مل تكتمل ّموقف أهل السنة من أهل البدع -٤٣
 .صفحة) ٨١(ككتاب، وهي خبط الشيخ، وتتكون من 



  
  

١١ 
 وغيره في ذم -رحمه اهللا–م ابن تيمية طائفة من كالم شيخ اإلسال -٤٤

 .صفحة) ١١(، وهي مسودة خبط الشيخ تتكون من البدع وأهلها
، وهي حبوث متفرقة عن بعض دراسات في نقد بعض األحاديث وعللها -٤٥

 .صفحة) ٤٣(األحاديث وأسانيدها، وهي مسودة خبط الشيخ، وتتكون من 
عبارة عن حتضري الشيخ ، وهو مادة النقد ودراسة لبعض األحاديث -٤٦

للتدريس يف املنهجية يف كلية احلديث، ومعه دراسة لعدد من األحاديث وبيان 
 .خبط الشيخ) ١٣١(عللها، ويتكون من 

 وعهد - ّصلى اهللا عليه وسلم-كتابة الحديث على عهد رسول اهللا  -٤٧
، وهو مسودة حبث مل يكتمل، وهي خبط الشيخ، الصحابة والتابعين وتابعيهم

 .ورقات) ٨(تكون من وت
، وهو حبث يف عدد من أمساء من تساهل ابن معين في توثيق الرجال -٤٨

 .أوراق، وهو خمطوط) ٦(الرجال ممن تساهل ابن معني يف توثيقهم، ويتكون من 
تعليقات على هامش كتاب األوهام في مدخل الحاكم لألزدي  -٤٩

 .، ولدي منه صورة بتعليق الشيخ وهي خبطهالمخطوط
الفرق " وهو تفريغ لشرح لكتاب احلافظ ابن رجب النقد منهج شرعي، -٥٠

، وهو موجود يف موقع الشيخ، وقد طبع يف منار السبيل يف "تعيريبني النصيحة وال
 هـ١٤٢٤اجلزائر عام 

 حوار مع –جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات  -٥١
هـ، والكتاب ١٤١٦/ األولربيع /١١، بتاريخ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق

ّقدم له الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، وموجود تقدميه يف فاحتة الكتاب، وقد قدم  ّ
 كل من الشيخ حممد بن عبدالوهاب البنا، والشيخ أمحد بن حيىي -ًأيضا–له 



  
  

١٢ 
النجمي، والشيخ زيد بن حممد املدخلي، والشيخ علي بن ناصر الفقيهي، والشيخ 

 ".النصر العزيز" يف مقدمة كتاب تمي ولكنها وضعصاحل بن سعد السحي
 حوار مع الشيخ عبدالرحمن –النصر العزيز على الرد الوجيز  -٥٢

مؤيدات ملنهج النقد، وفيها تقريظ عدد : ً، وقد ضم إليه فصال يف أولهعبدالخالق
 .من العلماء لكتاب الشيخ مجاعة واحدة ال مجاعات

 تعليق شف تلبيس المستغلين لها،توضيح نصيحة الشيخ ابن باز وك -٥٣
على نصيحة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز اليت وجهها إىل عبدالرمحن عبداخلالق 

 .صفحات) ٥(وأتباعه، وهو تتكون من 
المنظومات الحسان في العقائد والمناهج وقطوف من "تقديم لكتاب  -٥٤

كتبها الشيخ يف للشيخ زيد بن محمد المدخلي، " علوم القرآن
 .هـ١٨/١١/١٤١٦
، وهي أسئلة ومقابالت أجرا جريدة مواجهة مع الشيخ ربيع المدخلي -٥٥

: ًاملسلمون، من إعداد الدكتور عبداهللا الرفاعي، وتناولت عددا من القضايا منها
ّملاذا خصصت سيد قطب ذه الكتابات؟، وهل صحيح أنكم تكفرون بعض  ّ

 نقد الشيخ لعبدالرمحن السلف وبعض العلماء املعاصرين؟ ومسائل حول
 ١١تاريخ ، وقد نشر هذا اللقاء يف جريدة املسلمون يف عبداخلالق، وغري ذلك

 .م١٩٩٦يوليو  ٢٦هـ، املوافق١٤١٧ربيع األول 
 وهو ترمجة موجزة له ،-رضي اهللا عنه–بحث حول حديث أبي الغادية  -٥٦

وايات اليت ودراسة لروايات تتعلق بسريته، وقد خلص فيه الشيخ إىل ضعف الر
) ٩(تذكر أن أبا الغادية الصحايب اجلليل هو قاتل عمار، وهو خمطوط ويتكون من 

 .صفحات



  
  

١٣ 
- بحث في مسألة إحياء الموات من األرض يتضمن حكم رسول اهللا  -٥٧

، وهو خبط  فيه ورأي أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين-ّصلى اهللا عليه وسلم
 .صفحة) ١٧(الشيخ ويتكون من 

ما هو الواجب على طالب العلم : "ّشيخ على سؤال نصهجواب لل -٥٨
 وهو خبط الشيخ ،"نحو علمائهم؟ وما هو حق طالب العلم على علمائهم؟

 .ورقات) ٩(ويتكون من 
، وقد نشرت يف جملة سفينة األجوبة على األسئلة الواردة من الكويت -٥٩

ورقات خبط ) ٥ (النجاة التابعة لكلية الشريعة يف جامعة الكويت، وهي تتكون من
 .الشيخ، وقد أمرين الشيخ بتبييضها وإرساهلا فقمت بذلك

، وهو خبط الشيخ، مالحظات على منهج إحياء التراث اإلسالمي -٦٠
 .هـ٢٠/٥/١٤١٧صفحة، كتبه الشيخ يف تاريخ ) ١١(ويتكون من 

، وقد كتبه الشيخ يف  حوار مع حزبي متستر–بيان فساد المعيار  -٦١
 .هـ٢١/٦/١٤١٧
المورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض المناهج "تقديم لكتاب  -٦٢

للشيخ العالمة أمحد بن حيىي النجمي، وقد ، "الدعوية من العقائد واألعمال
 .هـ٢٢/٧/١٤١٧كتبها الشيخ يف تاريخ 

حكم اإلسالم فيمن سب رسول اهللا أو طعن في شمول رسالته  -٦٣
مقال يف الرد على الدكتور أمحد ، وهو لألبيض واألسود والعرب والعجم

هـ، مث نشر هذا ١٤/٨/١٤١٧البغدادي العلماين، وقد فرغ الشيخ من كتابته يف 
املقال يف جريدة القبس، وحصل منهم بعض التصرف يف نص املقال، واحللقة 

م، والثانية يف العدد ٩/٥/١٩٩٧، بتاريخ )٨٥٧٦(األوىل منه كانت يف العدد 
 .صفحة) ١٨(م، ويتكون املخطوط منها من ١٦/٥/١٩٩٧وبتاريخ ) ٨٥٨٣(



  
  

١٤ 
 وهو دكتور يف اجلامعة اإلسالمية كان دحض أباطيل موسى الدويش، -٦٤

شديد الطعن يف العالمة األلباين، ويدعو إىل التمذهب، وكان يصف السلفيني 
باأللبانيني، وقد طعن يف الشيخ ربيع، فرد عليه الشيخ وبني كذبه ومكره، وقد كان 

 .هـ١٤/٥/١٤١٨نه يف الفراغ م
 وهو يتكون من مقال آخر في الرد على بعض أباطيل موسى الدويش، -٦٥

ًصفحات، فيه الرد على زعمه أن الشيخ ربيعا أخرج أتباع املذاهب األربعة ) ٥( ّ
دفع "، وقد ذكرها كاملة األخ خالد املصري يف كتابه وأئمتها من أهل احلديث

 .)٢٧٩- ٢٧٤(" بغي الجائر الصائل
، وهو رده الثالث على التنكيل بما في توضيح المليباري من األباطيل -٦٦

، وقد كان الفارغ منه يف -رمحه اهللا–محزة املليباري حول منهج اإلمام مسلم 
 .هـ٥/١١/١٤١٨

ّنماذج من أقوال أئمة الهدى تربط األمة بكتاب ربها وسنة نبيها  -٦٧ ّ-
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن  وهي عبارة عن نصوص،-ّصلى اهللا عليه وسلم

القيم ولعدد من أئمة الدعوة فيها ذم التقليد والدعوة إىل التمسك بالكتاب 
ًوالسنة، وقدم هلا مبقدمة، وقد كان هذا البحث ردا على دعوة ظهرت للرجوع إىل  ّ
التقليد والدعوة إىل التمذهب، وكان من دعاا موسى الدويش وعبداللطيف 

 .هـ٧/١٢/١٤١٨قد مجعه الشيخ يف بامشيل وغريهم، و
، وهو رد على احلدادية وعلى رأسهم إزهاق أباطيل عبداللطيف باشميل -٦٨

عبداللطيف بامشيل، وبيان لكذبه، وطعنه يف علماء السنة من أهل املدينة، وقد 
 ويتكون هـ، وهو مصفوف على الكمبيوتر،١٤١٩/ ّحمرم/٢٥كان الفراغ منه يف 

 .بع يف مكتبة دار اإلسنادصفحة، وقد ط) ١١٢(من 



  
  

١٥ 
، وهو انتقاد لرسالة إنكار المنكر الواقع في دراسات عبدالعزيز العسكر -٦٩

، ومل تنشر هذه الرسالة وهي جاهزة "دراسات يف النبوة والرسالة"العسكر املسماة بـ
هـ، ويقع ١٤١٩/ربيع األول/٧للطبع، يسر اهللا إخراجها، وقد كان الفراغ منه يف 

 .حةصف) ٢٣٠(يف 
، وهو تفريغ حملاضرة للشيخ، وهي مصفوفة على المخرج من الفتن -٧٠

 .صفحة) ٧٤(الكمبيوتر، غري أا مل تطبع، وتتكون من 
، حماضرة مفرغة ألقيت يف الطائف وعليها التمسك بالمنهج السلفي -٧١

 . وهي موجودة يف موقع الشيخ،-رمحه اهللا–ز بن باز تعليق مساحة الشيخ عبدالعزي
، وهو تعليق على فتوى الشيخ ناصر األلباين يف السرورية خارجية عصرية -٧٢

خوارج العصر، وقد : التحذير من سفر احلوايل والقطبيني حني أطلق عليهم لقب
 ).٨٩-٨٨(يف الصفحة ) ٢٤(نشر هذا التعليق يف جملة األصالة العدد 

ل، ، وهي تعليقات على بعض طوام هذا الرجمآخذ على عدنان عرعور -٧٣
 .هـ١٤٢٠ًكتبت تقريبا يف عام 

ّ، وهو رد على انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية -٧٤
مجادى /١٣عدنان عرعور، وقد كان الفراغ منه يف يوم الثالثاء املوافق 

 .هـ١٤٢٣اجلزائر عام جمالس اهلدى يف هـ، وقد طبع يف ١٤٢٠/األوىل
، وهو عبارة عن إجابات يماندفع بغي عدنان على علماء السنة واإل -٧٥

  إىل الشيخ حول دعاوى عدنان عرعور وطعونه على علماءتعلى أسئلة وجه
 .السنة، وهو موجود يف موقع الشيخ، وطبع يف منار السبيل يف اجلزائر

مذكرة فيها مالحظات على كتاب السراج الوهاج ألبي الحسن  -٧٦
املالحظات يف البحث اآليت ، ومل تنشر، وإمنا اقتصر الشيخ على أهم المصري
 .هـ٣٠/٧/١٤٢٠، وقد كتبها الشيخ يف "انتقاد عقدي ومنهجي"بعنوان 



  
  

١٦ 
، وقد كتبها الشيخ ّالتوبة الصريحة من عدنان إلى ربه الملك الديان -٧٧

على لسان عدنان ملا طلب منه بعض الفضالء أن يكتب توبة لعدنان يعرضها 
كرب وعاند، وقد كتبها الشيخ يف عليه فيوقع عليها، فأىب ذلك عدنان واست

 .صفحة) ١٧(هـ، وتتكون من ١٨/٨/١٤٢٠
، كتبه الشيخ يف تاريخ فصل الخطاب في النصح لمنتدى سحاب -٧٨
 .م، وهو موجود يف موقع الشيخ٢٨/٦/٢٠٠٠
، وهو املقال الثاين الذي وجهه شكر وتجاوب ودعوة جادة للدعاة -٧٩

 .ود يف موقع الشيخالشيخ إىل شبكة سحاب السلفية، وهو موج
، وهو مقال كتبه الشيخ كاستفتاح هلذا املوقع، ومنه تقديم لموقع السلفية -٨٠

 .نسخة يف موقع الشيخ
، وقد نشر يف جملة األصالة، أهمية الصدق وضرورته لقيام الدنيا والدين -٨١

 .وهو موجود لدي خبط الشيخ، وهو موجود يف موقع الشيخ
 .ّلناس في الدنيا واآلخرةخطر الكذب وآثاره على ا -٨٢
، -ّصلى اهللا عليه وسلم-نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول اهللا  -٨٣

وهو مجع لعدد من أقوال سيد قطب يف الطعن يف الصحابة الكرام، وعبارة عن 
تلخيص لطعون سيد يف كتابه العدالة االجتماعية الطبعة احلادية عشرة، وهو 

 .موجود يف موقع الشيخ
الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقريـر (تقديم الشيخ ربيع لرسالة  -٨٤

علــي بـن موســى الزهــراين، /  لــألخ،)ّالعقيـدة الــسلفية والــرد علــى الفــرق المخالفـة
 .هـ٢/١/١٤٢٠يف 
، وهو رد على مذكرة انتشرت ّلماء السنة على جماعة التبليغأقوال ع -٨٥

جلماعة التبليغ تتدعي أن العلماء يوافقوا على ما هم عليه من الضالل، وقد 



  
  

١٧ 
هـ، وهو موجود ١٤٢١/حمرم/٢٩وصلت الشيخ من فرنسا، فكتب هذا البحث يف 

 .يف موقع الشيخ
ّع واألهواء تخيم نور السنة والتوحيد عند أهل الحديث وظلمات البد -٨٦

هـ، ومنه نسخة يف ١٩/٥/١٤٢١، وهو مقال كتبه الشيخ ربيع يف على غيرهم
 .موقع الشيخ ربيع

 وهو مقال عن اليهود، كتبه ،"أمة الغضب"، وقد نشر باسم صيحة نذير -٨٧
 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ٢١/٧/١٤٢١الشيخ يف 

الجبر ودفاعه عن قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول و -٨٨
أطوار سيد قطب في  "، وله عنوان آخر وهوعقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية

وهو مقال نشر يف شبكة سحاب السلفية، وموجود يف موقع ، "وحدة الوجود
 .الشيخ، وقد أدرجه الشيخ كفصل مستقل يف أحد كتبه يف نقد سيد قطب

حدة الوجود ودفع شبه تأكيد ما ورد في مقال أطوار سيد قطب في و -٨٩
، وهو مقال رد فيه على أحد الكتاب يف اإلنرتنت، وهو موجود يف المعترضين
 .موقع الشيخ

لألخت أم ، " على العقيدة اإلخوانيةةاألضواء السلفي"تقديم لكتاب  -٩٠
 .هـ١٤٢١/شوال/١٢أيوب نور حسن اجلزائرية، قدم هلا الشيخ يف 

مـن كتــاب )  واإلسـالم وشـرائع الـدين بـاب تفريـع معرفـة اإليمــان( شـرح  -٩١
، شـــرح وتعليـــق فـــضيلة الــشيخ العالمـــة ربيـــع بــن هـــادي املـــدخلي، الـــشريط الــشريعة
: ، قـام بتفريـغ هـذه املـادة وعرضـها علـى الـشيخ األخ)هـ١٤٢١ذي احلجة : (األول

 .فواز اجلزائري
، وقد كتبها الشيخ بعد وفاة نصيحة إسالمية أخوية للسلفيين في اليمن -٩٢

 .هـ، وهي موجودة يف موقع الشيخ١/٥/١٤٢٢ يف -رمحه اهللا–الشيخ مقبل 



  
  

١٨ 
، جواب حول الوضع موقف الشيخ ربيع من األحداث في أفغانستان -٩٣

الذي جرى لطالبان يف حرا مع أمريكا، وقد فرغته من شريط يف 
 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ١٤٢٢/رمضان/٧

هو كتاب يدرس يف عدد من اجلامعات يف ، ونقد كتاب الثقافة اإلسالمية -٩٤
اململكة، وهو من تأليف جمموعة منهم عبدالرمحن حبنكة وحممد الغزايل وحممد 

 .هـ١٤٢٢ًقطب، وهو منشور على شكل مذكرة، وكتبه الشيخ تقريبا يف عام 
وهو مقال وضع يف العدد تقديم الشيخ لمجلة منابر الهدى الجزائرية،  -٩٥

 . اهلدى اجلزائريةاألول من جملة منابر
هـ، ١٤٢٣، طبع يف اجلزائر عام مآخذ منهجية على الشيخ سفر الحوالي -٩٦

، "ىالتناقض أمر مذموم وال يصدر إال عن جهل أو هو"وقد كان عنوانه 
 .ورقة، وطبع يف االس) ٢٧(ويتكون املخطوط من 

، وقد نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب -٩٧
هـ، وقد سقط منه فصل كامل، حول طعن سيد ١٤٢٣طبع يف دار الفرقان عام 

يف موسى عليه السالم، وقد مت إدراجه يف النسخة املوجودة على موقع الشيخ 
 .ربيع
، وهو من أصول سيد قطب الباطلة المخالفة ألصول السلف الصالح -٩٨

نظرات يف التصوير "ّمقال مل يطبع وموجود يف موقع الشيخ، وقد ألفه بعد كتاب 
 ".الفين
، وهو رد على كتاب سفر صدق النظر في أقوال وتأويالت الشيخ سفر -٩٩

" صدق النظر"، و"يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟"احلوايل والذي بعنوان 
 .صفحات، وهو مل يطبع بعد ومل ينشر) ٢٠٦(كتاب كبري، يتكون من 



  
  

١٩ 
ّقال مستل من رد الشيخ ربيع  وهو محكم تسمية دولة يهود بإسرائيل؟، -١٠٠

ّوقد مر احلديث عنه، وإمنا أفرده " صدق النظر"على سفر احلوايل، واملوسوم بـ
 .الشيخ ألمهيته، وهذا املقال منتشر، وموجود يف موقع الشيخ

 وهو مقال بني فيه حقيقة موقفهم من حقيقة دعوة األخوان المسلمين، -١٠١
موقف " فيه ما يدل على ذلك من كتاب الرافضة والدروز والنصريية، وقد نقل

الوحدة " إبراهيم، وكتاب لعزت" ن الشيعة والثورة اإلسالميةعلماء املسلمني م
 .لزهري الشاويش، وهو موجود يف موقع الشيخ" اإلسالمية والتقريب بني املذاهب

ًنصيحة إلى األمة الجزائرية شعبا وحكومة، -١٠٢  وقد كتبها الشيخ يف ّ
 .وهي موجودة يف موقع الشيخهـ، ١٤/١/١٤٢٢
ّنصيحة ودية من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي إلى أبناء األمة  -١٠٣ ّ

، وهي نصيحة نفيسة شاملة، كتبها الشيخ يف اإلسالمية وحملة الدعوة السلفية
 .هـ، وتوجد منه نسخة يف موقع الشيخ١٤٢٢صفر ١٦
مقال يبني فيه  وهو من هم الخوارج المارقون والمرجئة المميعون؟، -١٠٤

ًالشيخ أن القطبيني واحلزبيني هم حقا اخلوارج املارقون، وجيمعون إىل ذلك اإلرجاء  ّ
 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ١٤٢٢/رمضان/١٧الغايل، وقد كتبه الشيخ يف 

، التوضيح لما في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه من التصريح -١٠٥
حملمد قطب على سؤال وجه له عن ًوهو مقال كتبه الشيخ تعليقا على فتوى 

 .مؤلفات أخيه سيد، ومنه نسخة يف موقع الشيخ
، وهي مقال صغري، وقد طبع  في اإلسالم- عليه السالم–مكانة عيسى  -١٠٦

ّ، مث عدل عليه الشيخ وغري هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ١٤٢٣يف اجلزائر، عام 
 تقتضي من –السالم موقف اإلسالم من عيسى ـ عليه الصالة "عنوانه إىل 

وذلك يف شهر " النصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى اهللا عليه وسلم وبما جاء به



  
  

٢٠ 
نصيحة ودعوة للبابوات إلى "، طبع يف دار اإلمام أمحد مع هـ٦/١٤٢٥

 ".اإلسالم
ومن الدوافع الدواء من الوهن واكتساب عوامل النصر والعزة واألمن،  -١٠٧

، من عددها )٨٤٢٠(دة الشرق األوسط يف العدد لكتابة هذا املقال ما نشرته جري
هـ يف الصفحة الثالثة حتت عنوان ٢/١٠/١٤٢٢الصادر يوم االثنني املوافق 

االنسحاب السريع ملقاتلي القاعدة يكشف التأثري النفسي للغارات اجلوية "
 ".املكثفة
" إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل األهواء"تقديم لكتاب  -١٠٨

 .هـ١٥/١٠/١٤٢٢وقد كتبها يف الد بن ضحوي الظفيري، لخ
، وهي خالد بن علي بن محمد العنبري/ مالحظات على كتاب األخ -١٠٩

 .صفحة) ١٨(، وتتكون من "احلكم بغري ما أنزل اهللا"مالحظات على كتابه 
 الشيخ، ، وهو تفريغ لسؤال وجه إىلالموقف الصحيح من أهل البدع -١١٠

 .هـ١٤٢٤، عام  الشيخ، وقد طبع يف جمالس اهلدى اجلزائريةوهو موجود يف موقع
، وهي رد على أيب احلسن تنبيه أبي الحسن إلى القول بالتي هي أحسن -١١١

هـ، وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ ١٤/١/١٤٢٣املأريب، وقد كتبه يف 
 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ١(على أيب احلسن 

، وقد كتبه يف لرجوع بالتي هي أحسن الحسن على اأبيإعانة  -١١٢
يف ) ١(هـ، وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن ١٨/٢/١٤٢٣

 .جمالس اهلدى اجلزائرية
 الشيخ أبرز مسات منهج احلدادية، ه وهو مقال يبني فيمنهج الحدادية، -١١٣

ألهواء وذلك لتربئة أهل السنة مما رماهم به أبو احلسن املصري وغريه من أهل ا
 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ٢٠/٢/١٤٢٣باحلدادية، وقد كتبه الشيخ يف 



  
  

٢١ 
، وهي نصيحة كتبت ألهل اليمن على ّنصيحة ودية لمن يحترم السلفية -١١٤

محب الخير : "وجه اخلصوص، حول فتنة أيب احلسن، وقد ختمها الشيخ بقوله
 .وقع الشيخهـ، ومنها نسخة يف م٢٥/٢/١٤٢٣، وقد كتبها يف "للجميع
هـ، ١/٣/١٤٢٣، وقد كتبه يف جناية أبي الحسن على األصول السلفية -١١٥

يف جمالس اهلدى ) ١(وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 
 .اجلزائرية
، وهي نصيحة موجهة إىل أهل تنبيه الشباب إلى الموقف الصحيح -١١٦

ينما أظهر تراجعه، ولكنه ما السنة فيها بيان املوقف الصحيح من أيب احلسن ح
ّلبث أن كذب من ادعى أنه تراجع، وانقلب على أم رأسه، وقد كتبها الشيخ يف 

 .هـ، ومنها نسخة يف موقع الشيخ١٥/٣/١٤٢٣
، وقد كتبه يف إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل -١١٧
احلسن هـ، وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب ١٤٢٣/ربيع األول/١٩

 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٢(
ّعلى ما يدل االتفاق على تخطئة أبي الحسن وعلى ماذا يدل تراجعه  -١١٨ ّ

هـ، ومنه نسخة يف ١٤٢٣/ربيع األول/٢٢، وقد كتبه الشيخ يف عن بعض أخطائه
 .موقع الشيخ

 وهو رد على من ،)الحلقة األولى والثانية(ّالكر على الخيانة والمكر  -١١٩
ً أن الشيخ ربيعا يطعن يف الصحابة، وبيان برتهم للنصوص، وهو من نتاج زعم

ربيع /٢٥ احلسن املصري، وهي تتكون من حلقتني، كتب األوىل يف أيبدعوة 
 .هـ، والثانية بعدها بأيام، ومها موجدتان يف موقع الشيخ١٤٢٣/األول
 وقد ،)الحلقة األولى والثانية(موقف أبي الحسن من أخبار اآلحاد  -١٢٠

ربيع /٨هـ، واحللقة الثانية يف ١٤٢٣/ربيع الثاين/١كتب احللقة األوىل يف 



  
  

٢٢ 
يف ) ٢(هـ، وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن ١٤٢٣/الثاين

  .جمالس اهلدى اجلزائرية
، انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب السراج الوهاج ألبي الحسن المصري -١٢١

 مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب هـ، وهو١٠/٤/١٤٢٣وقد كتبه يف 
  .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٢(احلسن 
، وهو رد على أحد أتباع أيب براءة أهل السنة مما نسبه إليهم ذو الفتنة -١٢٢

احلسن يدعى بأيب إسحاق اليماين يف مسألة خرب اآلحاد، وهو مطبوع ضمن 
  .دى اجلزائريةيف جمالس اهل) ٣(جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 

، وهو مطبوع التثبت في الشريعة اإلسالمية وموقف أبي الحسن منه -١٢٣
  .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٣(ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 

، وقد النصوص النبوية السديدة صواعق تدك قواعد الحزبية الجديدة -١٢٤
شيخ على أيب احلسن هـ، وهو مطبوع ضمن جمموع ردود ال١٣/٥/١٤٢٣كتبه يف 

/ مجادى اآلخرة/٧، مث قدم له مبقدمة ثانية يف يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٣(
  .هـ١٤٢٤
ّحجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار اآلحاد تفيد العلم -١٢٥ ، وقد كتبه ّ

) ٣(هـ،وهو مطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن ٢٥/٥/١٤٢٣يف 
  .يف جمالس اهلدى اجلزائرية

، وهو مراحل أبي الحسن وتقلباته حول وصفه للصحابة بالغثائية -١٢٦
) ٤(موجود يف موقع الشيخ، ومطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 

 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية
، وهو بيان ملا يقصد به أبو حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن -١٢٧

 السنة، وهو هو إدخال أهل البدع يف أهلاحلسن من مناداته باملنهج الواسع، و



  
  

٢٣ 
) ٤(موجود يف موقع الشيخ، ومطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 

 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية
، وهو موجود يف موقع الشيخ، قاعدة نصحح وال نهدم عند أبي الحسن -١٢٨

 .اجلزائريةيف جمالس اهلدى ) ٤(ومطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ على أيب احلسن 
 وأصحاب -رضي اهللا عنه–نقمة أبي الحسن على أبي سعيد الخدري  -١٢٩

 ورضي عنهم في موقفهم من ابن صياد -ّصلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
، وهو مقال مضمونه ظاهر من الدجال والعطف الشديد على هذا الدجال

د الشيخ على ه، وهو موجود يف موقع الشيخ ربيع، ومطبوع ضمن جمموع ردوعنوان
 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٤(أيب احلسن 

،  ألصحابه-ّصلى اهللا عليه وسلم-طعن أبي الحسن في تربية النبي  -١٣٠
 .وهو مرفق باملقال السابق

تلون أبي الحسن في قضية أخبار اآلحاد وادعاءاته األخيرة الباطلة أنه  -١٣١
، كتبه الشيخ يف  القرائنّإن أخبار اآلحاد تفيد العلم إذا حفتها: يقول
هـ، ومنه نسخة يف موقع الشيخ، ومطبوع ضمن جمموع ردود ١٤٢٣/شعبان/١٦

 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٤(الشيخ على أيب احلسن 
، وهو رد ّإدانة أبي الحسن بتصديقه الكذب وبتطاوله باألذى والمن -١٣٢

يف رد بعض تشنيعات اجلواب البديع "على مقال أليب احلسن املصري واملسمى بـ
، ومنه نسخة يف موقع الشيخ ربيع، ومطبوع ضمن جمموع ردود الشيخ "الشيخ ربيع

 .يف جمالس اهلدى اجلزائرية) ٤(على أيب احلسن 
، وهو مقال حث فيه الشباب نصيحة ورجاء إلى األخوة السلفيين -١٣٣

السلفي على الصرب على بعض أخواننا من أهل الشام، كتبه الشيخ يف 
 .هـ، ومنه نسخة يف موقع الشيخ١٢/٩/١٤٢٣



  
  

٢٤ 
هـ، ١٤٢٣، وهو تفريغ حملاضرة ألقيت يف ذي القعدة من عام ًالتوحيد أوال -١٣٤

 .هـ١٤٢٦وقد طبع يف الدار األثرية يف اجلزائر عام 
، وهو تفريغ جلواب للشيخ على كلمة توجيهية وتحذير من األدعياء -١٣٥

 .يخسؤال حول ذلك، ومنه نسخة يف موقع الش
، وقد كتبه الشيخ يف  أبو الحسن ينافح عن أهل البدع -١٣٦

 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ٩/١١/١٤٢٣
، وقد وجهه الشيخ إىل أحد األفاضل ملا حصل بينه بحث حول المماسة -١٣٧

وبني بعض طلبة العلم إشكال حول هذه املسألة، وقد أدرجه الشيخ يف كتابه 
 ).٣٩-٣٣(يف الصفحة " حلسن من األباطيلالتنكيل مبا يف جلاج أيب ا"

طليعة التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من األباطيل مع لمحة عن  -١٣٨
 يف مقدمة درجت هذه الطليعة، وقد أوفتوى أبي الحسن فيها) الغثائية(كلمة 

هـ، ومنها نسخة يف موقع ٢٣/١١/١٤٢٣ يف التنكيل نفسه، وقد كتبها الشيخ
 .الشيخ
، وهو رد على كتاب أيب بما في لجاج أبي الحسن من األباطيلالتنكيل  -١٣٩

صفحة، وكتبه ) ١٤٤(، ويتكون من "قطع اللجاج"احلسن املصري املسمى بـ
هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ، وطبع يف مكتبة ٢٩/١١/١٤٢٣الشيخ يف 

 .هـ١٤٢٤جمالس اهلدى عام 
م محمد بن دحر افتراءات أهل الزيغ واالرتياب عن دعوة اإلما -١٤٠

، وهو كتاب كبري مل يطبع بعد،  نقد لحسن المالكي-رحمه اهللا–عبدالوهاب 
صفحة، وكان الفراغ منه يوم الثالثاء ) ٢٦٢(يتكون من 

ّهـ، وهو موجود يف موقع الشيخ، وقد قدم له كل من ١٤٢٣/مجادىاآلخرة/٢٥



  
  

٢٥ 
 طبع يف أمحد النجمي، والشيخ زيد املدخلي، وقدالشيخ صاحل الفوزان، والشيخ 
 .هـ١٤٢٤دار جمالس اهلدى اجلزائرية عام 

دفع بغي الجائر الصائل على العالمة ربيع بن هادي "تقديم لكتاب  -١٤١
لألخ خالد بن حممد املصري، كتبها الشيخ يف ، "والمنهج السلفي بالباطل

 .هـ١٣/١٠/١٤٢٣
 وهي خالصة نفيسة حلال أيب بيان مراحل فتنة أبي الحسن المأربي، -١٤٢

هـ، ومنه نسخة يف ٢٤/١٢/١٤٢٣احلسن، وتقلباته السيئة، وقد كتبه الشيخ يف 
 .موقع الشيخ

دعوة جادة إلى العالم اإلسالمي لتطبيق ما صرح به الرئيس المصري  -١٤٣
، وقد صرح الرئيس فيه بالعودة إىل السلف حسني مبارك في المؤتمر اإلسالمي

هـ، وهو موجود ١٠/٣/١٤٢٤يف والتمسك بالدين اإلسالمي، وقد كتبه الشيخ 
دفع "هـ، وبذيله ١٤٢٦يف موقع الشيخ، وقد طبع يف دار احملجة البيضاء عام 

 .أليب عبداألعلى خالد املصري" الشبهات عن كلمة العالمة ربيع
وهو ّينبوع الفتن واألحداث الذي ينبغي على األمة معرفته ثم ردمه،  -١٤٤

ت األخرية اليت حصلت يف دولة  عن األحداث والتفجريامقال من حلقتني
 يف هما، وقد كتبالتوحيد، وضع الشيخ فيها يده على الداء وبني الدواء

 .هـ، وهو موجود يف موقع الشيخ٢٥/٣/١٤٢٤
وهو كتاب نفيس بني فيه ّحجية خبر اآلحاد في األحكام والعقائد،  -١٤٥

 ضد السنة الشيخ منزلة السنة وحجيتها والرد على شبه املتقدمني واملعاصرين
وأخبار اآلحاد، كتبه الشيخ ملؤمتر خدمة السنة يف املدينة النبوية، وقد كان الفراغ 

 .هـ١٤٢٥هـ، وقد طبع يف الدار األثرية عام ٥/٤/١٤٢٤منه يف 



  
  

٢٦ 
رد كل المنكرات واألهواء واألخطاء منهج شرعي في كل الرساالت  -١٤٦

/ مجادى اآلخرة /١٧، كتبه الشيخ يف وسار عليه السلف الصالح األجالء
 .، وطبع يف دار اإلمام أمحدـ، وهو موجود يف موقع الشيخ ربيعه١٤٢٤
، كتبه الشيخ ملحق بإبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل -١٤٧

إبطال مزاعم "هـ، وقد ضمه الشيخ يف الطبعة الثانية من كتابه ٢٣/٦/١٤٢٤يف 
 ".أيب احلسن حول امل واملفصل

وهي إجابة على مثانية أسئلة وردت من  على األسئلة العراقية، اإلجابة -١٤٨
 .هـ٥/٧/١٤٢٤صفحات، كتبها الشيخ يف ) ١٠(العراق وتتكون اإلجابة من 

وهي إجابة على جواب حول مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع،  -١٤٩
 .هـ١٤٢٤/رمضان/٢٤ يف تبـهٍسؤال وجهته للشيخ، وقد ك

ي قناة المستقلة من الحوار حول السلفية الذي أجراه مناقشة ما دار ف -١٥٠
وهو مقال يرد فيه ، )األولىالحلقة  (الهاشمي وبيان شيء من حال الروافض

على عدنان عرعور وعلى أيب املنتصر البلوشي بعد مناظرم يف املستقلة حول 
 .هـ١٤٢٤/شوال/٢٤السلفية، كتب الشيخ احللقة األوىل يف 

 دحر – في قناة المستقلة من الحوار حول السلفية مناقشة ما دار -١٥١
، )الحلقة الثانية(أباطيل الظالمين وبيان حقيقة الغالة التكفيريين اإلرهابيين 

غرة وفيها رد على كلمة حسن فرحان املالكي يف تلك املناظرة، كتبها الشيخ يف 
 .هـ١٤٢٤ذي القعدة  

ًمة اإلسالمية شعوبا وهي نصيحة عامة لأل، نصيحة هللا وللمسلمين  -١٥٢
وحكومات، وفيها توجيه للشباب السلفي وخاصة ملن يكتب يف اإلنرتنت، كتبها 

 .هـ١٤٢٤/ذو القعدة/٢٥الشيخ يف 



  
  

٢٧ 
 وهو رد على مقال ما ورد في رسائل الضحيان من األحكام، مناقشة  -١٥٣

للدكتور سليمان الضحيان نشره يف الرسالة امللحقة جبريدة املدينة يف العدد 
هـ، وقد ١٤٢٤ من ذي القعدة عام ١٧الصادر يف يوم اجلمعة املوافق ) ١٤٨٧٠(

    .هـ٢١/١١/١٤٢٤كتب املقال الشيخ يف 
وهو حبث كتبه الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في اإلسالم،  -١٥٤

 منتدى للدفاع عن حقوق املرأة وقد نًالشيخ ردا على بعض النساء الاليت أقم
 احلقيقة، وقد كتبه الشيخ يف اخلامس منن غري الواقع وعكسن لبسن فيه وأظهر

طاقات "هـ، وقد طبع يف املنهاج مع مقاله اآلخر ١٤٢٤شهر ذي احلجة من عام 
 ".المرأة
بيان متضمن لتأييدي للشيخين عبيد الجابري ومحمد بن هادي  -١٥٥

ن بعض وهو بيان للشيخ حول تأييد الشيخني يف حتذيرمها مونصيحة للسلفيين، 
 .هـ١٤٢٥/حمرم/٢٣الغالة الذين يرتبصون بالدعوة السلفية، وقد كتبه يف تاريخ 

وهي حماضرة مفرغة للشيخ وكانت حبضور فاحل نصيحة عامة للسلفيين،  -١٥٦
احلريب، وملحق ذه النصيحة، البيان السابق املتضمن لتأييد الشيخني اجلابري 

 .زائر اجل–وحممد بن هادي، طبع يف منار السبيل 
عزيزة .د"طاقات المرأة وقدراتها العقلية والعلمية تتجلى في شخصية  -١٥٧
ًكتبه الشيخ ردا على عزيزة املانع يف حماولة منها للرد على الكتاب السابق ، "المانع

 " الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في اإلسالم"للشيخ والذي بعنوان
، وقد كتب الشيخ الرد "ّالخوف من الندية"يف مقال هلا يف جريدة عكاظ بعنوان 

 ".الحقوق والواجبات"هـ، وقد طبع مع كتاب ١٤٢٥/حمرم/٢٥يف 
وهي نقد لبعض األخطاء نصيحة أخوية إلى األخ الشيخ فالح الحربي،  -١٥٨

 ١٧ الشيخ فاحل احلريب، وهي عبارة عن نصيحتني صدرت أوالمها يف هااليت وقع في



  
  

٢٨ 
هـ، ولكنها نشرت يف تاريخ ١٤٢٥ صفر ٢٥ هـ وثانيهما يف١٤٢٥حمرم 
 إين مل أنشر هاتني : "هـ، وكان سبب نشرها كما قال الشيخ٢٨/٤/١٤٢٥

النصيحتني ومل أرض بنشرمها لكن اضطرتين تصرفات الشيخ فاحل وأتباعه إىل 
 ."نشرها
مقال كتبه الشيخ سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات اإلسالمية،  -١٥٩

جريدة املدينة لينشر ا وهو عبارة عن رد على من نفى التكفري ربيع وأرسله إىل 
 .هـ٤/١٤٢٥عن سيد قطب، وقد كتبه يف شهر 

أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين من كيد الملحدين وضالل  -١٦٠
 كتبه الشيخ ربيع يف الرد على أحد املتعاملني وهو المبتدعين وإفك الكذابين،

ّفاحل فمأل رده على نصيحة الشيخ ربيع للشيخ ًفاروق الغيثي حني كتب ردا 
هـ، طبع يف دار اإلمام أمحد ٢٨/٤/١٤٢٥ديث، كتبه الشيخ يف بتنقص أهل احل

 "أئمة الحديث"مع كتاب 
 كتبها أسئلة موجهة إلى الشيخ فالح نأمل اإلجابة العلمية عليها، -١٦١

 .هـ٢٨/٤/١٤٢٥الشيخ يف 
 وعن مروياته وعن أئمة اإلسالم الذب عن الصحابي الجليل أبي بكرة -١٦٢

ًه الشيخ ربيع ردا على حممد سليمان تبكوالسنة الذين قبلوا هذه المرويات، 
ملرأة، كتبه الشيخ يف األشقر ملا طعن على حديث أيب  بكرة يف تولية ا

 . اجلزائر–هـ، طبع يف جمالس اهلدى ٧/٥/١٤٢٥
وىل لفاحل احلريب ، وهو نفسه النصيحة األحكم التقليد ومسائل أخرى -١٦٣

غري أنه أضاف عليه بعض اإلضافات املهمة، ونشرته مكتبة احملجة البيضاء يف 
 .مصر



  
  

٢٩ 
وهو رد على فاحل احلريب حيث أوجب مناقشة فالح في قضية التقليد،  -١٦٤

التقليد على طالب العلم وبيان حقيقة هذا القول ومآله، كتبه الشيخ يف 
 .هـ٢١/٥/١٤٢٥
وهو بيان إلطالق لفظ جنس العمل نس العمل، كلمة حق حول ج -١٦٥

ومقصد احلزبيني منه ومن استخدامه، وهو رد على فاحل احلريب، كتبه الشيخ يف 
 .هـ٢١/٥/١٤٢٥
وهو رد على فاحل احلريب حيث أسئلة وأجوبة على مشكالت فالح،  -١٦٦

د ًوصف الشيخ باإلرجاء ووضح عددا من املسائل اليت أخطأ فيها الشيخ فاحل، وق
 .هـ١١/٦/١٤٢٥كتبها الشيخ يف 

قبول النصح واالنقياد للحق من الواجبات العظيمة على المسلمين  -١٦٧
حيث جرت على لسانه فلتة " لسان اهللا"كتبها الشيخ يف الرباءة من لفظة ًجميعا، 

ومن غري قصد لكن تشبث ا بعض أهل األهواء، كتبها الشيخ يف 
 .هـ٨/٧/١٤٢٥

تفريغ ة واالئتالف والتحذير من الفرقة واالختالف، الحث على المود -١٦٨
، منها طبعة بإعداد جلنة البحث العلمي يف مركز  طبعاتحملاضرة للشيخ طبع عدة

 .األلباين، وطبعة دار اإلمام أمحد
ً، هـي نـصيحة جـاءت جوابــا نـصيحة الـشيخ ربيــع للـسلفيين فـي فرنــسا -١٦٩

 حــول فرنــسا،– مبرســيليا الــسنة مــسجد إمــام اهلــادي عبــد حممــدلرســالة مــن األخ 
  .هـ٢٨/٢/١٤٢٥ يف الشيخ كتبه البالد، تلك يف السلفيني بني الواقع اخلالف
واقــــــع مــــــصارحات حــــــسن الــــــصفار ومعالجاتــــــه للملفــــــات المزمنــــــة  -١٧٠

 أوىل يف" الـــــصفار حـــــسن " الغـــــايل للـــــشيعي كـــــالم ، وهـــــو رد علـــــىوالحـــــساسة
 العزيـــز عبـــد "املدينـــة جلريـــدة ةالتابعـــ الرســـالة علـــى املـــشرف يقـــول كمـــا مكاشـــفاته



  
  

٣٠ 
 أكتــــوبر ١املوافــــق هـــــ١٤٢٥ شــــعبان ١٧ اجلمعــــة يــــوم يف والــــصادرة"قاســــم حممــــد
 يف تنـاول الشيخ لكن كثرية، مالحظات وعليها طويلة املكاشفة وهذه. م٢٠٠٤
 الـشيخ كتبهـا عليه، املآخذ لباقيً منوذجا لتكون فحسب التقية مسألة املقال هذا
   .هـ١٤٢٥ شعبان٢٧ يف

أئمة الحديث ومـن سـار علـى نهجهـم هـم أعلـم النـاس بأهـل األهـواء  -١٧١
 يف يــدخل ال البــدع أهــل جــرح بــأن قــول، وهــو مقــال فيــه الــرد علــى مــن يوالبــدع
 طبــع هـــ،١٩/١٠/١٤٢٥، كتبــه الــشيخ يف وأصــوله وقواعــده احلــديث أهــل مــنهج
  ".والتعديل الجرح أئمة "مع أمحد اإلمام دار يف

ــ -١٧٢ َّي شــد الرحــال إلــى قبــور األنبيــاء والــصالحينحكــم اإلســالم ف ُ َ ، هــذا ِّ
املقال فيه الدفاع عن الشيخ صاحل الفوزان ضد القبورية الذين جيوزون شد الرحال 
إىل القبــور، فــاقتبس الــشيخ فقــرات مــن حتقيقــه لقاعــدة جليلــة لــشيخ اإلســالم ابــن 

 ذي/٢٨تيميــــــــــة وتعليقاتــــــــــه عليهــــــــــا مــــــــــع مقدمــــــــــة نفيــــــــــسه، كتبــــــــــه الــــــــــشيخ يف 
  ".التصوف زيف كشف "كتاب ضمن املقال هذا ونشر هـ،١٤٢٥/لقعدةا

ًأهل البـدع يـدخلون فـي جـرح أئمـة الحـديث دخـوال أوليـا وغيـر أهـل  -١٧٣ ً
ّ، وهــو مقــال رد فيــه الــشيخ علــى أحــد البــدع يــدخلون فــي تحــذيرهم دون شــك

ــب حيــث األثــري الــسبيقاحلداديــة وهــو املــدعو   حتــت األثــري شــبكة يفً مقــاال كت
 جــرح بــني التفريــق مــسألة يف فــاحل الــشيخ يوافــق اهللا رمحــه بــاز ابــن اإلمــام " نعنــوا
  .هـ١٤٢٥/احلجة ذي/٥، كتبه الشيخ يف "البدع أهل من والتحذير الرواة
أهـل البـدع يـدخلون فـي جـرح أئمـة الحـديث : تكملة المقال السابق -١٧٤

ًدخوال أوليـا وغيـر أهـل البـدع يـدخلون فـي تحـذيرهم دون شـك  تكملـة وهـو، ً
 ضـرب البـدع، أهـل مـن والتحـذير الـرواة جرح بني التفريق يف فاحل قاعدة على للرد
 يف الــــشيخ كتبــــه العلمــــاء، وأقــــوال والــــسنة الكتــــاب مــــن كثــــرية أمثلــــة الــــشيخ فيــــه



  
  

٣١ 
 .هـ١٦/١٢/١٤٢٥
وتعليـق علـى بعـض ) ًوكذلك جعلناكم أمـة وسـطا: (كلمة في التوحيد -١٧٥

 يف املـدخلي هـادي بـن ربيـع العالمـة شيخنا مع لقاء، أعمال الحدادية الجديدة
  .هـ٢١/١٢/١٤٢٥
، مقـال قـصري فيـه بيـان لقواعـد احلداديـة الـيت مـن إنجـازات موقـع األثـري -١٧٦

 ١٤٢٥ عـام احلجـة ذي مـن ٢٩يسري عليها فاحل احلريب وموقعه األثري، كتبـه يف 
  .هـ

مجمـــوع ردود الـــشيخ ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخلي علـــى أبـــي الحـــسن  -١٧٧
ــــر، وهــــو ،)٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(أربي، المــــ  مــــن إعــــداد جمــــالس اهلــــدى يف اجلزائ

 ً.يتضمن املقاالت يف الرد على أيب احلسن وقد أشرت هلا سابقا
مجمـــوع ردود الـــشيخ ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخلي علـــى أبـــي الحـــسن  -١٧٨

) ١٨( مـن إعـداد دار اإلمـام أمحــد يف مـصر، يف جملـد كبـري، وحيتـوي علــى المـأربي،
ـــــــــاريخ ًمقـــــــــاال ـــــــــشيخ بطباعتـــــــــه بت ـــــــــى أيب احلـــــــــسن، وقـــــــــد أذن هلـــــــــم ال ـــــــــرد عل  يف ال

 .هـ١٤٢٦هـ، وطبع يف عام ١٤٢٤/شوال/٥
هــل يجــوز التنــازل عــن الواجبــات مراعــاة للمــصالح والمفاســد وعنــد  -١٧٩

ٌّ، رد علــى فــاحل احلـــريب واحلداديــة يف زعمهـــم عــدم جـــواز الحاجــات والـــضرورات
ــــازل عــــن شــــيء مــــن الواجبــــات مراعــــاة  ــــه الــــشيخ يف التن للمــــصاحل واملفاســــد، كتب

  .هـ١٤٢٦/حمرم/٢
 بـن ربيـع للـشيخ حماضـرة، مكانة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وحقوقـه -١٨٠
  .هـ٢١/٢/١٤٢٦ بتاريخ جدة مبدينة ألقاها املدخلي عمري هادي
َّالتمسك بالكتاب والسنَّة على فهم السلف الصالح -١٨١  اللقـاء هـذا كـان، ُّ
ـــاجلزائر ســـطيف جامعـــة مـــن الـــسلفيني اإلخـــوة مـــع  علـــوم ملتقـــى علـــى القـــائمني ب



  
  

٣٢ 
، قــــام هـــــ٢٦/٣/١٤٢٦ : لـــــ املوافــــق اخلمــــيس يــــوم ظهــــر وذلــــك الثــــاين، الــــشريعة

واقـع "فريغها األخ أبو إسحاق السطائفي، وقد طبعت يف دار اإلمام أمحد مـع بت
 ".الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما"و" المسلمين

، قـــال َّيــدة وأوجـــه الــشبه بينهـــا وبـــين الرافــضةّخطــورة الحداديـــة الجد -١٨٢
 ومـــواقفهم وكتابـــام اجلديـــدة احلداديـــة أحـــوال ُيـــستقرئ مـــن: (الـــشيخ يف مقدمتـــه

ـــدرك يـــشاون فاســـدة وأصـــول فاســـد مـــنهج علـــى يـــسريون َّأـــم ُي  الـــروافض فيهـــا ُ
ُأعرض وسوف ِ  مـنهم وللـسلفيني للمـسلمني ًنـصيحة منهـا َّتيـسر مـا املقـال هذا يف َ
 َّاألول ربيــع ١٥ ليلــة يف الــشيخ كتبــه ،)مــنهم ِّوليحــذروا ليحــذروهم ٍخاصــة فةبــص

  .هـ١٤٢٦
ــؤتى رخــصه وحــث  -١٨٣ ــشريعة اإلســالمية وحــب اهللا تعــالى أن ت ســماحة ال

، مقال فيـه بيـان األدلـة مـن الكتـاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك
الــرد علــى احلداديــة، كتبــه ًوالــسنة علــى مساحــة الــشريعة اإلســالمية، مــضمنا ذلــك 

  .النبوية اهلجرة من ١٤٢٦ لعام َّاألول ربيع ٢٠ اجلمعة ليلةالشيخ يف 
َّإن التــصوف الــصحيح هــو : تنبيــه الــدكتور القــاري إلــى خطــورة قولــه -١٨٤

 ملحـــق يف نــشر مقـــالٌّ، وهــو رد علــى عــين التوحيـــد ومــن مـــذاهب أهــل الـــسنَّة
 اجلمعـــة بتـــاريخ قـــاري، العزيـــز عبـــد/ كتورللـــد" الرســـالة "بــــ املـــسمى املدينـــة جريـــدة
: عنــــــوان حتــــــت م،٢٠٠٥ إبريــــــل/٢٩ املوافــــــق هـــــــ،١٤٢٦ عــــــام األول ربيــــــع/٢٠

 والتـصوف واجلماعـة الـسنة أهـل مـذاهب مـن مـذهب الـصوفية قاري عبدالعزيز/د"
 الــشيخ كتبــه املتــصوفة، مــذهب حقيقــة الــشيخ فيــه ذكــر ،"التوحيــد عــني الــصحيح

 القـارئ، علـى للـرد األوىل احللقـة املقـال هـذا ويعتـرب ـ،ه١٤٢٦/َّاألول ربيع/٢٣ يف
  ".التصوف زيف كشف "كتاب ضمن املقال هذا ونشر
َّ إلــــى كتــــاب شــــبكة -حفظــــه اهللا-نــــصيحة نافعــــة مــــن الــــشيخ ربيــــع  -١٨٥ ُ



  
  

٣٣ 
 ) األثـــري شـــبكة ( َُّكتـــاب جمـــاراة، دعـــى فيـــه الـــشيخ إىل عـــدم َّســـحاب الـــسلفية

 علـى بأننـا مقتنعـون مكـان ِّكـل يف َّوالـسلفيون سـيما ال احلريب، فاحل رأسهم وعلى
 لعـــام َّاألول ربيـــع شـــهر مـــن ٢٦ يف الـــشيخ كتبـــه الباطـــل، علـــى ُوخـــصومنا ِّاحلـــق

  .هـ ١٤٢٦
ـــا ولعلمـــائهم وحكـــامهم خـــصوصا -١٨٦ ًذكـــرى للمـــسلمين عموم ، نـــصيحة ً

ًعامـــة للمـــسلمني حكامـــا وحمكومـــا أثـــر مـــا   مـــن الغـــرب يف اإلســـالم أعـــداء ارتكبـــهً
ّ، فيه بيان للحـل الـذي يـؤدي إىل عـزة اإلسالم ونيب ولإلسالم الكرمي للقرآن إهانة ّ

  .هـ١٤٢٦/الثاين ربيع/١٠املسلمني، كتبه الشيخ يف 
، هـذا عقيدة المليباري ومنهجيتـه الخطيـرة فـي دراسـة الـسنَّة وعلومهـا -١٨٧

 إىل مـستندا سـريته مـن وشـيء وعقيدتـه الرجـل هذا حال عن حملةاملقال عبارة عن 
 يتــضح بالنَّــاس، وعالقاتــه كتاباتــه مــن فقهتــه ومــا لنفــسه بــه تــرجم مــا وإىل واقعــه
ِِّالنـــري للحــق معانــدة النــاس ِّأشــد مــن أنــه منهــا  وهــو منــه، وتباكيــا لــه وردا الواضــح َ
 ربيـــــــع/١٦ يف الـــــــشيخ كتبـــــــه املليبـــــــاري، علـــــــى الـــــــرد يف أوىل حلقـــــــة عـــــــن عبـــــــارة
  ".المفحم الرد "كتاب مع االس يف طبع وقد ،هـ ١٤٢٦/الثاين
ًالمليباري يهدم مصرا ويعوض النَّاس بـعـرا -١٨٨ ًْ َْ ُ ََ ُ ِّ ِ ، وهـذه هـي احللقـة الثانيـة يف ِ

 كامـل لبـاب كهدمـه هدمـه، أنـواع من أنواع لثالثة بيان وفيهاالرد على املليباري، 
 املتقــدمني مــنهج بــني التفريــق باســم احلــديث لعلــوم وكهدمــه مــسلم، صــحيح مــن

 مــن صــورة بــني مث النبويــة، الــسنة خدمــة يف املعاصــرين جلهــود وكهدمــه واملتــأخرين،
 مـع اـالس يف طبـع وقـد ،"اإلبـل سـعد يـا تـورد هكـذا مـا "كتابـه مـن هدمه صور
  ".المفحم الرد "كتاب
 رد، وهــو مناقــشة الهــادي المختــار ومــن معــه فــي ذبهــم عــن الــصوفية -١٨٩
 ربيـــع١٢ املوافـــق اجلمعـــة عـــدد الرســـالة يف نـــشر الـــذي املختـــار اهلـــادي مقـــال علــى



  
  

٣٤ 
 علـى فيـه رد الذي ربيع الشيخ مقال علىً ردا تضمن والذي هـ١٤٢٦ عام اآلخر
ــني الــذي هـــ١٤٢٦ اآلخــر ربيــع٥ اجلمعــة يــوم يف الرســالة يف نــشر الــذي القــارئ  ب
 وأرائهـــا الـــصوفية مـــن واحلـــديث والتوحيـــد الـــسنة كبـــار موقـــف باألدلـــة الـــشيخ فيـــه

 والـــــذهيب اجلـــــوزي وابـــــن زرعـــــة وأيب أمحـــــد اإلمـــــام وقـــــفم مثـــــل وكتبهـــــا وزعمائهـــــا
 ضـــمن املقـــال هـــذا ونـــشر هــــ،١٤٢٦/اآلخـــر ربيـــع/٢٩ يف الـــشيخ كتبـــه وغـــريهم،
  ".التصوف زيف كشف "كتاب
ُّموقف اإلمامين ابن تيمية وابن القيم من الصوفية -١٩٠ ّ  مقـالٌّ، وهو رد علـى َّ
 ُّيـــردون ُالــسنَّة أئمـــة : (عنــوان حتـــت الــصويف املكــي احلـــق عبــد ملـــك احلفــيظ عبــد

 ملحـق يف نـشر والـذي ،)والـصوفية التـصوف عـن املـدخلي ربيـع الدكتور ِّادعاءات
 علـــىً ردا وكــان هـــ،١٤٢٦ عـــام األوىل مجــادى املوافــق اجلمعـــة يــوم املدينــة جريــدة
، الـصوفية موضـوع يف القـاريء العزيـز عبـد الـدكتور فيـه نـاقش الـذي  الشيخ مقال

قف اإلمامني ابـن تيميـة وابـن القـيم مـن الـصوفية ونقـل أقواهلمـا وفيه بني الشيخ مو
 ضــمن املقــال هــذا ونــشر هـــ، ١٤/٥/١٤٢٦يف التحــذير مــنهم، كتبــه الــشيخ يف 

  ".التصوف زيف كشف "كتاب
 ١٤٢٦/َّحمــرم/٢٦ بتـاريخ، حماضــرة مفرغـة ألقاهـا الــشيخ وسـطية اإلسـالم -١٩١
 يــــوم لــــهً مراجعــــا ربيــــع الــــشيخ علــــى وعرضــــه الــــشريط هــــذا َّمــــادة بتفريــــغ قــــام هـــــ،
 دار طبعـــة منهـــا ،طبعـــات عـــدة طبـــع وقـــد اجلزائـــري، فـــواز األخ هــــ١٤/٤/١٤٢٦

  .اإلسناد
، كــان هــذا اللقــاء ّلقــاء حــديثي منهجــي مــع بعــض طــالب العلــم بمكــة -١٩٢

من اهلجرة النبوية يف بيت الـشيخ، قـام ١٤٢٦املبارك يف شهر صفر اخلري من عام 
  .فواز اجلزائري: ضها على الشيخ بتفريغ هذه املادة وعر

ّذم الخــوارج : (ّالتعليــق علــى بــاب مــن كتــاب الــشريعة لإلمــام اآلجــري -١٩٣



  
  

٣٥ 
ــالهم وثــواب مــن قــتلهم أو قتلــوه ــغِ هــذه )وســوء مــذاهبهم وإباحــة قت ، قــام بتفري

 مجـادى الثانيـة  ٢٠ّاألخ  فـواز اجلزائـري، ليلـة األربعـاء : ِاملادة وعرضها على الـشيخ 
  .هـ١٤٢٦لعام 
، وهـو رد براءة األمنـاء ممـا يبهـتهم بـه أهـل المهانـة والخيانـة الجهـالء -١٩٤

وهـو ) سـليمان احلـريب(على مقال لفاحل احلريب نشرته شبكة األثـري أنزلـه الكاتـب 
قام على الكذب واخليانة وتلفيق التهم  " َّتنبيه األلباء" جزء من حبث مساه فاحل  
  .هـ١٤٢٦ الثاين  مجادى١٤الباطلة، كتبه الشيخ يف 

جمازفــات "، وهــو جــزء مــن كتــاب الــشيخ طعــن الحــداد فــي علمــاء الــسنة -١٩٥
ّالـــذي بـــني فيـــه خمالفـــات احلـــداد ملـــنهج الـــسلف وجهلـــه وأكاذيبـــه وظلمـــه " احلـــداد

ّللــسلفيني وعلمــائهم، وقــد تبعــه ثلــة مــن اجلهلــة احلاقــدين وال يزالــون علــى منهجــه، 
تربون اليوم من شرار أهل األهواء وأشـدهم ومنهم أصحاب شبكة األثري، الذين يع

ًكـــذبا وفجـــورا وطعنـــا يف علمـــاء الـــسنة، فهـــم   -بقيـــادة فـــاحل وعبـــداللطيف بامشيـــل–ً
حربة مسمومة بأيدي أهـل البـدع تطعـن الـسلفيني يف ظهـورهم، وـذه املناسـبة أنـزل 

ليـــذكر النـــاس واحلـــداديني مبنـــشأ فتنـــتهم " جمازفـــات احلـــداد"الـــشيخ هـــذا اجلـــزء مـــن 
  .هـ١٤٢٦/مجادى اآلخرة/١٨وايتها وغاياا، وذلك يف 

، ســماحة الــشريعة اإلســالمية وملحــق بــه حكــم التنــازل عــن الواجبــات -١٩٦
 . يف ملف واحد، وقد طبع يف جمالس اهلدىنيهو مجع هلذين املقالو

، وهـــي حماضـــرة افتـــتح ـــا الـــشيخ دورة اإلمـــام عبـــد الثبـــات علـــى الـــسنة -١٩٧
  مبدينـــة - رمحـــه اهللا - العلميـــة  مبـــسجد امللـــك فهـــد-محـــه اهللار-العزيـــز بـــن بـــاز 

:  هـــ قــام بتفريــغ املــادة ومراجعتهــا علــى الــشيخ ٢٢/٠٦/١٤٢٦الطــائف بتــاريخ  
  .األخ أبو إسحاق السطائفي

أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الـسلفية علـى أسـئلة أبـي  -١٩٨



  
  

٣٦ 
ا األخ أبـو رواحـة عبـداهللا بـن عيـسى أعـدها وقـدمها وفـرغ مادـرواحة المنهجيـة،  

املوري اليماين، وهي حتتوي على بعض األسئلة اليت قدمها األخ إىل الشيخ ربيـع يف 
، وانتهـى األخ مـن التعليـق ه١٤٢٠ ليلة اخلميس الرابع عشر من شهر رمضان لعام

 .، وقد طبع عند جمالس اهلدىه٢٣/٧/١٤٢٦عليها والتقدمي هلا يف ليلة األحد 
ــه مــن الرحمــةب -١٩٩ ، وهــذا كــاملوجز للمقــاالت يــان ســماحة اإلســالم ومــا في

َّ أعــــاده ملــــا رأى املــــذهب تــــه،الــــسابقة للــــشيخ حــــول بيــــان مساحــــة اإلســــالم ورمح
احلدادي يقوم على الطعن يف أهل السنة والتحريش بيـنهم، والـسعي احلثيـث علـى 

ظهـــار تفـــريقهم وتـــشتيت مشلهـــم، وكـــان مـــن أعظـــم أســـلحتهم لتحقيـــق أهـــدافهم إ
الشدة اليت تصور اإلسالم وكأنه آصار وأغالل ال رمحـة فيـه وال مساحـة وال رخـص 

شـــعبان /١عنـــد احلاجـــة والـــضرورة وال مراعـــاة املـــصاحل واملفاســـد، كتبـــه الـــشيخ يف 
  .      هـ١٤٢٦/

) عـين التوحيـد( هـو ) التـصوف ( َّإبطال دعوى عبـد العزيـز القـارئ أن  -٢٠٠
 وهـــو رد آخـــر علـــى ،)الحلقـــة الثانيـــة(ة والجماعـــة َّوأن الـــصوفية مـــن أهـــل الـــسنَّ

مقــال للــدكتور عبــد العزيــز قــارئ نــشرته جريــدة املدينــة يف ملحقهــا املــسمى بالرســالة 
من يرى أن مذهب أهل الـسنة واحـد فليخـرج بقيـة املـذاهب مـن هـذه "حتت عنوان 

 م، كتبـه الـشيخ ٢٠٠٥ أغـسطس ١٢هــ املوافـق  ١٤٢٦رجـب ٧وبتـاريخ " الدائرة 
 زيــــــف كــــــشف "كتــــــاب ضــــــمن املقــــــال هــــــذا ونــــــشرهـــــــ، ١٤٢٦ شــــــعبان ١٩يف 

  ".التصوف
) عـين التوحيـد( هـو ) التـصوف ( َّإبطال دعوى عبـد العزيـز القـارئ أن  -٢٠١

ـــسنَّة والجماعـــة  ـــصوفية مـــن أهـــل ال ـــة(َّوأن ال ، وهـــو تكملـــة للـــرد )الحلقـــة الثالث
 كتـــاب ضـــمن املقـــال هـــذا ونـــشرهــــ، ١٤٢٦/شـــعبان/٢٧الـــسابق، كتبـــه الـــشيخ يف 

  ".التصوف زيف كشف"



  
  

٣٧ 
ُّمناقشة الهادي المختار فـي ذبـه عـن الـصوفية  -٢٠٢ ، وهـو )الحلقـة الثانيـة(َِّ

أمتىن أن تقرأ التاريخ لتجد بنفـسك حـضور أهـل التـصوف " رد على مقال بعنوان 
 للمـــسمى باهلـــادي املختـــار - هــــ ١٤٢٦ مجـــادى اآلخـــرة ٢ اجلمعـــة  -بتـــاريخ " 

ًيتــضمن أقــواال باطلــة يــدافع ــا عــن " الرســالة " يف ملحقهــا نــشرته جريــدة املدينــة
 املقـال هـذا ونـشرهــ، ١٤٢٦/شـعبان / ٢٨التصوف والغالة فيه، كتبه الـشيخ يف 

  ".التصوف زيف كشف "كتاب ضمن
حـوار مـع الـدكتور (كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته  -٢٠٣

 ضد التصوف والصوفية، مجعها ٌ، وهو مجع ملقاالت الشيخ ربيع)القاري وأنصاره
هـ، وقد طبعت يف مكتبة وتسجيالت ١٤٢٦/شعبان/٢٠وقدم هلا مبقدمة بتاريخ 

اإلمـــام مـــسلم بعنايـــة األخ دغـــش العجمـــي، وطبعـــت طبعـــات أخـــرى لكـــن هـــذه 
 .أجودها
ــشيع،  -٢٠٤ ــف الت وهــو مجــع ملقــاالت الــشيخ يف الــرد علــى الرافــضة كــشف زي

مناقــشة مــا : "، ويــشتمل علــىهـــ١٤٢٧ عــام ومعتقــدام، طبــع يف جمــالس اهلــدى
الـروافض بـين "و" واقـع مـصارحات حـسن الـصفار"و" دار في قنـاة المـستقلة

" المهدي بين أهل السنة والـروافض"و" تقديس المشاهد وتخريب المساجد
 ".طريق الحوار الصحيح"و" ؟ اإلرهابيونمن هم"و

مجع ملقاالت الشيخ يف الذب نتصار له ولشريعته،  واالrحقوق النبي  -٢٠٥
مكانــة : "هـــ، ويــشتمل علــى١٤٢٨، مــع إعــداد جمــالس اهلــدى عــام rعــن النــيب 
الــذب عــن رســالة "و" rالــذب عــن رســالة محمــد "و"  وحقوقــهrالرســول 
ال يـا مفتـي "و" rاالنتـصار للرسـول المختـار "و" )الحلقة الثانيـة (rمحمد 
  ."نصيحة ودعوة للبابوات إلى اإلسالم"و" هكذا تورد اإلبلما ... مصر 
د الـــصارم المـــصقول إلـــى نحـــر شـــاهره المخـــذول الجاهـــل العابـــث ر -٢٠٦



  
  

٣٨ 
، وهو رد علـى مقـال لفـاحل احلـريب الحلقة األولى) نقد لفالح الحربي(باألصول 
ـــ  َّالــصارم المــصقول لمقارعــة الــصيال علــى األصــول( املــسمى ب ــئ  ) َّ ــذي مل َال ُِ

َّبـــالظلم واألباطيـــل فقـــرر الـــشيخ الـــرد عليـــه يف بعـــض املـــسائل الـــيت  تـــضمنها مقالـــه َّ
  .هـ١٤٢٦/شوال/٥كقضية التسامح يف األصول، كتبه الشيخ يف 

رد الـــصارم المـــصقول إلـــى نحـــر شـــاهره المخـــذول الجاهـــل العابـــث  -٢٠٧
ة للـــرد الـــسابق، ملـــ، وهـــو تك الحلقـــة الثانيـــة-)نقـــد لفـــالح الحربـــي(باألصـــول 

ــربت ســب ا: تنــاول فيــه الــشيخ ثــالث مــسائل األوىل  َّدعــواه أين اعت ُ ًألوثــان أصــال ِّ
َّوبيان بطالن هذه الدعوى، والثانية والثالثة يف إبطال بعض افرتاءاته على الـشيخ، 

  .هـ١٤٢٦/شوال/٢٠كتبه الشيخ يف 
، فيــــه بيــــان فــــساد الــــنظم الغــــري اإلســــالمية نــــداء إلــــى األمــــة اإلســــالمية -٢٠٨

 كالدميقراطيـــــة والدكتاتوريـــــة، بـــــل احلـــــل يف املـــــشاكل هـــــو الرجـــــوع إىل شـــــريعة اهللا
  .هـ٢٧/١٠/١٤٢٦وتطبيقها يف مجيع الشؤون، كتبه الشيخ يف 

، وهو مقال فيه الرد علـى التـصرفات الـيت حتمـل االنتصار للرسول المختار -٢٠٩
يف طياا الطعن يف رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم والتشويه لرسالته مـن قبـل 

دين املــستهرتين مثــل أفـراد ومنظمــات نــصرانية حاقــدة ومــن قبــل بعــض الكتــاب احلاقــ
الــيت ســخر كتاــا مــن أفــضل البــشر ) جيالنــدز بوســنت (كتــاب الــصحيفة الدامنركيــة 

وأكمـــل الرســـل حممـــد عليـــه الـــصالة والـــسالم، وفيـــه كـــذلك بيـــان ملـــن هـــم املـــدمرون 
  .هـ٢٨/١٢/١٤٢٦احلقيقيون لإلنسانية وللشعوب، كتبه الشيخ يف 

 وهو رد على مـا نـشرته صـحيفة ،ال يا مفتي مصر ما هكذا تورد اإلبل  -٢١٠
هـــ املوافــق ٢٩/١٢/١٤٢٦الــصادر يف يــوم األحــد ) ١٥٦٢١(املدينــة يف عــددها 

مفـــــيت مـــــصر أكـــــد التحـــــرك ملقاضـــــاة الـــــصحيفة " م حتـــــت عنـــــوان ٢٩/١/٢٠٠٦
، وفيـه رد علـى دعـوة املفـىت علـي مجعـة إىل وحـدة األديـان، كتبـه الـشيخ "الدمناركية



  
  

٣٩ 
  .هـ١٤٢٧/حمرم/٦يف 

ــه وســلمّالــذب  -٢١١ ، وهــو رد علــى تــصريح عــن رســالة محمــد صــلى اهللا علي
ّيف ملحقها املسمى بالرسالة يف يوم اجلمعة ) ١٥٦٤٠/العدد (نشرته جريدة املدينة 

م، للمفكـر الـدكتور أمحـد كمـال أبـو ٢٠٠٦/فربايـر/١٧هـ، املوافق ١٤٢٧/حمرم/١٨
ــس القــومي حلقــوق اإلنــسان، حتــت عنــوان  ــب رئــيس ال ــ"اــد نائ ــان احت رام األدي

، كتبــــــه الــــــشيخ يف  "ضــــــرورة وعلــــــى العــــــرب الــــــتخلص مــــــن معــــــاداة اإلســــــالم
  .هـ١٤٢٧/حمرم/١٩
ـــب المـــساجد -٢١٢ ـــين تقـــديس المـــشاهد وتخري ، وفيـــه الـــرد علـــى الـــروافض ب

الروافض يف تـشييدهم للقبـور وبنـاء املـشاهد عليهـا وحتـرمي ذلـك مـن الكتـاب والـسنة 
يت، ويف الرد على البيان الذي نشرته شبكة ومن أقوال السلف ومنهم أئمة أهل الب

  . هـ١٤٢٧/ حمرم  / ٢٨الشيعة العاملية، كتبه الشيخ يف 
، وهو تكلمـة للـرد علـى البيـان الـذي ُالمهدي بين أهل السنَّة والروافض -٢١٣

نـــشرته شــــبكة الـــشيعة العامليــــة، وبيــــان ملوقـــف الرافــــضة وأهــــل الـــسنة مــــن املهــــدي 
  .هـ١٤٢٧/صفر/٧يخ يف واألدلة على ذلك، كتبه الش

َّمن هم اإلرهابيون؟ أهم السلفيون؟ -٢١٤ ُ ، وهو رد علـى املـدعو أم الروافـض؟! َ
آيــة اهللا جمتــىب املهـــدي الــشريازي مبناســبة تفجـــري مــشهد علــي بـــن حممــد اهلـــادي يف ب

شـــريط مـــسجل فيـــه صـــوته وقـــد بـــث هـــذا الـــشريط عـــرب شـــبكة املعلومـــات العامليــــة 
وهابيـــــة باإلرهـــــاب، فبـــــني الـــــشيخ مـــــن هـــــم األرهـــــابيون ، الـــــذي اـــــم ال)االنرتنـــــت(

   . هـ١٤٢٧/ اخلامس عشر من شهر صفر احلقيقيون، كتبه يف 
َّالذب عن رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم  -٢١٥ َّ ٍ ِّ ُحريـة : الحلقـة الثانيـة( َّ َِّ ُ
، وهــو مقــال جــاء إثــر كثــرة الكــالم عــن حــوار األديــان وعــن حريــة التعبــري )َّالــرأي
التـــدين يف الـــصحف واملواقـــع الفـــضائية وىف اـــالس اخلاصـــة والعامـــة، كتبـــه وحريـــة 



  
  

٤٠ 
  . هـ١٤٢٧/ صفر / ٢١الشيخ يف 

أبـو الحـسن المـأربي يحــامي بالخيانـة والبهتـان عمــن يـدعو إلـى حريــة  -٢١٦
، وفيه بيان ألصول أيب احلسن الـيت يـدعو إليهـا وحماماتـه عـن أهـل وأخوة األديان

وكـان  ،"الدفاع عن أهل االتبـاع"عض ما جاء يف كتابه وحدة األديان، ورد على ب
ــــه يف الثــــاين عــــشر مــــن شــــهر حمــــرم عــــام  ــــالس ١٤٢٧الفــــراغ من هـــــ، وطبــــع يف ا

  .ًمستقال
قــام بتفريغهــا وعرضــها ، حماضــرة للــشيخ واقــع المــسلمين وســبيل النهــوض -٢١٧

قــد ، وهـــ٢/٣/١٤٢٧علــى الــشيخ حفظــه اهللا األخ فــواز اجلزائــري، يف ليلــة الــسبت 
التمــــسك بالكتــــاب "و" الكتــــاب والــــسنة أثرهمــــا ومكانتهمــــا"طبــــع مــــع مقــــال 

  .، يف دار اإلمام أمحد"والسنة
،  طريـــق الحـــوار الـــصحيح الهـــادف الموصـــل إلـــى الوحـــدة اإلســـالمية -٢١٨

يف يـوم اجلمعـة ) الرسـالة(وهو رد على مقـال نـشرته جريـدة املدينـة ضـمن ملحقهـا 
حملمـــد عطيـــة ) : ١٥٦٨٢(العـــدد /م ٢٠٠٦ مـــارس ٣١هــــ املوافـــق ٢/٣/١٤٢٧

ـــب الـــشيعة الروائيـــة مجيعهـــا قابلـــة للعـــرض الـــدقيق والتمحـــيص " حتـــت عنـــوان  كت
هــــــ، وقـــــد نـــــشر رد الـــــشيخ يف ملحـــــق ٧/٣/١٤٢٧، كتبـــــه الـــــشيخ يف "واملراجعـــــة

 ١٤: هـــ، املوافــق١٤٢٧ ربيــع األول ١٦يف جريــدة املدينــة يــوم اجلمعــة ) الرســالة(
  ).١٥٦٩٦(م،  العدد ٢٠٠٦إبريل 
، مجــع ألجوبــة للــشيخ علــى أســئلة حــول أســئلة مهمــة حــول الرقيــة والرقــاة -٢١٩

: أمحــد الــديواين، وقــام مبراجعتهــا وعرضــها علــى الــشيخ: هــذا املوضــوع قــام بتفريغهــا
 . هـ، وقد طبعت يف جمالس اهلدى١٧/٥/١٤٢٧ عشية يوم الثالثاء فواز اجلزائري،

ل اهللا الــذي وعــد بــه المــؤمنين القــول الواضــح المبــين فــي المــراد بظــ -٢٢٠
، دراســة علميــة حديثيــة ملــسألة ظــل اهللا، ونقــل أقــوال العلمــاء يف ذلــك، العــاملين



  
  

٤١ 
فـإن املتأمــل املنـصف يف النـصوص النبويــة والقواعـد الــشرعية : (وقـد قـال يف خامتتــه

 الـيت مـر ذكرهـا –ال خياجله شك يف أن املراد من الظل الوارد يف النـصوص النبويـة 
هـــ، ٢٥/٧/١٤٢٧، كتبــه يف ) إمنــا هــو ظــل عــرش اهللا عــز وجــل-البحــثيف هــذا 

دفــــع بهــــت وكيــــد "ًوطبــــع يف دار اإلســــناد مــــستقال، كمــــا طبــــع يف اــــالس مــــع 
  ".الخائنين
، رد مقالة نشرا جريدة املدينة يف الفتوى العصرية لمفتي الديار المصرية -٢٢١

رجـــــب عـــــام ١٣(ملوافـــــق يف عـــــددها الـــــصادر يف يـــــوم اجلمعـــــة ا) الرســـــالة(ملحقهـــــا 
حــول فتــوى مفــيت مــصر علــى مجعـــة يف ) م ٢٠٠٧يوليــو ٢٧( املوافــق ) هـــ ١٤٢٨

هـــ، وقــد نــشر ٢٠/٧/١٤٢٨إجــازة ردة مــسلمني جــدد للمــسيحية، كتبــه الــشيخ يف 
  .جلريدة املدينة) الرسالة(يف ملحق 

قـام بإعـدادها ، )الحلقـة األولـى(أسئلة وأجوبة مهمة في علـوم الحـديث  -٢٢٢
 .هـ١٧/٢/١٤٢٧عشية اجلمعة ا على الشيخ األخ فواز اجلزائري، وعرضه
ــشر -٢٢٣ ــز بــن بــاز التحــذير مــن ال ــغ حملاضــرة يف مــسجد الــشيخ عبــد العزي ، تفري

دورة اإلمــــام حممــــد بــــن عبــــد : (هـــــ، ضــــمن برنــــامج ١٩/٥/١٤٢٧: مبكــــة، بتــــاريخ
: يع، األخ، قام بتفريغ هذه احملاضرة وعرضها على الشيخ رب)الوهاب السلفية مبكة 

، وطبــــع يف دار )هـــــ١٤/٦/١٤٢٧: (ســــلطان بــــن حممــــد اجلهــــين، يف يــــوم االثنــــني 
 .اإلسناد
حماضرة من تفريغ األخت نور الـسلف، راجـع هـذا من القلب إلى القلب،  -٢٢٤

: ســـــلطان بـــــن حممـــــد اجلهـــــين ، يف تـــــاريخ : التفريـــــغ  مث عرضـــــه علـــــى الـــــشيخ األخ
 ).هـ١٩/٦/١٤٢٧(

وهـي عبــارة عـن دروس صـوتية قـام ــا مــام أحمـد، شـرح أصـول الـسنة لإل -٢٢٥
مكـــة إمـــام الـــدعوة الـــسلفية اإلمـــام اـــدد حممـــد بـــن عبـــدالوهاب يف الـــشيخ يف دورة 



  
  

٤٢ 
 ـا وخرجهـا األخ سـامل اجلزائـري، وقـد طبـع فرغهـا واعتـىنو ،هــ١٤٢٢ عـام املكرمة

 .هـ١٤٢٧ عام يف االس
ـــى اإلســـالم،  -٢٢٦ ـــصيحة ودعـــوة للبـــابوات إل صيحة ألهـــل الكتـــاب وهـــي نـــن

هـ، طبع يف دار اإلمام ١٤٢٧/شعبان/٢٤لريجعوا إىل الدين احلق، كتبها الشيخ يف 
 ".موقف اإلسالم من عيسى"أمحد مع 
َّ فــــي القــــرآن والــــسنَّة وعنــــد أهــــل البيــــت واألمــــة yَّمكانــــة الــــصحابة  -٢٢٧

و مقدمــة كتـاب االنتــصار لكتـاب العزيــز اجلبــار،  وهـ،)الحلقــة األولــى(اإلسـالمية  
  .الذي سيأيت

 وهــو ،)الحلقـة الثانيــة مـن مكانــة الـصحابة(االنتـصار للـصحابة األخيــار  -٢٢٨
 .تكلمة للمقدمة لكتب االنتصار

َّاالنـتصار لكتاب العزيز الجبار وألصحاب محمد  -٢٢٩ َ ُ ِ َِّ ْ َ َ ِ ِ ْrْخيار َ األy علـى 
، وهو كتاب كبـري يف رد علـى الرافـضة ودفـاع عـن الـصحابة وبيـان أعدائهم األشرار

لـــضالالت القمـــي والعياشـــي يف تفـــسريمها وحتريفهمـــا لنـــصوص القـــرآن، انتهـــى منـــه 
عــام هـــ، وقــد طبــع عــدة طبعــات، منهــا يف دار املنهــاج ١٤٢٧/مــضانر/٤الــشيخ يف 
  .هـ١٤٢٨
ـــدعوة -٢٣٠ ـــشباب وواجـــبهم نحـــو ال ، حماضـــرة مفرغـــة قـــام توجيهـــات عامـــة لل

 .بإعدادها األخ سامل اجلزائري
َيرمــى أن يجــوز هــل -٢٣١  َوالعمــل ٌأصــل َاإليمــان َّإن : " يقــول مــن باإلرجــاء ُ
 اإلميـان َّإن : " يقـول مـن باإلرجـاء ُيرمـى أن جيـوز ال، وفيه بـني أنـه ؟)"ٌفرع (ٌكمال
 بــن وحممــد منــده ابــن: ومــنهم األمــة علمــاء تــضليل يقتــضي هــذا َّألن "  وفــرع لأصــ
 حسن بن وعبدالرمحن رجب وابن القيم وابن تيمية ابن اإلسالم وشيخ املروزي نصر

 ١٠ يف الــشيخ كتبــه والــسعدي، عبــدالرمحن بــن وعبــداللطيف عبــداهللا بــن وســليمان



  
  

٤٣ 
  .هـ١٤٢٧/ شوال/

ِدفع بهت وكيد الخائنين" -٢٣٢ ِ  وهـو ،"-رحمـه اهللا- عن العالمة ابـن عثيمـينُ
ّرد على احلدادية أتباع فاحل احلـريب يف طعـنهم يف الـشيخ العثيمـني يف مـسألة أن ظـل  ّ
اهللا خملوق من خملوقاته أو أنه ظل العرش وليس من بـاب الـصفات، كتبـه الـشيخ يف 

 ".القول الواضح المبين"هـ، طبع يف االس مع ١٤٢٧/شعبان/١٢
، وهــــــو رد علــــــى احلداديــــــة، كتبــــــه يف ملــــــة لبحــــــث ســــــماحة اإلســــــالمتك -٢٣٣
 هـ١٦/١٠/١٤٢٧
 قـام بإعـدادها وعرضـها ،)"الحلقـة األولـى(فتاوى فـي العقيـدة والمـنهج " -٢٣٤

  .على الشيخ األخ فواز اجلزائري
 قــام بإعــدادها وعرضــها ،)"الحلقــة الثانيــة(فتــاوى فــي العقيــدة والمــنهج " -٢٣٥

 . جلزائريعلى الشيخ األخ فواز ا
 قــام بإعــدادها وعرضــها ،)"الحلقــة الثالثــة(فتــاوى فــي العقيــدة والمــنهج " -٢٣٦

 .على الشيخ األخ فواز اجلزائري
 قــام بإعــدادها وعرضــها علــى ،)"الحلقــة األولــى(فتــاوى فقهيــة متنوعــة " -٢٣٧

 .الشيخ األخ فواز اجلزائري
دها وعرضـــها علـــى  قـــام بإعـــدا،)"الحلقـــة الثانيـــة(فتـــاوى فقهيـــة متنوعـــة " -٢٣٨

 .هـ٢٣/١٢/١٤٢٧الشيخ األخ فواز اجلزائري، أعدها يف 
 حماضرة قام بتفريغها وعرضها على الشيخ لمحة عن معاني سورة الفاتحة، -٢٣٩
 .هـ ١٤٢٧/ذو القعدة/١٠، يف فواز اجلزائري: األخ
َبراءة الصحابة األخيار من التبرك باألمـاكن واآلثـار -٢٤٠ ُّ َّ  ، وهـو كتـاب كبـري يفُ

اآلثـار النبويـة "الرد على كتاب للدكتور عبد العزيـز بـن عبـد الفتـاح القـارئ، مسـاه بــ 
صدر هذا الكتاب " بالمدينة المنورة ووجوب المحافظة عليها وجواز التبرك بها



  
  

٤٤ 
ذي /١٥د فـــــــــــرغ منـــــــــــه يف  هــــــــــــ، وكـــــــــــان رد الـــــــــــشيخ قـــــــــــ١٤٢٧يف هـــــــــــذا العـــــــــــام 

  .هـ١٤٢٨هـ، وقد طبع يف جمالس اهلدى عام ١٤٢٧/احلجة
ـــــــسنة -٢٤١ ـــــــد وال ـــــــدى التوحي ـــــــة لمنت ، كتبهـــــــا الـــــــشيخ يف الكلمـــــــة االفتتاحي

 .هـ٨/١/١٤٢٨
.."  أرحـــم أمتـــي بـــأمتي أبـــوبكر " دراســـة أقـــوال العلمـــاء فـــي حـــديث  -٢٤٢

ـــه الـــشيخ وتـــرجح عنـــده مـــن دراســـة طـــرق هـــذا الحـــديث ، وحاصـــل مـــا توصـــل ل
مــن   ٢٤ يف ّاحلــديث أن احلــديث صــحيح متــصل، وكــان الفــراغ مــن هــذا البحــث

 . هـ، وقد طبع يف دار اإلسناد١٤٢٨شهر حمرم عام 
حماضــرة قــام بتفريغهــا وعرضــها علــى الــشيخ وصــايا لقمــان الحكــيم البنــه،  -٢٤٣
 .فواز اجلزائري: األخ
، قـام بتفريغـه وعرضـه علـى الـشيخ شرح الوصايا العشر من  سورة األنعـام -٢٤٤

  .هـ ٩/٢/١٤٢٨: فواز اجلزائري، يف: ربيع، األخ
: حماضــرة قــام بتفريغهــا وعرضــها علــى الــشيخ األخصــفات عبــاد الــرحمن،  -٢٤٥

 .هـ ١٩/٢/١٤٢٨: فواز اجلزائري، يف 
هـــ، ٣٠/٩/١٤٢٦:  حماضــرة بتــاريخ ،"الــدين النــصيحة " شــرح حــديث  -٢٤٦

َاعتــــىن ــــذه املــــادة وعرضــــها علــــى الــــشيخ األخ فــــواز اجلزائــــري، يف مكــــة بتــــاريخ  ََ :
 . اإلسنادهـ، وطبع يف دار١٦/٣/١٤٢٨
ــشرك واالبتــداع -٢٤٧ ، حماضــرة مفرغــة وجــوب االتبــاع والتحــذير مــن مظــاهر ال

  .ضمن سلسلة الدر النضيد ملكتبة جمالس اهلدى يف اجلزائر
حماضــرة مفرغــة التوحيــد أصــل األصــول وقاعــدة فــي األســماء والــصفات،  -٢٤٨

 .للشيخ باعتناء جمالس اهلدى يف اجلزائر
ــاء علــيهم -٢٤٩ ــدة األنبي حماضــرة مفرغــة للــشيخ باعتنــاء  الــصالة والــسالم، عقي



  
  

٤٥ 
 .جمالس اهلدى يف اجلزائر

حماضـــرة مفرغـــة للـــشيخ باعتنـــاء جمـــالس اهلـــدى يف التوحيـــد يـــا عبـــاد اهللا،  -٢٥٠
 .اجلزائر
 .حماضرة مفرغة للشيخ باعتناء جمالس اهلدى يف اجلزائرأهمية التوحيد،  -٢٥١
لـــشيخ باعتنـــاء جمـــالس اهلـــدى يف حماضـــرة مفرغـــة لتفـــسير كلمـــة التوحيـــد،  -٢٥٢
 .اجلزائر
حماضــــرة مفرغـــة للـــشيخ باعتنـــاء جمـــالس اهلــــدى يف حـــق اهللا علـــى العبـــاد،  -٢٥٣
 .اجلزائر
، حماضــــرة مفرغــــة للــــشيخ باعتنــــاء جمــــالس اهلــــدى يف لمحــــة عــــن التوحيــــد -٢٥٤
 .اجلزائر
، تــذكير النــابهين بــسير أســالفهم حفــاظ الحــديث الــسابقين والالحقــين -٢٥٥
تــاب نفــيس كبــري احلجــم والفائــدة، مجــع فيــه الــشيخ منــاذج مــن تــراجم علمــاء وهــو ك

 .هـ١٤٢٨مجادي اآلخرة /١٤احلديث املتقدمني واملتأخرين، كتبه الشيخ يف 
اإلسناد خصيصة هذه األمة والجـرح والتعـديل قـائم فـي الـرواة مـا بقـي  -٢٥٦

التعــديل انقطــع، ّ، وهــذا املقــال فيــه رد علــى مــن ادعــى أن علــم اجلــرح وهــذا الــدين
ًوفيــه بيــان اســتمرار وجـــود احلفــاظ وارتبــاطهم وتــشبثهم باألســـانيد جــيال بعــد جيـــل 

 .هـ٢٢/٤/١٤٢٨واحلرص على ربط الطالب بشيوخهم، كتبه يف 
 جريـــدة يف الــشيخ عليــه اطلــع مــا علــى رد وهــو، رســالة إلــى شــيخ األزهــر -٢٥٧

ـــــشرق ـــــسابعة الـــــصحيفة يف األوســـــط ال ـــــ) ١٠٦٥٥ (العـــــدد مـــــن ال  يـــــوم يف صادرال
عـــن لقـــاء مت بـــني شـــيخ األزهـــر  ،)١٤٢٩ (لعـــام احلـــرام احملـــرم شـــهر مـــن٢١ األربعــاء

الــدكتور حممــد ســيد طنطــاوي وبــني رئــيس جملــس الــشورى اإليــراين غــالم علــي حــداد 
ًالذي يزور مصر حاليا، حبثا يف هذا اللقاء سبل تـدعيم العالقـات الثقافيـة والتقريـب 



  
  

٤٦ 
على التعاون العلمي بني األزهر واملركز اإلسالمي العـاملي بني السنة والشيعة، فاتفقا 

َّ مـــن شـــهر حمـــرم ٢٣بطهـــران يف جمـــال تبـــادل البحـــوث واملؤلفـــات، كتبـــه الـــشيخ يف 
 .هـ١٤٢٩احلرام لعام 

 وهــو رد ،)حــول مناصــب المــرأة وعملهــا(رســالة ثانيــة إلــى شــيخ األزهــر  -٢٥٨
الصادر يف ) ١٥١٣٩(عددها على فتاوى الطنطاوي اليت نشرا جريدة عكاظ يف 

مناصــــب " حتــــت عنــــوان ) ٣٩ص(يف ) هـــــ١٤٢٩(حمــــرم ٢٩يــــوم اخلمــــيس املوافــــق 
تويل املرأة رئاسة الدولة " وعنوان آخر" هل حتق للمرأة؟ ...الواليات العامة والقضاء

 .هـ١١/٢/١٤٢٩، كتبه يف  "ال خيالف الشريعة
هــ، قـام بتفريـغ ١٤٢٤، حماضـرة جللـسة يف رمـضان وقفات مـع سـورة الزمـر -٢٥٩

هذه الكلمة األخ أبو عبداهللا السرتاوي مث أرسلها للشيخ، فتفضل الشيخ مبراجعتها 
  .هـ١٠/٢/١٤٢٩مث األذن بنشرها، يف يوم األحد 

، مقال فيه بيـان أمهيـة الـصالة مكانة الصالة في اإلسالم وآثارها الطيبة -٢٦٠
يــة تــسوية الــصفوف، وإطــالق النــصوص لفــظ الكفــر علــى تاركهــا، ومــع بيــان أمه

  .هـ١٤٢٨/ ٢٤/١١وبيان األدلة على ذلك، كتبه الشيخ يف 
وهـو مجـع لـألخ أمحـد بـن المجموع الواضح في رد منهج وأصول فـالح،  -٢٦١

حيىي الزهراين جلميع ردود الشيخ ربيع على فـاحل احلـريب وأتباعـه مـن احلداديـة قـدم لـه 
) ١٧(م، وهذا الكتاب يتضمن بقدمة موجزة بني فيها بعض أصول احلدادية وغريه

 .ًمقاال من مقاالت الشيخ
جمموعـة مـن احملاضـرات املفرغـة مجالس تذكيرية في تفسير آيـات قرآنيـة،  -٢٦٢

جمموعـــة يف ســـفر واحـــد، ضـــمن سلـــسلة حماضـــرات العالمـــة الـــشيخ ربيـــع املـــدخلي، 
، ويــشتمل هــذا هـــ١٤٢٨ عــام مــن إعــداد جمــالس اهلــدى اجلزائــرحماضــرات التفــسري، 

ـــاني ســـورة الفاتحـــة: "كتـــاب علـــىال ـــشر"و" لمحـــة عـــن مع " شـــرح الوصـــايا الع



  
  

٤٧ 
وصــايا لقمــان "و" )المجلــس األول والثــاني والثالــث(صــفات عبــاد الــرحمن "و

 ".الحكيم البنه
ضـمن سلـسلة حماضـرات من محاضرات العقيـدة والتوحيـد، الدر النضيد  -٢٦٣

عــداد جمــالس اهلــدى عــام العالمــة ربيــع املــدخلي، حماضــرات العقيــدة والتوحيــد، مــن إ
" التوحيــــــد أصــــــل األصــــــول"و" أهميــــــة التوحيــــــد: "هـــــــ، ويــــــشتمل علــــــى١٤٢٨

لمحــة عــن "و" التوحيــد يــا عبــاد اهللا"و" حــق اهللا علــى العبــاد"و" ًالتوحيــد أوال"و
ـــد ـــاع والتحـــذير مـــن مظـــاهر "و" تفـــسير كلمـــة التوحيـــد"و" التوحي وجـــوب االتب

 ".الصالة والسالمعقيدة األنبياء عليهم "و" الشرك واالبتداع
سلسلة الرسائل العلمية لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي  -٢٦٤

وهي من مجع وطباعة دار اإلمام مالك يف أيب ظيب، ، )المجموعة األولى(
منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا، واحملجة البيضاء يف محاية السنة الغراء، : وتتضمن

 السنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والتعصب الذميم وآثاره، ومنهج أهل
 .والطوائف
الموقف الصحيح  ":جمموع مطبوع فيه عدد من مقاالت الشيخ، وهي -٢٦٥

أهل البدع "و" مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع"و" من أهل البدع
، طبع يف دار اإلمام "نور السنة والتوحيد"و" يدخلون في جرح أئمة الحديث

 .أمحد
خطورة : "وع آخر، مطبوع يف عدد من مقاالت الشيخ، وهيجمم -٢٦٦

دفع كيد "و" صفات الحدادية"و" وطعن الحداد في علماء السنة" الحدادية
 .، طبع دار اإلمام أمحد"وكلمة في التوحيد"و" وبهت الخائنين



  
  

٤٨ 
ًزوابع في وجه السنة قديما وحديثا للشيخ صالح "تقديم لكتاب  -٢٦٧ ً

 .هـ١٤٠٥اريخ ذي احلجة عام ، بت"الدين مقبول أحمد
 آخر  ما كتبه الشيخ إىل تاريخ-ّإن مل يكن كل–ّإىل هنا أكون قد أتيت على جل 

  . بعون اهللا على متابعة ملا سيأيت، وأدرجه يف طبعات أخرى وسأكونمقال،
وسأذكر يف الفصلني القادمني الرسائل العلمية اليت ناقشها أو أشرف عليها الشيخ 

  .دخلي، ليظهر من ذلك مكانته العلميةربيع بن هادي امل



  
  

٤٩ 
 

 
 

مـن اول "أبو زرعة العراقي وكتابه تحفة التحصيل في ذكـر رواة المراسـيل ) ١(
  .دراسة وتحقيق" الكتاب إلى آخر ترجمة مطرف بن طريف

  .حسن عثمان سنكاري، ليبريي: الباحث
  . الطالب بعد استكمال الرسالة ومل يناقشها فرمحه اهللاملاجستري، مات: املرحلة

الكتـــــاب اللطيـــــف لـــــشرح مـــــذهب أهـــــل الـــــسنة ومعرفـــــة شـــــرائع الـــــدين ) ٢(
  .، دراسة وتحقيق وتخريج)هـ٣٨٥:ت(والتمسك بالسنة، لعمر بن شاهين 

  .عبداهللا بن حممد بن سليمان البصريي، سعودي: الباحث
  ً.املاجستري، جيد جدا: املرحلة
  .هـ١٦/٨/١٤٠٥:  املناقشةتاريخ

ــشرح الكبيــر، ) ٣( البــدر المنيــر فــي تخــريج األحاديــث واآلثــار الواقعــة فــي ال
  .، دراسة وتحقيق"من أول الكتاب إلى باب الوضوء"البن الملقن 

  .مجال حممد السيد عبداحلميد، مصري: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ١/٣/١٤٠٧: تاريخ املناقشة
ــشرح الكبيــر، البــدر ) ٤( المنيــر فــي تخــريج األحاديــث واآلثــار الواقعــة فــي ال

  .، دراسة وتحقيق"من باب الغسل إلى باب صفة الصالة"البن الملقن 
  .إقبال أمحد حممد إسحاق، هندي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة



  
  

٥٠ 
  .هـ٢٢/٤/١٤٠٧: تاريخ املناقشة

ــشرح الكبيــر، البــدر المنيــر فــي تخــريج األحاديــث واآلثــار ا) ٥( لواقعــة فــي ال
، دراســـة "مـــن بـــاب ســـجود الـــسهو إلـــى كتـــاب صـــالة الخـــوف"البـــن الملقـــن 

  .وتحقيق
  .عمر علي عبداهللا حممد، صومايل: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ٢/٣/١٤٠٩: تاريخ املناقشة
مـن أول كتـاب "كفاية المستقنع ألدلة المقنـع، لجمـال الـدين المـرداوي، ) ٦(

  .، دراسة وتحقيق"ارة إلى باب صالة أهل األعذارالطه
  .إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد، سعودي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ٢٣/١١/١٤١٠: تاريخ املناقشة
  .ابن القيم وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها) ٧(

  .مجال حممد السيد عبداحلميد، مصري: الباحث
  .راة، الشرف األوىلالدكتو: املرحلة

  .هـ٢٧/١٢/١٤١١: تاريخ املناقشة
  .ًأحاديث أشراط الساعة الصغرى، جمعا ودراسة حديثية) ٨(

  .صاحل بن حممد بن علي الدخيل اهللا، سعودي: الباحث
  .املاجسري، ممتاز: املرحلة

  .هـ١٩/١/١٤١٢: تاريخ املناقشة
 أول الكتــاب إلــى مــن"مغــاني األخيــار فــي رجــال معــاني اآلثــار، للعينــي، ) ٩(

  .، دراسة وتحقيق"نهاية حرف الزاي



  
  

٥١ 
  .معوض بن بالل الزويرعي العويف، سعودي: الباحث
  .الدكتوراة، الشرف األوىل: املرحلة

  .هـ١٠/٧/١٤١٢: تاريخ املناقشة
  .مناهج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة والضعيفة) ١٠(

  .املرتضى الزين أمحد، سوداين: الباحث
  .الدكتوراة، الشرف األوىل: املرحلة

  .هـ١٤/٧/١٤١٢: تاريخ املناقشة
  .ما سكت عنه اإلمام أبو داود مما في إسناده ضعف) ١١(

  .حممد بن هادي بن علي املدخلي، سعودي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ١/٧/١٤١٤: تاريخ املناقشة
  .دراسة جمع و–مرويات عروة بن الزبير في السير والمغازي ) ١٢(

  .عادل عبدالغفور الدمنهوري، مصري: الباحث
  .الدكتوراة، الشرف األوىل: املرحلة

  .هـ٢٧/٨/١٤١٤: تاريخ املناقشة
ـــشرة للبوصـــيري ) ١٣( مـــن أول الجـــزء "إتحـــاف المهـــرة بزوائـــد المـــسانيد الع

  . دراسة وتحقيق–" الرابع ويشمل كتاب اللباس والزينة واإلمارة
  . علي العبيد، سعوديأمحد بن حممد بن: الباحث
  .ماجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ١٨/١٠/١٤١٤: تاريخ املناقشة



  
  

٥٢ 
مـن بـاب "البدر المنبر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البـن الملقـن ) ١٤(

 دراســة –" صـالة الخـوف إلـى بـاب ال زكـاة فــي مـال حتـى يحـول عليـه الحـول
  .وتحقيق
  .وديإبراهيم بن علي بن عبيد العبيد، سع: الباحث
  .الدكتوراة، الشرف األوىل: املرحلة

  .هـ١٩/١١/١٤١٤: تاريخ املناقشة
المسند الصحيح المخرج علـى صـحيح مـسلم ألبـي عوانـة اإلسـفراييني ) ١٥(
ــوم " ــه وســلم للمــستيقظ مــن الن ــدليل علــى أن النبــي صــلى اهللا علي مــن بــاب ال

 –" هــاغــسل يديــه علــى اإلباحــة إلــى حظــر الكــالم فــي الــصالة بعــد إباحتــه في
  .دراسة وتحقيق

  .بابا إبراهيم، كيمروين: الباحث
  .ماجستري، ممتاز: املرحلة

  .هـ٢٠/١/١٤١٩: تاريخ املناقشة
ــده فــي ) ١٦( ــه وفوائ الحميــدي وجهــوده فــي علــم الحــديث مــع دراســة زيادات

  ".الجمع بين الصحيحين"كتابه 
  .حيىي بن عبداهللا بن ناصر األسدي، ميين: الباحث
  .راة، الشرف األوىلالدكتو: املرحلة

  .هـ١٧/٢/١٤٢٠: تاريخ املناقشة
دراســة وتحقيـــق " العجــاب فــي بيــان األســباب البــن حجــر العــسقالني ) ١٧(

 ". صفحة منه١٠٦
  .فاحل بن نافع احلريب، سعودي: الباحث
  .ماجستري، مل يكملها الطالب: املرحلة



  
  

٥٣ 
 

 
  
  
) هــ٥٣٥ت( لقوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد التيمي ،دالئل النبوة) ١ (

  .دراسة وحتقيق
  .مساعد بن سليمان الراشد احلميد، سعودي: الباحث
  .ماجستري، ممتاز: املرحلة
  .الشيخ محاد بن حممد األنصاري: املشرف

  .هـ١٥/١١/١٤٠٩: تاريخ املناقشة
ــــاري عــــز وجــــل) ٢( ــــة الب ــــى معرفــــة رؤي افظ أيب شــــامة ، للحــــضــــوء الــــساري إل

  .، دراسة وحتقيق)هـ٦٦٥(عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم 
  .أبو البيان حممد صديق الرمحن، بنجالديشي: الباحث
  .املاجستري، جيد جدا: املرحلة
  .عبداهللا بن حممد الغنيمان/د: املشرف

 .هـ٢/٢/١٤٠٦: تاريخ املناقشة
  .حتقيق ودراسة – أحاديث إسماعيل بن جعفر برواية علي بن حجر) ٣(

  .عمر بن رفود بن رفيد السفياين، سعودي: الباحث
  ً.املاجستري، جيد جدا: املرحلة
  .مرزوق بن هياس الزهراين/ د: املشرف

  هـ٢٧/٦/١٤١٦: تاريخ املناقشة
  .، مجع ودراسةاألحاديث الواردة في فضائل المدينة) ٤(



  
  

٥٤ 
  .صاحل بن حامد سعيد الرفاعي، ميين: الباحث
  .كتوراه، الشرف األوىلالد: املرحلة
  .الشيخ عبداحملسن بن محد العباد: املشرف

  .هـ٢٠/٨/١٤١١: تاريخ املناقشة
  .، للخطيب البغدادي، دراسة وحتقيقالفصل للوصل المدرج في النقل) ٥(

  .حممد بن مطر بن عثمان الزهراين، سعودي: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف الثانية: املرحلة
  .العمريأكرم ضياء / د: املشرف

  .هـ١٠/٤/١٤٠٧: تاريخ املناقشة
، لربهــان الــدين البقــاعي، مــن أول النكــت الوفيــة بمــا جــاء فــي شــرح األلفيــة) ٦(

  .. دراسة وحتقيق-باب كتابة التسميع حىت اية باب غريب ألفاظ احلديث 
  .مجعان بن أحد بن غرم اهللا الزهراين، سعودي: الباحث
  ً.املاجستري، جيد جدا: املرحلة

  .حافظ بن حممد عبداهللا حكمي/ د: شرفامل
  .هـ١٣/١١/١٤١٧: تاريخ املناقشة

  . دراسة وحتقيق- ورقة منه٨٠، للزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح) ٧(
  .زين العابدين بن حممد بالفريج، مغريب: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .سعدي بن مهدي اهلامشي/ د: املشرف

  .هـ١٤/٣/١٤٠٦:تاريخ املناقشة
 للهيثمــي، مــن بدايــة الكتــاب إىل بدايــة مجمــع البحــرين بزوائــد المعجمــين،) ٨(

  . دراسة وحتقيق–أبواب اإلمامة من كتاب الصالة 



  
  

٥٥ 
  .حافظ بن حممد عبداهللا احلكمي، سعودي: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف األوىل: املرحلة
  .الشيخ عبداحملسن بن محد العباد: املشرف

  .هـ١/١١/١٤٠٨: تاريخ املناقشة
  . دراسة وحتقيق- للصنعاينإيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة،) ٩(

  .عبداهللا شاكر حممد اجلنيدي، مصري: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف األوىل: املرحلة
  .على بن حممد ناصر الفقيهي/ د: املشرف

  .هـ٢٦/٧/١٤٠٩: تاريخ املناقشة
إلمـام أيب نـصر عبـداهللا بـن ، للـشيخ االرد على من أنكر الحـرف والـصوت) ١٠(

  . دراسة وحتقيق–سعيد السجزي 
  .حممد بن باكرمي حممد با عبداهللا، سعودي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .علي بن حممد ناصر الفقيهي/ د: املشرف

  .هـ١٩/٨/١٤٠٤: تاريخ املناقشة
ـــــه) ١١( ـــــصاري اهلـــــذم الكـــــالم وأهل ـــــداهللا بـــــن حممـــــد األن ـــــل عب روي ، أليب إمساعي
  . دراسة وحتقيق–، اجلزء األول والثاين )هـ٤٨١ت(

  .عبدالرمحن بن عبدالعزيز علي الشبل، سعودي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .عبداهللا بن حممد الغنيمان/د: املشرف

  .هـ١/٦/١٤١٠: تاريخ املناقشة



  
  

٥٦ 
 دراســــة -)هـــــ٢٤٣ت( للحــــافظ حممــــد بــــن حيــــىي العــــدين كتــــاب اإليمــــان،) ١٢(

  .يقوحتق
  .محد بن محدي أمحد اجلابري احلريب، سعودي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .علي بن حممد ناصر الفقيهي/ د: املشرف

  .هـ١٧/٢/١٤٠٥: تاريخ املناقشة
  . حتقيق وختريج ودراسة– أحاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير) ١٣(

  .حممد عبده عبدالرمحن، ميين: الباحث
  .كتوراه، الشرف الثانيةالد: املرحلة
  .حممد سيد عطية الطنطاوي/ د: املشرف

  .هـ١٥/٧/١٤٠٤: تاريخ املناقشة
ً، للبيهقـي، مـن أولـه إىل بـاب يـدخل اجلنـة سـبعون ألفـا بغـري البعث والنشور) ١٤( ّ

  . دراسة وحتقيق-حساب وال عذاب
  .عبدالعزيز بن راجي بن سعد الصاعدي، سعودي: الباحث
  .ه، الشرف األوىلالدكتورا: املرحلة
  .الشيخ محاد بن حممد األنصاري: املشرف

  .هـ١٠/٨/١٤٠٣: تاريخ املناقشة
  .دراسة وحتقيق–، لوكيع بن اجلراح  الزهد)١٥(

  .عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي، هندي: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .الشيخ عبداحملسن بن محد العباد: املشرف

  .هـ١٤/٨/١٤٠٢: تاريخ املناقشة



  
  

٥٧ 
ــف جــامع المــسانيد والــسنن) ١٦( دراســة –، البــن كثــري، اجلــزء األول حــرف األل

  .وحتقيق
  .صاحل أمحد مصلح الوعيل، ميين: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف األوىل: املرحلة
  .أكرم ضياء العمري/ د: املشرف

  .هـ٢٥/٨/١٤٠٥: تاريخ املناقشة
ً مجعا وخترجيا ودراسة– مروايات موسى بن عقبة في المغازي) ١٧( ً.  

  .باقشيش حممد، مغريب: الباحث
  ً.املاجستري، جيد جدا: املرحلة
  .أكرم ضياء العمري/ د: املشرف

  .هـ١/٦/١٤٠٨: تاريخ املناقشة
، مـن كتـاب اتبـاع الـسنة  مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـة، للبوصـيري)١٨(

  . دراسة وحتقيق-إىل إقامة الصالة
  .محد بن سلطان الشهري، سعوديعوض بن أ: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف األوىل: املرحلة
  .أكرم ضياء العمري/ د: املشرف

  .هـ١٥/٢/١٤٠٦: تاريخ املناقشة
  .الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم من خالل الكتب الستة) ١٩(

  .صاحل بن حامد سعيد الرفاعي، ميين: الباحث
  .املاجستري، ممتاز: املرحلة
  .حممود امحد مريه/ د: املشرف

  .هـ٢١/١/١٤٠٧: تاريخ املناقشة



  
  

٥٨ 
  . دراسة وحتقيق– أليب بكر الشافعي ،)بالغيالنيات(الفوائد المعروف ) ٢٠(

  .مرزوق بن هياس بن سعيد الزهراين، سعودي: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف األوىل: املرحلة
  .أكرم ضياء العمري/ د: املشرف

  .هـ٢٥/٥/١٤٠٣: تاريخ املناقشة
ـــث المنهـــاج والمختـــصر) ٢١( ـــر فـــي تخـــريج أحادي دراســـة –، للزركـــشي المعتب

  .وحتقيق
  .عبدالرحيم بن حممد أمحد القشقري، سعودي: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف الثانية: املرحلة
  .الشيخ محاد بن حممد األنصاري: املشرف

  .هـ٢٧/٣/١٤٠٤: تاريخ املناقشة
 –مـن حـرف الــراء إىل حـرف الــسني ، البـن كثــري، جـامع المـسانيد والــسنن) ٢٢(

  .دراسة وحتقيق
  .سلطان سند عبداملطلب العكايلة، أردين: الباحث
  .الدكتوراه، الشرف الثانية: املرحلة
 .حممود أمحد مريه/ د: املشرف

  .هـ١٢/٨/١٤٠٥: تاريخ املناقشة
  

ه ى نبينا حممد وعلى آلوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم عل
  .وصحبه



  
  

٥٩ 
 

 
)٢٤٧) (٢٢٥) (١٧٥) (١٣٤) (١٨) (١٧) (٣) (٢) (١ (

)٢٦٣) (٢٥٤) (٢٥٣) (٢٥٢) (٢٥١) (٢٥٠) (٢٤٩) (٢٤٨. (  
)٢٣٢) (٢٢٠) (١٣٧. (  

)١٤٦) (٧١) (٥٠) (٤٤) (٤٣) (٤١) (٣٨) (٢٨) (١٠. (  
)٢٣١) (١٦٥) (٩١. (  

r)٢١٥) (٢١١) (٢٠٩) (٢٠٥) (١٨٦) (١٨٠) (٦٣. (  
)١٦٢) (١٣٨) (١٣٠) (١٢٩) (١٢٦) (١١٩) (٨٣) (٥٦ (

)٢٤٠) (٢٢٩) (٢٢٨) (٢٢٧. (  
)٢٤) (١٦) (١٥) (١٤) (١٣) (١١) (٩) (٥) (٤ (

)٢٤٢) (٢٢٢) (١٩٢) (٦١) (٤٩ ()٤٨) (٤٧) (٤٦) (٤٥) (٣٣. (  
)٢٥٦) (٢٥٥) (١٦٠) (٨٦) (٣٥) (٣٠) (٦. (  
)٢١٧) (١٩٧) (١٨١) (٦٧) (٨. (  

)٢٦٠) (٢٣٨) (٢٣٧) (٦٣) (٥٧) (٢٧. (  
)   ٢٦٢) (٢٥٩) (٢٤٥) (٢٤٤) (٢٤٣) (٢٣٩. (  

 
  ) .٧: (عيد حوىس

  ) .١٨٨) (١٨٧) (٦٦) (١٤) (١٣: (حمزة المليباري
  ) .٩٤) (٢٢) (١٦) (١٥: (محمد الغزالي

  ) .٥٥) (٥٣) (٥٢) (٥١) (٢٣) (٢٠: (عبدالرحمن عبدالخالق



  
  

٦٠ 
  ) .٢٤: (أبو غدة ومحمد عوامة

  ) .٣٠: (سلمان العودة
) ٩٨) (٩٧) (٨٩) (٨٨) (٨٣) (٤٠) (٣٩) (٣٢) (٣١: (سيــــــــــــد قطــــــــــــب

)١٥٩) (١٤٤. (  
  ) .٣٢: (بكر أبو زيد

  ) .١٩٥) (٣٤: (محمود الحداد
  ) .٣٨: (سعود الفنيسان

  ) .٦٠: (جمعية إحياء التراث
  ) .٦٣: (أحمد البغدادي
  ) .٦٥) (٦٤: (موسى الدويش

  ) .٦٨: (عبداللطيف باشميل
  ) .٦٩: (عبدالعزيز العسكر

  ) .١٥٠) (٧٧) (٧٥) (٧٤) (٧٣: (نان عرعورعد
) ١١٦) (١١٥) (١١٢) (١١١) (٧٦: (أبــــــــو الحــــــــسن المــــــــصري المــــــــأربي

)١٢٦) (١٢٥) (١٢٤) (١٢٣) (١٢١) (١٢٠) (١١٩) (١١٨) (١١٧ (
)١٣٩) (١٣٨) (١٣٧) (١٣٦) (١٣٢) (١٣١) (١٣٠) (١٢٩) (١٢٧ (
)٢١٦) (١٧٨) (١٧٧) (١٤٧) (١٤٢. (  

  ) .١٠٥) (٩٤: (محمد قطب
  ) .١٠٠) (٩٩) (٩٦: (سفر الحوالي
  ) .١٠٩: (خالد العنبري

  ) .١٥١) (١٤٠: (حسن المالكي



  
  

٦١ 
  ) .١٥٣: (سليمان الضحيان
) ١٦٤) (١٦٣) (١٦١) (١٦٠) (١٥٨) (١٥٦) (١٥٥: (فـــــــــــالح الحربـــــــــــي

)٢٠٦) (١٩٩) (١٩٦) (١٩٤) (١٨٣) (١٧٩) (١٦٧) (١٦٦) (١٦٥ (
)٢٦١) (٢٣٢) (٢٠٧. (  

  ) .١٥٧: (عزيزة المانع
  ) . ١٦٢: (محمد األشقر
  ) . ١٧٠: (حسن الصفار

  ) .٢٤٠) (٢٠٣) (٢٠١) (٢٠٠) (١٨٤: (عبدالعزيز القارئ
  ) .٢٠٢) (١٨٩: (الهادي المختار

  ) .١٩٠: (عبدالحفيظ المكي
  ) . ٢٢١) (٢١٠: (علي جمعة

  ) . ٢١١: (أحمد كمال أبو المجد
  ) .٢١٨: (محمد عطية

  ) .٢٥٨) (٢٥٧: (محمد سيد طنطاوي
 
ــــــــــــــصوفيةا ) ٢٠٢) (٢٠١) (٢٠٠) (١٩٠) (١٨٩) (١٨٤) (١٧٢) (١٩: (ل
)٢٤٠) (٢٠٣. (  

) ١٧٥) (١٧٤) (١٧٣) (١٧١) (١٦٧) (١١٣) (٣٤) (٣٣: (الحداديــــــــــــــــة
)١٨٢) (١٧٩) (١٧٦. (  

)  ٢١٤) (١٩٣) (١٥١) (١٤٤) (١٠٧) (١٠٤) (٧٢: (الـــــسرورية والقطبيـــــة
.  



  
  

٦٢ 
  ) .٨٥: (التبليغ

  ) .١٠١(: األخوان المسلمون
ــــــــضة ) ٢١٨) (٢١٤) (٢١٣) (٢١٢) (٢٠٤) (١٧٠) (١٥٠) (١٤٠: (الراف

)٢٥٧) (٢٢٩) (٢٢٨) (٢٢٧. (  
)٢٠٩) (١٨٦) (١٠٦) (١٠٠) (٨٧ (

)٢٢٦) (٢١٥. (  
  

  .)٥٢) (٥٠) (٤١) (٣٨) (٢٨: (زنات بين الحسنات والسيئاتاالمو
  ) .١٤٩) (١١٠) (٤٤) (٤٣: (الموقف من أهل البدع

  ) .٩٤: (نقد كتاب الثقافة اإلسالمية
  ) .١٤٧) (١١٧: (المجمل والمفصل

  ) .١٤٥) (١٣١) (١٢٥) (١٢٢) (١٢٠: (أخبار اآلحاد
) ١٢٨) (١٢٧) (١٢٤) (١٢٣: (التثبت والمنهج الواسـع ونـصحح وال نهـدم

.  
  ) .٢٥٨) (١٦٢) (١٥٧) (١٥٤: (المرأة ومزاعم الحرية

  ) .١٩١) (١٦٣) (١٥٦) (١٥٥: (الغلو
  ) .١٦٦) (١٦٤) (١٦٣) (٦٧: (التقليد
  ) .١٧٠: (التقية

) ١٧٤) (١٧٣) (١٧١: (دعــوى خــروج أهــل البــدع مــن جــرح أهــل الحــديث
)٢٥٦. (  

  ) .٢١٢) (١٧٢: (شد الرحال إلى القبور



  
  

٦٣ 
) ٢٠٦) (١٩٩) (١٩٦) (١٨٣) (١٧٩: (التـــسامح ألجـــل مراعـــاة المـــصالح

)٢٣٣. (  
) ٢٢١) (٢١٨) (٢١٦) (٢١٥) (٢١١) (٢١٠: (ان وحرية الرأيوحدة األدي

.  
  ) .٢١٩: (محدثات الرقاة

)٦٢) (٥٤) (٣٧) (٢٩) (٢٢) (٢١) (١٢ (
)٢٧٦() ٢٤١) (١٤١) (١٠٨) (٩٥) (٩٠) (٨٤) (٨٠(.  

)١٠٢) (٩٢) (٧٩) (٧٩) (٧٠) (٤٢) (٣٦) (٢٥ (
)١٦٩) (١٥٦) (١٥٢) (١٤٣) (١٣٥) (١٣٣) (١١٦) (١١٤) (١٠٣ (
)٢٣٠) (٢٠٨) (١٨٦) (١٨٥. (  

)٢٢٣) (١٦٨) (١٦٧) (٨٢) (٨١) (٢٦ (
)٢٤٣) (٢٢٤. (  

)٢٢٢) (٢٢٠) (١٩٨) (١٤٩) (١٤٨) (٩٣) (٥٩) (٥٨ (
)٢٣٨) (٢٣٧) (٢٣٦) (٢٣٥) (٢٣٤. (  

)٢٤٦) (٢٢٥) (١٩٣) (٩١. (  
) ٢٦٣) (٢٦٢) (٢٦١) (٢٠٥) (٢٠٤) (٢٠٣) (١٧٨) (١٧٧ (

)٢٦٦) (٢٦٥) (٢٦٤. (  
  


