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ا، كمن سيئات إف احلمػد هلل، حنمده كنستعينو ك نستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسن
 أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو.

 كأشهػد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو.
 .يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإال َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 

 َها َزْوَجَها َوَبثَّ يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعلَْيكُ  ُهَما رَِجاالً َكثِيراً َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءلُوَف بِِو َواْْلَْرَحا ْم ِمنػْ

 .رَِقيباً 
 َا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوقُولُوا قَػْواًل َسِديدًا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر ي

 .َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسولَوُ فَػَقْد فػَاَز فَػْوزاً َعِظيماً 
 أما بعد: 

، كشر -صلى اهلل عليو كسٌلم-مد فإف خّب احلديث كتاب اهلل، كخػّب اذلدم ىدم زل
 األمور زلدثاهتا، ككل زلدثة بدعة، ككل بدعة ضاللة، ككل ضاللة ُب النار.

 أما بعد:
: احملدثفإٌف من نعم اهلل علي الٍب ال ٙبصى أف يٌسر يل مالزمة شيخنا العالمة  

ت خالؿ تلك ربيع بن ىادم عمّب ادلدخلي، فاستفدت من علمو كتأليفاتو، ككن
أشد احلرص على كل ما يكتبو أك يدكنو أك يعلقو على كتاب،  زمة حريصان ادلال
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فكنت أٝبع تلك ادلقاالت كالكتب، كأدكف أمساءىا، فتحصل يل مادة كبّبة من 

كٕبوثو، فكانت ٕبق مادة علمية ضخمة، كسلفية ٕبتة، تدؿ على و كمقاالتو تأليفات
بالدقة كالتحرير، كالٍب تدؿ  سعة علم ىذا اإلماـ، كعلى جودة تأليفاتو، كامتيازه

على نباىتو كعلمو كسرعة استحضاره للمعلومات، كىذا ما شاىدتو كعاينتو كعاينو 
 غّبم.

كحرصان مِب على نشر ىذا العلم، كبٌث تلك ادلؤلفات الرائعة، أحببت أف أبْب 
لطالب العلم السلفي، جهد ىذا اإلماـ ُب التأليف، كما قاـ بو من تنضيد دلقاالت 

لفات نفيسة، سواء ما كاف منها ُب باب الرد على أىل األىواء كالبدع، أك ُب كمؤ 
 باب تقرير العلم كادلنهج السلفي.

لكل ما كتبو الشيخ شلا ىو  -على حسب جهدم القاصر–كما سيأٌب ىو حصر 
 منتشر، أك مل ينتشر كلكن علمت عنو أك رأيتو سلطوطان، أك ٙبصلت عليو.

من أداء احلق الذم علي ٘باه شيخي  لذم يعٌد شيئان كا–ُب ىذا البحث  كمنهجي
ىو أف أذكر اسم الكتاب، ٍب أردؼ ذلك بشيء من ادلعلومات عنو   -ككالدم

كعدد صفحاتو، كتاريخ كتابتو، كمكاف طباعتو، حسب التيسّب، مرتبان ذلك على 
يخ، حسب تأريخ تأليفو، كما مل أجد لو تأرخيان، فإين أضعو بْب كتابْب معلومي التار 

الكتابْب، فيسهل على القارئ معرفة سنة   ان مِب أٌف الشيخ قد كتبو بْب ىذينظن
 كتابتو.

كسيجد القارئ أين أحيل ُب عدد من ادلقاالت أك الكتب دلن يريده إىل موقع 
 الشيخ ربيع، كىذا ادلوقع ىو بإشراُب كٙبت إدارٌب، كعنوانو ىو:

www.rabee.net 

 مؤلفات الشيخ كمقاالتو، كالٍب قد تكوف مل تطبع كُب ىذا ادلوقع ٘بد كثّبان من
 ، أك طبعت كنفدت.بعد
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كاختيارم لَبتيبها على تأريخ التأليف دلا حيصل للقارئ من معرفة دلا مرت بو 
السلفية ُب ىذا العصر من الفًب كاحملن، ألف الشيخ ال ٛبر فتنة على الدعوة إال كلو 

 سهم ُب دحرىا كإبطاذلا.
سائل العلمية الٍب ناقشها أك أشرؼ عليها شيخنا حفظو اهلل ٍب ذكرت ٝبيع الر 

 تعاىل.
 للتسهيل على الباحث. ادلوضوعاترس ذلذه ادلصنفات على هٍب أردفت ذلك بف

كختامان أسأؿ اهلل تعاىل أف جيزم شيخنا عنا كعن ادلسلمْب خّب اجلزاء، كأف جيعل 
لحقو باألنبياء كالشهداء ما كتبو خالصان لوجهو الكرمي، كأف حيسن لو اخلتاـ، كي

 كالصاحلْب كحسن أكلئك رفيقان. آمْب.
 كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم.

 تلميذه كتبو
 خالد بن ضحوم الظفّبم

 ككاف الفراغ من إعداد الطبعة الثانية 
 ىػ22/3/1429ُب ليلة اجلمعة السبت 

 ىػ22/5/1439كالطبعة الثالثة ُب 
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: الكت  ب واملقاًلت والتحقيقات:أوًلا

مقاؿ نشر ُب رللة صوت اجلامعة التابعة مقومات المجتمع المسلم،  -1
 ىػ.1389للجامعة ادلركزية السلفية ببنارس، ُب العدد األكؿ، السنة األكىل، شعباف 

مقاؿ نشر ُب انحرافات عقائدية وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة،  -2
دلركزية السلفية ببنارس، ُب العدد الثالث رللة صوت اجلامعة التابعة للجامعة ا

 ىػ.1392كالرابع، من السنة األكىل، ٝبادل األكىل عاـ 
، )احللقة انحرافات عقائدية وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة -3

الثانية(، مقاؿ نشر ُب رللة صوت اجلامعة التابعة للجامعة ادلركزية السلفية ببنارس، 
 ىػ.1392انية، ٝبادل األكىل عاـ ُب العدد األكؿ، من السنة الث

كىو مقاؿ نشر ُب رللة اجلامعة اإلسالمية حْب كاف الشيخ  اإلحساف، -4
ىػ(، ُب الصفحة 1392( ُب زلـر سنة )15مدرسان ُب ادلعهد الثانوم، ُب العدد )

(133-116.) 

، كىو من أكائل كتب أضواء إسالمية على بعض اْلفكار الخاطئة -5
( ُب ربيع الثاين سنة 16جلامعة اإلسالمية ُب العدد )الشيخ، كقد نشر ُب رللة ا

(، كقد كتب ٙبت اسم الشيخ ادلدرس بادلعهد 61-36ىػ( ُب الصفحة )1392)
ىػ(، كطبعة 1392الثانوم باجلامعة، ٍب طبع ُب مطابع اجلامعة اإلسالمية سنة )

 أخّبة ُب دار اإلماـ البخارم ُب قطر.

نشر ُب رللة صوت اجلامعة التابعة مقاؿ في العقيدة اإلسالمية الحقة،  -6
ُب العدد الثالث، من السنة الرابعة، صفر عاـ  للجامعة ادلركزية السلفية ببنارس،

 ىػ.1393
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مقاؿ نشر ُب رللة في العقيدة اإلسالمية الحقة، )الحلقة واْلخيرة(،  -7

نة ُب العدد الرابع، من الس صوت اجلامعة التابعة للجامعة ادلركزية السلفية ببنارس،
 ىػ.1393الرابعة، ٝبادل األكىل عاـ 

، كىو مقاؿ نشر ُب رللة اجلامعة اإلسالمية، ليبلوكم أيكم أحسن عمالً  -8
(، كقد 112-121ىػ(، ُب الصفحة )1394( ُب ربيع الثاين سنة )24ُب العدد )

 كتب ٙبت اسم الشيخ: الدراسات العليا ٗبكة ادلكرمة.

لة ادلاجستّب قدمها جلامعة ، كىي رسابين اإلمامين مسلم والدارقطني -9
ىػ، كقد طبعت الطبعة األكىل اذلندية ُب 1397ادللك عبدالعزيز فرع مكة، ُب عاـ 

ىػ، ٍب طبعت طبعة ثانية 1422رللد كبّب ُب اجلامعة السلفية ُب بنارس عاـ 
، كقد سقطت منها 1422منقحة كفيها تعديل كتصحيح ُب مكتبة الرشد عاـ 

أدرجت ىذه ادلقدمة ضمن مقاالت الشيخ ُب موقعو على مقدمة الطبعة الثانية، ك 
 اإلنَبنت.

كىي  تحقيق كتاب "النكت على ابن الصالح" للحافظ ابن حجر، -12
رسالتو لدرجة الدكتوراة العادلية من جامعة ادللك عبدالعزيز فرع مكة، كقد طبعت 

لراية، طبعتها األكىل ُب رللدين ُب مطابع اجلامعة اإلسالمية، ٍب ُب مطابع دار ا
"بياف فساد كىي اآلف ٙبت الطبع ُب مكتبة الفرقاف، كانظر لزامان كتاب الشيخ 

فإنو قد رد فيو على بعض اإلشكاالت الٍب أثارىا أىل األىواء حوؿ  المعيار"
 ٙبقيقو ذلذا الكتاب.

مكانة أىل الحديث ومآثرىم وآثارىم الحميدة في الدين وشهادات  -11
، الصراط المستقيم والحق الواضح المبين العدوؿ الصادقين لهم بأنهم على

( ُب رجب 59كقد نشرت احللقة األكىل منو ُب رللة اجلامعة اإلسالمية ُب العدد )
(، كاحللقة الثانية بعنواف "فضل أىل 71-55ىػ( ُب الصفحة )1423سنة )



 
 

 ـــــــــ   6    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
(، 35-23ىػ( ُب الصفحات )1423( ُب شواؿ سنة )62احلديث" ُب العدد )

ىػ، كلكن اقتصر ُب عنوانو إىل قولو )ُب 1412كىل كامالن عاـ ٍب طبع الطبعة األ
 الدين(، كباقي العنواف أخذتو من ادلخطوط.

ىػ، كقد تناكؿ فيو  1423، كقد كتب تقريبان ُب عاـ رّد على سعيد حوى -12
كثّبان من صوفيات سعيد حول كضاللو، كىو ٖبط الشيخ، كعليو تعليقات بغّب 

 ( صفحة.58خطو، كيتكوف من )

كتاب والسنة أثرىما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في ال -13
( السنة 62، مقاؿ للشيخ نشر ُب رللة اجلامعة اإلسالمية ُب العدد )مدارسنا

(، كقد طبع ُب دار اإلماـ أٞبد مع 191-175ىػ، ُب الصفحة )1424(، 16)
 "التمسك بالكتاب والسنة" ك"واقع المسلمين"

، كقد طبع دخل إلى الصحيح" للحاكم النيسابوريتحقيق كتاب "الم -14
ىػ، ٍب أكملو 1424اجلزء األكؿ منو ُب بداية األمر، ُب مؤسسة الرسالة، عاـ 

الشيخ ٗبساعدة بعض طلبة العلم، كعمل عليو كثّبان من احلواشي كمساىا 
ىػ، كقد 1421كذلك ُب عاـ  "التكميل والتوضيح للمدخل إلى الصحيح"بػ

 دار الفرقاف.طبع كامالن ُب 

، كقد نشر جزء منهج اْلنبياء في الدعوة إلى اهلل فيو الحكمة والعقل -15
(، ُب رجب 64-63من ىػذا الكتاب ُب رللة اجلامعة اإلسالمية ُب العدد )

(، ٍب طبع ىذا الكتاب الطبعة األكىل ُب عاـ 74-23ىػ، ُب الصفحة )1424
الكتاب كحذؼ منو كثّبان  ىػ، بتقدمي عبدالرٞبن عبداخلالق، كقد تصرؼ ُب1426

من النصوص من غّب مراجعة للشيخ ربيع، كتوالت الطبعات على ىذا النقص، ٍب 
على ادلخطوط الذم ٖبط الشيخ  -بإشارة من الشيخ–قابلت النسخة ادلطبوعة 
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كأكملت الفراغات كالنقص، كطبع طبعة مزيدة كبتقدمي الشيخ صاحل الفوزاف عاـ 

 ىػ.1422

وي للدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة مذكرة الحديث النب -16
، كقد طبعت ُب اجلامعة اإلسالمية، كقد  اإلسالمية للمستوى المتقدـ والجامعي

كمعها -بعد ذلك–ىػ، كطبعت مفردة ٍب طبعت 16/4/1426كتبها الشيخ ُب 
 .-حفظو اهلل–مذكرة ُب العقيدة للشيخ صاحل السحيمي 

، كىو مصفوؼ على االستنسل،  مليباريالرد اْلوؿ على حمزة ال -17
( صفحة من القطع الكبّب، ٍب طبع مؤخران ُب رلالس اذلدل 82كيتكوف من )

" كالرد الثاين الرد المفحم على من اعتدى على صحيح اإلماـ مسلمبعنواف "
 ىو ما يلي.

، منهج اإلماـ مسلم في ترتيب كتابو الصحيح ودحض شبهات حولو -18
ىػ، ُب مكتبة 1428بارم، كقد طبع الطبعة أكىل ُب عاـ كىو رد على ٞبزة ادللي

 ىػ.1423الدار بادلدينة النبوية، ٍب طبع طبعة أخرل ُب مكتبة رلالس اذلدل عاـ 

، بتاريخ كشف موقف الغزالي من السّنة وأىلها ونقد بعض آرائو -19
 ىػ.6/11/1429

كىي ثالث مقاالت ُب نقد الغزايل، نشرت ُب دفاع عن السنة وأىلها،  -22
ىػ، كىي 1412( سنة 11-9رللة آّاىد األفغانية التابعة لكنر، ُب األعداد )

" السابق الذكر، كقد دٌلِب على ىذه كشف موقف الغزالينفسها مقدمة كتاب "
( عند حديثو عن 68ادلقاالت قوؿ الشيخ األلباين ُب كتابو "صفة الصالة" )ص:

بالرٌد عليو،  -اىم اهلل خّبان جز –الغزايل: ))كقد قاـ كثّب من أىل العلم كالفضل 
كفٌصلوا القوؿ ُب حّبتو كاحنرافو، كمن أحسن ما كقفت عليو رد صاحبنا الدكتور 

 (((.11-9ربيع بن ىادم ادلدخلي ُب رلٌلة )آّاىد( األفغانية )العدد:
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تحقيق كتاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لشيخ اإلسالـ ابن  -21

، كقد طبع الطبعة األكىل ُب مكتبة لينا عاـ ، كىو أفضل ٙبقيق موجودتيمية
 ىػ.1422ىػ، ٍب طبع الطبعة الثانية ُب مكتبة الفرقاف عاـ 1429

، كىو مسودة لبحث مهم عن حياة القوؿ الحق المبين في حياة النبيين -22
األنبياء كدراسة عدد من األحاديث ُب ىذا الباب، كالشيخ حريص على إٛبامو، 

 ( صفحة تقريبان.42) يسر اهلل ذلك، كيتكوف من

، كىو مسودة مل تكتمل، كتتكوف من بحث حوؿ التصوؼ والصوفية -23
 ( صفحة، كىي ٖبط الشيخ.26)

نصيحة لعبدالرحمن عبدالخالق حوؿ مجلة الفرقاف التابعة إلحياء  -24
( 5ىػ، كتتكوف من )18/7/1429، كقد كتبها الشيخ ُب تاريخ التراث اإلسالمي

 كرقات، كىي ٖبط الشيخ.

ثانية لعبدالرحمن عبدالخالق تتعلق بالمالحظات على مجلة  نصيحة -25
ىػ، 12/4/1412، كقد حررىا ُب الفرقاف وعلى بعض كتبو وتوجيو لو وإرشاد

 ( كرقات، كىي ٖبط الشيخ.5كتتكوف من )

تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين  -26
كقد كاف الفراغ منو  ،رد على أبي غّدة ومحمد عوامة –ومغالطات المتعصبين 

ىػ ُب مكتبة دار السالـ، 1411ىػ، كقد طبع الطبعة أكىل عاـ 8/12/1412ُب 
 ىػ.1423كطبع طبعة أخرل ُب دار ادلنهاج ُب مصر عاـ 

كىي تفريغ لكلمة ألقيت إبٌاف أزمة اخلليج العريب، كىي  نصائح تربوية، -27
 لدم مصفوفة على الكمبيوتر كعليها تعديالت ٖبط الشيخ.
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، كقد فرغو كعِب بو األخ الفاضل: سامل العجمي، تعصب الذميم وآثارهال -28

ىػ، كقد طبعت ىذه الرسالة 1411كىي ُب األصل زلاضرة ألقيت ُب ادلدينة عاـ 
 ىػ.1424ىػ، كأعيد طبعو ُب رلالس اذلدل اجلزائرية عاـ 1416ُب عاـ 

، صد عدواف الملحدين وحكم االستعانة على قتالهم بغير المسلمين -29
 ىػ.1411قد طبع ُب مطابع اجلامعة اإلسالمية ُب عاـ ك 

وغيره في ذـ  -رحمو اهلل–طائفة من كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  -32
 ( صفحة.11، كىي مسودة ٖبط الشيخ تتكوف من )البدع وأىلها

، كقد  منهج أىل السنة والجماعة في نقد الرجاؿ والكتب والطوائف -31
دكف ُب خطاب الشيخ عبدالعزيز ىػ، كما ىو م1412كتبو الشيخ ُب عاـ 

، كطبع عدة طبعات ُب -رٞبو اهلل-الراجحي إىل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 عدد من الدكر منها دار الفرقاف كالغرباء كادلنهاج.

حوار مع سلماف  –أىل الحديث ىم الطائفة المنصورة الناجية  -32
كىو من مطبوعات  ىػ،1413/رمضاف/ 23، كقد قدـ لو ٗبقدمة ثانية ُب العودة

 دار ادلنار.

، كىو أكؿ كتاب صنفو أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره -33
 ىػ.1413/ذم القعدة/4الشيخ ُب نقد سيد قطب، كقد فرغ من كتابتو ُب 

حوار مع الشيخ بكر أبي زيد في  –الحد الفاصل بين الحق والباطل  -34
ية كزاد فيو كنقح ُب ىػ(، كقدـ لو مقدمة ثان1414، )عقيدة سيد قطب وفكره

 ىػ، كطبع عدة طبعات.14/5/1421

أسماء الرجاؿ المتكلم فيهم ببدعة، أو من رمي ببدعة ممن أخرج  -35
، كىو رٌد على احلدادية، كىناؾ نسخة أخرل منو بعنواف لهم البخاري ومسلم
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، كىو ٖبط الشيخ، كيتكوف من "من رمي ببدعة ممن تعاطى رواية الحديث"

 ( صفحة.21)

كقد كتبو الشيخ ُب ت الحداد ومخالفاتو لمنهج السلف، مجازفا -36
 ىػ، كىو مطبوع على شكل مذكرة.25/6/1414

كىو  ثناء ابن تيمية على أىل الحديث )ملخص من نقض المنطق(، -37
 ( صفحة.19سلطوط كيتكوف من )

، كىو ٕبث قٌدـ  النصيحة ىي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي  -38
دعاة ٙبت كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كالذم كمشاركة للمؤٛبر األكؿ لل

ىػ، كقد نشر ىذا البحث ُب رللة التوعية اإلسالمية، 6/6/1415-2أقيم ما بْب 
(، ٍب طبع مستقالن ُب 132-82ىػ، ُب الصفحة )1419( عاـ 218ُب العدد )

( صفحة، 59رلالس اذلدل اجلزائرية، كىناؾ نسخة ٖبط الشيخ تتكوف من )
 ة أخرل منو مصفوفة على الكمبيوتر كعنونت بػ"زلاكر النصيحة هلل".كىناؾ نسخ

كىو رد على وقفات مع مقاؿ سعود الفنيساف حوؿ منهج الموازنات،  -39
مقاؿ للدكتور سعود بن عبداهلل الفنيساف بعنواف "منهج االعتداؿ ُب احلكم على 

كوف ىذا (، كيت529،512الرجاؿ"، الذم نشره ُب جريدة ادلسلموف ُب العددين )
ىػ، كمل 2/8/1415( صفحة من القطع الكبّب، ككتبو الشيخ ُب 22الرد من )

 يطبع.

، كقد كتبو الشيخ ُب عاـ العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم -42
 ىػ.1415

 ،-صلى اهلل عليو وسّلم-مطاعن سيد قطب في أصحاب رسوؿ اهلل  -41
 ىػ.24/8/1415كىو ُب رللد، كقد قدـ لو مقدمة ثانية ُب 
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المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زالت أىل اْلخطاء وزيغ  -42

، كىو كادلؤيد لكتاب منهج أىل السنة كاجلماعة ُب النقد، كقد كاف أىل اْلىواء
ىػ، كقدـ لو ٗبقدمة ثانية كزاد فيو 13/12/1415الفراغ منو ُب يـو الثالثاء ادلوافق 

 ىػ.16/11/1416عددان من النصوص ُب 

، كىي مفرغة من شريط الشيخ ربيع بن ىادي المدخليجلسة مع  -43
(، كىي 17ىػ، كتتكوف من )14/1/1416جللسة أقيمت ُب جدة بتاريخ 

 مصفوفة على الكمبيوتر.

، كىو عبارة عن مسودة، مل تكتمل  موقف أىل السّنة من أىل البدع -44
 ( صفحة.81ككتاب، كىي ٖبط الشيخ، كتتكوف من )

، كىي ٕبوث متفرقة عن بعض وعللهادراسات في نقد بعض اْلحاديث  -45
 ( صفحة.43األحاديث كأسانيدىا، كىي مسودة ٖبط الشيخ، كتتكوف من )

، كىو عبارة عن ٙبضّب الشيخ مادة النقد ودراسة لبعض اْلحاديث -46
للتدريس ُب ادلنهجية ُب كلية احلديث، كمعو دراسة لعدد من األحاديث كبياف 

 ( ٖبط الشيخ.131عللها، كيتكوف من )

وعهد  -صلى اهلل عليو وسّلم-تابة الحديث على عهد رسوؿ اهلل ك -47
، كىو مسودة ٕبث مل يكتمل، كىي ٖبط الشيخ، الصحابة والتابعين وتابعيهم

 ( كرقات.8كتتكوف من )

، كىو ٕبث ُب عدد من أمساء من تساىل ابن معين في توثيق الرجاؿ -48
 أكراؽ، كىو سلطوط.( 6الرجاؿ شلن تساىل ابن معْب ُب توثيقهم، كيتكوف من )

تعليقات على ىامش كتاب اْلوىاـ في مدخل الحاكم لألزدي  -49
 ، كلدم منو صورة بتعليق الشيخ كىي ٖبطو.المخطوط
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حوار مع  –جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال عشرات  -52

ىػ، كالكتاب 1416/ربيع األكؿ/ 11، بتاريخ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق
ن فوزاف الفوزاف، كموجود تقدديو ُب فاٙبة الكتاب، كقد قٌدـ قٌدـ لو الشيخ صاحل ب

كل من الشيخ زلمد بن عبدالوىاب البنا، كالشيخ أٞبد بن حيٓب   -أيضان –لو 
النجمي، كالشيخ زيد بن زلمد ادلدخلي، كالشيخ علي بن ناصر الفقيهي، كالشيخ 

 .صاحل بن سعد السحيمي كلكنها كضعت ُب مقدمة كتاب "النصر العزيز"

حوار مع الشيخ عبدالرحمن  –النصر العزيز على الرد الوجيز  -51
، كقد ضم إليو فصالن ُب أكلو: مؤيدات دلنهج النقد، كفيها تقريظ عدد عبدالخالق

 من العلماء لكتاب الشيخ ٝباعة كاحدة ال ٝباعات.

تعليق  توضيح نصيحة الشيخ ابن باز وكشف تلبيس المستغلين لها، -52
عبدالعزيز بن باز الٍب كجهها إىل عبدالرٞبن عبداخلالق  على نصيحة مساحة الشيخ
 ( صفحات.5كأتباعو، كىو تتكوف من )

كىو ترٝبة موجزة لو  ،-رضي اهلل عنو–بحث حوؿ حديث أبي الغادية  -53
كدراسة لركايات تتعلق بسّبتو، كقد خلص فيو الشيخ إىل ضعف الركايات الٍب 

( 9ل عمار، كىو سلطوط كيتكوف من )تذكر أف أبا الغادية الصحايب اجلليل ىو قات
 صفحات.

-بحث في مسألة إحياء الموات من اْلرض يتضمن حكم رسوؿ اهلل  -54
، كىو ٖبط فيو ورأي أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين -صلى اهلل عليو وسّلم
 ( صفحة.17الشيخ كيتكوف من )

، كىو ٖبط الشيخ، مالحظات على منهج إحياء التراث اإلسالمي -55
 ىػ.22/5/1417( صفحة، كتبو الشيخ ُب تاريخ 11كيتكوف من )
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، كقد كتبو الشيخ ُب حوار مع حزبي متستر –بياف فساد المعيار  -56
 ىػ.21/6/1417

حكم اإلسالـ فيمن سب رسوؿ اهلل أو طعن في شموؿ رسالتو  -57
، كىو مقاؿ ُب الرد على الدكتور أٞبد لألبيض واْلسود والعرب والعجم

ىػ، ٍب نشر ىذا 14/8/1417الشيخ من كتابتو ُب البغدادم العلماين، كقد فرغ 
ادلقاؿ ُب جريدة القبس، كحصل منهم بعض التصرؼ ُب نص ادلقاؿ، كاحللقة 

ـ، كالثانية ُب العدد 9/5/1997(، بتاريخ 8576األكىل منو كانت ُب العدد )
 ( صفحة.18ـ، كيتكوف ادلخطوط منها من )16/5/1997( كبتاريخ 8583)

كىو دكتور ُب اجلامعة اإلسالمية كاف  لدويش،دحض أباطيل موسى ا -58
شديد الطعن ُب العالمة األلباين، كيدعو إىل التمذىب، ككاف يصف السلفيْب 
باأللبانيْب، كقد طعن ُب الشيخ ربيع، فرد عليو الشيخ كبْب كذبو كمكره، كقد كاف 

 ىػ.14/5/1418الفراغ منو ُب 

كىو يتكوف من  ش،مقاؿ آخر في الرد على بعض أباطيل موسى الدوي -59
( صفحات، فيو الرد على زعمو أٌف الشيخ ربيعان أخرج أتباع ادلذاىب األربعة 5)

دفع كأئمتها من أىل احلديث، كقد ذكرىا كاملة األخ خالد ادلصرم ُب كتابو "
 (.279-274)بغي الجائر الصائل" 

، كىو رده الثالث على التنكيل بما في توضيح المليباري من اْلباطيل -62
، كقد كاف الفارغ منو ُب -رٞبو اهلل–ادلليبارم حوؿ منهج اإلماـ مسلم  ٞبزة

 ىػ.5/11/1418

-نماذج من أقواؿ أئمة الهدى تربط اْلمة بكتاب ربّها وسّنة نبيها  -61
كىي عبارة عن نصوص لشيخ اإلسالـ ابن تيمية كابن  ،-صلى اهلل عليو وسّلم

دعوة إىل التمسك بالكتاب القيم كلعدد من أئمة الدعوة فيها ذـ التقليد كال
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كالسنة، كقٌدـ ذلا ٗبقدمة، كقد كاف ىذا البحث ردان على دعوة ظهرت للرجوع إىل 
التقليد كالدعوة إىل التمذىب، ككاف من دعاهتا موسى الدكيش كعبداللطيف 

 ىػ.7/12/1418بامشيل كغّبىم، كقد ٝبعو الشيخ ُب 

دادية كعلى رأسهم ، كىو رد على احلإزىاؽ أباطيل عبداللطيف باشميل -62
عبداللطيف بامشيل، كبياف لكذبو، كطعنو ُب علماء السنة من أىل ادلدينة، كقد  

/ 25كاف الفراغ منو ُب  ىػ، كىو مصفوؼ على الكمبيوتر، كيتكوف 1419/زلرـٌ
 ( صفحة، كقد طبع ُب مكتبة دار اإلسناد.112من )

تقاد لرسالة ، كىو انإنكار المنكر الواقع في دراسات عبدالعزيز العسكر -63
/ربيع 7العسكر ادلسماة بػ"دراسات ُب النبوة كالرسالة"، كقد كاف الفراغ منو ُب 

 ىػ.1434، كطبعت ُب دار ادلّباث النبوم، الطبعة االكىل، عاـ ىػ1419األكؿ/

، كىو تفريغ حملاضرة للشيخ، كىي مصفوفة على المخرج من الفتن -64
، ٍب طبعة الحقنا مع كتاب ( صفحة74الكمبيوتر، غّب أهنا مل تطبع، كتتكوف من )

 ."آّموع الرائق"

، زلاضرة مفرغة ألقيت ُب الطائف كعليها التمسك بالمنهج السلفي -65
 ، كىي موجودة ُب موقع الشيخ.-رٞبو اهلل–تعليق مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

، كىو تعليق على فتول الشيخ ناصر األلباين ُب السرورية خارجية عصرية -66
ن سفر احلوايل كالقطبيْب حْب أطلق عليهم لقب: خوارج العصر، كقد التحذير م

 (.89-88( ُب الصفحة )24نشر ىذا التعليق ُب رللة األصالة العدد )

، كىي تعليقات على بعض طواـ ىذا الرجل،  مآخذ على عدناف عرعور -67
 ىػ.1422كتبت تقريبان ُب عاـ 
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ىو رٌد على ، ك انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدناف الخلفية -68

/ٝبادل 13عدناف عرعور، كقد كاف الفراغ منو ُب يـو الثالثاء ادلوافق 
 ىػ.1423ىػ، كقد طبع ُب رلالس اذلدل ُب اجلزائر عاـ 1422األكىل/

، كىو عبارة عن إجابات دفع بغي عدناف على علماء السنة واإليماف -69
لماء على أسئلة كجهت إىل الشيخ حوؿ دعاكل عدناف عرعور كطعونو على ع

 السنة، كىو موجود ُب موقع الشيخ، كطبع ُب منار السبيل ُب اجلزائر.

مذكرة فيها مالحظات على كتاب السراج الوىاج ْلبي الحسن  -72
، كمل تنشر، كإمنا اقتصر الشيخ على أىم ادلالحظات ُب البحث اآلٌب المصري
 ىػ.32/7/1422، كقد كتبها الشيخ ُب "انتقاد عقدي ومنهجي"بعنواف 

، كقد كتبها الشيخ بة الصريحة من عدناف إلى ربّو الملك الديافالتو  -71
على لساف عدناف دلا طلب منو بعض الفضالء أف يكتب توبة لعدناف يعرضها 
عليو فيوقع عليها، فأىب ذلك عدناف كاستكرب كعاند، كقد كتبها الشيخ ُب 

 ( صفحة.17ىػ، كتتكوف من )18/8/1422

، كتبو الشيخ ُب تاريخ بفصل الخطاب في النصح لمنتدى سحا -72
 ـ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.28/6/2222

، كىو ادلقاؿ الثاين الذم كجهو شكر وتجاوب ودعوة جادة للدعاة -73
 الشيخ إىل شبكة سحاب السلفية، كىو موجود ُب موقع الشيخ.

، كقد نشر ُب رللة األصالة، أىمية الصدؽ وضرورتو لقياـ الدنيا والدين -74
 الشيخ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.كىو موجود لدم ٖبط 

 خطر الكذب وآثاره على الّناس في الدنيا واآلخرة. -75

، -صلى اهلل عليو وسّلم-نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسوؿ اهلل  -76
كىو ٝبع لعدد من أقواؿ سيد قطب ُب الطعن ُب الصحابة الكراـ، كعبارة عن 
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ادية عشرة، كىو تلخيص لطعوف سيد ُب كتابو العدالة االجتماعية الطبعة احل

 موجود ُب موقع الشيخ.

، كىو رد على مذكرة انتشرت أقواؿ علماء السّنة على جماعة التبليغ -77
جلماعة التبليغ تتدعي أف العلماء يوافقوهنا على ما ىم عليو من الضالؿ، كقد 

/29كصلت الشيخ من فرنسا، فكتب ىذا البحث ُب  ىػ، كىو موجود 1421/زلـر
 ُب موقع الشيخ.

لسنة والتوحيد عند أىل الحديث وظلمات البدع واْلىواء تخّيم نور ا -78
ىػ، كمنو نسخة ُب 19/5/1421، كىو مقاؿ كتبو الشيخ ربيع ُب على غيرىم

 موقع الشيخ ربيع.

كىو مقاؿ عن اليهود، كتبو  "أمة الغضب"،، كقد نشر باسم صيحة نذير -79
 ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.21/7/1421الشيخ ُب 

قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلوؿ والجبر ودفاعو عن قوؿ سيد  -82
"أطوار سيد قطب في  ، كلو عنواف آخر كىوعقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية

كىو مقاؿ نشر ُب شبكة سحاب السلفية، كموجود ُب موقع وحدة الوجود"، 
 الشيخ، كقد أدرجو الشيخ كفصل مستقل ُب أحد كتبو ُب نقد سيد قطب.

د في مقاؿ أطوار سيد قطب في وحدة الوجود ودفع شبو تأكيد ما ور  -81
، كىو مقاؿ رد فيو على أحد الكتاب ُب اإلنَبنت، كىو موجود ُب المعترضين

 موقع الشيخ.

، كقد كتبها الشيخ بعد كفاة نصيحة إسالمية أخوية للسلفيين في اليمن -82
 ىػ، كىي موجودة ُب موقع الشيخ.1/5/1422ُب  -رٞبو اهلل–الشيخ مقبل 



 
 

 ـــــــــ   17    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
، كىو كتاب يدرس ُب عدد من اجلامعات ُب نقد كتاب الثقافة اإلسالمية -83

ادلملكة، كىو من تأليف رلموعة منهم عبدالرٞبن حبنكة كزلمد الغزايل كزلمد 
 ىػ.1422قطب، كىو منشور على شكل مذكرة، ككتبو الشيخ تقريبان ُب عاـ 

ىػ، 1423، طبع ُب اجلزائر عاـ مآخذ منهجية على الشيخ سفر الحوالي -84
"، التناقض أمر مذمـو وال يصدر إال عن جهل أو ىوىكقد كاف عنوانو "

 ( كرقة، كطبع ُب آّالس.27كيتكوف ادلخطوط من )

، كقد نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآف الكريم لسيد قطب -85
ىػ، كقد سقط منو فصل كامل، حوؿ طعن سيد 1423طبع ُب دار الفرقاف عاـ 

ـ، كقد ًب إدراجو ُب النسخة ادلوجودة على موقع الشيخ ُب موسى عليو السال
 ربيع.

، كىو من أصوؿ سيد قطب الباطلة المخالفة ْلصوؿ السلف الصالح -86
مقاؿ مل يطبع كموجود ُب موقع الشيخ، كقد ألٌفو بعد كتاب "نظرات ُب التصوير 

 الفِب".

، كىو رد على كتاب سفر صدؽ النظر في أقواؿ وتأويالت الشيخ سفر -87
طبع ُب دار ادلّباث وايل كالذم بعنواف "يـو الغضب ىل بدأ بانتفاضة رجب؟"، احل

 .ىػ1434النبوم، الطبعة األكىل، عاـ 

كىو مقاؿ مستٌل من رد الشيخ ربيع  حكم تسمية دولة يهود بإسرائيل؟، -88
على سفر احلوايل، كادلوسـو بػ"صدؽ النظر" كقد مٌر احلديث عنو، كإمنا أفرده 

 كىذا ادلقاؿ منتشر، كموجود ُب موقع الشيخ.الشيخ ألمهيتو، 

كىو مقاؿ بْب فيو حقيقة موقفهم من  المسلمين، اإلخوافحقيقة دعوة  -89
الرافضة كالدركز كالنصّبية، كقد نقل فيو ما يدؿ على ذلك من كتاب "موقف 
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علماء ادلسلمْب من الشيعة كالثورة اإلسالمية" لعزت إبراىيم، ككتاب "الوحدة 

 تقريب بْب ادلذاىب" لزىّب الشاكيش، كىو موجود ُب موقع الشيخ.اإلسالمية كال

كقد كتبها الشيخ ُب  نصيحة إلى اْلّمة الجزائرية شعبًا وحكومة، -92
 ىػ، كىي موجودة ُب موقع الشيخ.14/1/1422

نصيحة وّدية من الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي إلى أبناء اْلّمة  -91
حة نفيسة شاملة، كتبها الشيخ ُب ، كىي نصياإلسالمية وحملة الدعوة السلفية

 ىػ، كتوجد منو نسخة ُب موقع الشيخ.1422صفر 16

كىو مقاؿ يبْب فيو  من ىم الخوارج المارقوف والمرجئة المميعوف؟، -92
الشيخ أٌف القطبيْب كاحلزبيْب ىم حقان اخلوارج ادلارقوف، كجيمعوف إىل ذلك اإلرجاء 

 ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.ىػ1422/رمضاف/17الغايل، كقد كتبو الشيخ ُب 

، التوضيح لما في خطاب محمد قطب عن كتب أخيو من التصريح -93
كىو مقاؿ كتبو الشيخ تعليقان على فتول حملمد قطب على سؤاؿ كجو لو عن 

 مؤلفات أخيو سيد، كمنو نسخة ُب موقع الشيخ.

، كىي مقاؿ صغّب، كقد طبع في اإلسالـ -عليو السالـ–مكانة عيسى  -94
ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ، ٍب عٌدؿ عليو الشيخ كغّب 1423ئر، عاـ ُب اجلزا

تقتضي من  –موقف اإلسالـ من عيسى ػ عليو الصالة السالـ عنوانو إىل "
" كذلك ُب شهر النصارى أف يؤمنوا بمحمد صلى اهلل عليو وسلم وبما جاء بو

إلى نصيحة ودعوة للبابوات ىػ، طبع ُب دار اإلماـ أٞبد مع "6/1425
 ".اإلسالـ

كمن الدكافع الدواء من الوىن واكتساب عوامل النصر والعزة واْلمن،  -95
(، من عددىا 8422لكتابة ىذا ادلقاؿ ما نشرتو جريدة الشرؽ األكسط ُب العدد )

ىػ ُب الصفحة الثالثة ٙبت عنواف 2/12/1422الصادر يـو االثنْب ادلوافق 
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تأثّب النفسي للغارات اجلوية "االنسحاب السريع دلقاتلي القاعدة يكشف ال

 ادلكثفة".

، كىي مالحظات على كتاب اْلخ/ خالد بن علي بن محمد العنبري -96
 ( صفحة.18مالحظات على كتابو "احلكم بغّب ما أنزؿ اهلل"، كتتكوف من )

، كىو تفريغ لسؤاؿ كجو إىل الشيخ، الموقف الصحيح من أىل البدع -97
 ىػ.1424الس اذلدل اجلزائرية، عاـ كىو موجود ُب موقع الشيخ، كقد طبع ُب رل

، كىي رد على أيب احلسن تنبيو أبي الحسن إلى القوؿ بالتي ىي أحسن -98
ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ 14/1/1423ادلأريب، كقد كتبو ُب 

 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.1على أيب احلسن )

ُب ، كقد كتبو إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي ىي أحسن -99
( ُب 1ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )18/2/1423

 رلالس اذلدل اجلزائرية.

كىو مقاؿ يبْب فيو الشيخ أبرز مسات منهج احلدادية،  منهج الحدادية، -122
كذلك لتربئة أىل السنة شلا رماىم بو أبو احلسن ادلصرم كغّبه من أىل األىواء 

 ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.22/2/1423 باحلدادية، كقد كتبو الشيخ ُب

، كىي نصيحة كتبت ألىل اليمن على نصيحة وّدية لمن يحتـر السلفية -121
محب الخير كجو اخلصوص، حوؿ فتنة أيب احلسن، كقد ختمها الشيخ بقولو: "

 ىػ، كمنها نسخة ُب موقع الشيخ.25/2/1423"، كقد كتبها ُب للجميع

ىػ، 1/3/1423، كقد كتبو ُب سلفيةجناية أبي الحسن على اْلصوؿ ال -122
( ُب رلالس اذلدل 1كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )

 اجلزائرية.
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، كىي نصيحة موجهة إىل أىل تنبيو الشباب إلى الموقف الصحيح -123

السنة فيها بياف ادلوقف الصحيح من أيب احلسن حينما أظهر تراجعو، كلكنو ما 
ـٌ رأسو، كقد كتبها الشيخ ُب لبث أف كذب من ادعى أنو  تراجع، كانقلب على أ

 ىػ، كمنها نسخة ُب موقع الشيخ.15/3/1423

، كقد كتبو ُب إبطاؿ مزاعم أبي الحسن حوؿ المجمل والمفصل -124
ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن 1423/ربيع األكؿ/19

 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.2)

على تخطئة أبي الحسن وعلى ماذا يدّؿ تراجعو  على ما يدّؿ االتفاؽ -125
ىػ، كمنو نسخة ُب 1423/ربيع األكؿ/22، كقد كتبو الشيخ ُب عن بعض أخطائو

 موقع الشيخ.

كىو رد على من  الكّر على الخيانة والمكر )الحلقة اْلولى والثانية(، -126
 زعم أف الشيخ ربيعان يطعن ُب الصحابة، كبياف بَبىم للنصوص، كىو من نتاج

/ربيع 25دعوة أيب احلسن ادلصرم، كىي تتكوف من حلقتْب، كتب األكىل ُب 
 ىػ، كالثانية بعدىا بأياـ، كمها موجدتاف ُب موقع الشيخ.1423األكؿ/

كقد   موقف أبي الحسن من أخبار اآلحاد )الحلقة اْلولى والثانية(، -127
ربيع /8ىػ، كاحللقة الثانية ُب 1423/ربيع الثاين/1كتب احللقة األكىل ُب 

( ُب 2ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )1423الثاين/
 رلالس اذلدل اجلزائرية.

، انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب السراج الوىاج ْلبي الحسن المصري -128
ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب 12/4/1423كقد كتبو ُب 

 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.2احلسن )
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، كىو رد على أحد أتباع أيب ءة أىل السنة مما نسبو إليهم ذو الفتنةبرا -129

احلسن يدعى بأيب إسحاؽ اليماين ُب مسألة خرب اآلحاد، كىو مطبوع ضمن 
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.3رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )

، كىو مطبوع التثبت في الشريعة اإلسالمية وموقف أبي الحسن منو -112
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.3وع ردكد الشيخ على أيب احلسن )ضمن رلم

، كقد  النصوص النبوية السديدة صواعق تدؾ قواعد الحزبية الجديدة -111
ىػ، كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن 13/5/1423كتبو ُب 

/ٝبادل اآلخرة/ 7( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية، ٍب قدـ لو ٗبقدمة ثانية ُب 3)
 ىػ.1424
، كقد كتبو حجج وبراىين أىل السّنة على أّف أخبار اآلحاد تفيد العلم -112

( 3ىػ،كىو مطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )25/5/1423ُب 
 ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.

، كىو مراحل أبي الحسن وتقلباتو حوؿ وصفو للصحابة بالغثائية -113
( 4ع ردكد الشيخ على أيب احلسن )موجود ُب موقع الشيخ، كمطبوع ضمن رلمو 

 ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.

، كىو بياف دلا يقصد بو أبو حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن -114
احلسن من مناداتو بادلنهج الواسع، كىو إدخاؿ أىل البدع ُب أىل السنة، كىو 

( 4موجود ُب موقع الشيخ، كمطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )
  رلالس اذلدل اجلزائرية.ُب

، كىو موجود ُب موقع الشيخ، قاعدة نصحح وال نهدـ عند أبي الحسن -115
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.4كمطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على أيب احلسن )



 
 

 ـــــــــ   22    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
وأصحاب  -رضي اهلل عنو–نقمة أبي الحسن على أبي سعيد الخدري  -116

في موقفهم من ابن صياد ورضي عنهم  -صلى اهلل عليو وسّلم-رسوؿ اهلل 
، كىو مقاؿ مضمونو ظاىر من الدجاؿ والعطف الشديد على ىذا الدجاؿ

عنوانو، كىو موجود ُب موقع الشيخ ربيع، كمطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ على 
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.4أيب احلسن )

، ْلصحابو -صلى اهلل عليو وسّلم-طعن أبي الحسن في تربية النبي  -117
 مرفق بادلقاؿ السابق. كىو

دحر افتراءات أىل الزيغ واالرتياب عن دعوة اإلماـ محمد بن  -118
، كىو كتاب كبّب مل يطبع بعد، نقد لحسن المالكي -رحمو اهلل–عبدالوىاب 

 /ٝبادل25( صفحة، ككاف الفراغ منو يـو الثالثاء 262يتكوف من )
كل من الشيخ صاحل ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ، كقد قٌدـ لو  1423اآلخرة/

الفوزاف، كالشيخ أٞبد النجمي، كالشيخ زيد ادلدخلي، كقد طبع ُب دار رلالس 
 ىػ.1424اذلدل اجلزائرية عاـ 

تلوف أبي الحسن في قضية أخبار اآلحاد وادعاءاتو اْلخيرة الباطلة أنو  -119
، كتبو الشيخ ُب يقوؿ: إّف أخبار اآلحاد تفيد العلم إذا حفتها القرائن

ىػ، كمنو نسخة ُب موقع الشيخ، كمطبوع ضمن رلموع ردكد 1423//شعباف16
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.4الشيخ على أيب احلسن )

، كىو رد إدانة أبي الحسن بتصديقو الكذب وبتطاولو باْلذى والمنّ  -122
على مقاؿ أليب احلسن ادلصرم كادلسمى بػ"اجلواب البديع ُب رد بعض تشنيعات 

سخة ُب موقع الشيخ ربيع، كمطبوع ضمن رلموع ردكد الشيخ الشيخ ربيع"، كمنو ن
 ( ُب رلالس اذلدل اجلزائرية.4على أيب احلسن )



 
 

 ـــــــــ   23    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
، كىو مقاؿ حث فيو الشباب نصيحة ورجاء إلى اْلخوة السلفيين -121

السلفي على الصرب على بعض أخواننا من أىل الشاـ، كتبو الشيخ ُب 
 ىػ، كمنو نسخة ُب موقع الشيخ.12/9/1423

ىػ، 1423، كىو تفريغ حملاضرة ألقيت ُب ذم القعدة من عاـ يد أوالً التوح -122
 ىػ.1426كقد طبع ُب الدار األثرية ُب اجلزائر عاـ 

، كىو تفريغ جلواب للشيخ على كلمة توجيهية وتحذير من اْلدعياء -123
 سؤاؿ حوؿ ذلك، كمنو نسخة ُب موقع الشيخ.

ىػ، 9/11/1423، كقد كتبو الشيخ ُب أبو الحسن ينافح عن أىل البدع -124
 كىو موجود ُب موقع الشيخ.

، كقد كجهو الشيخ إىل أحد األفاضل دلا حصل بينو بحث حوؿ المماسة -125
كبْب بعض طلبة العلم إشكاؿ حوؿ ىذه ادلسألة، كقد أدرجو الشيخ ُب كتابو 

 (.39-33"التنكيل ٗبا ُب جلاج أيب احلسن من األباطيل" ُب الصفحة )

أبي الحسن من اْلباطيل مع لمحة عن  طليعة التنكيل بما في لجاج  -126
، كقد أدرجت ىذه الطليعة ُب مقدمة كلمة )الغثائية( وفتوى أبي الحسن فيها

ىػ، كمنها نسخة ُب موقع 23/11/1423التنكيل نفسو، كقد كتبها الشيخ ُب 
 الشيخ.

، كىو رد على كتاب أيب التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من اْلباطيل -127
( صفحة، ككتبو 144ى بػ"قطع اللجاج"، كيتكوف من )احلسن ادلصرم ادلسم

ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ، كطبع ُب مكتبة 29/11/1423الشيخ ُب 
 ىػ.1424رلالس اذلدل عاـ 



 
 

 ـــــــــ   24    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
كىي خالصة نفيسة حلاؿ أيب  بياف مراحل فتنة أبي الحسن المأربي، -128

ة ُب ىػ، كمنو نسخ24/12/1423احلسن، كتقلباتو السيئة، كقد كتبو الشيخ ُب 
 موقع الشيخ.

دعوة جادة إلى العالم اإلسالمي لتطبيق ما صرح بو الرئيس المصري  -129
، كقد صرح الرئيس فيو بالعودة إىل السلف حسني مبارؾ في المؤتمر اإلسالمي

ىػ، كىو موجود 12/3/1424كالتمسك بالدين اإلسالمي، كقد كتبو الشيخ ُب 
دفع ىػ، كبذيلو "1426ء عاـ ُب موقع الشيخ، كقد طبع ُب دار احملجة البيضا

 " أليب عبداألعلى خالد ادلصرم.الشبهات عن كلمة العالمة ربيع

كىو ينبوع الفتن واْلحداث الذي ينبغي على اْلّمة معرفتو ثم ردمو،  -132
مقاؿ من حلقتْب عن األحداث كالتفجّبات األخّبة الٍب حصلت ُب دكلة 

كاء، كقد كتبهما ُب التوحيد، كضع الشيخ فيها يده على الداء كبْب الد
 ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ.25/3/1424

كىو كتاب نفيس بْب فيو حجّية خبر اآلحاد في اْلحكاـ والعقائد،  -131
الشيخ منزلة السنة كحجيتها كالرد على شبو ادلتقدمْب كادلعاصرين ضد السنة 

اف الفراغ كأخبار اآلحاد، كتبو الشيخ دلؤٛبر خدمة السنة ُب ادلدينة النبوية، كقد ك
 ىػ.1425ىػ، كقد طبع ُب الدار األثرية عاـ 5/4/1424منو ُب 

رد كل المنكرات واْلىواء واْلخطاء منهج شرعي في كل الرساالت  -132
/ٝبادل 17، كتبو الشيخ ُب وسار عليو السلف الصالح اْلجالء

 ىػ، كىو موجود ُب موقع الشيخ ربيع، كطبع ُب دار اإلماـ أٞبد.1424اآلخرة/

، كتبو الشيخ بطاؿ مزاعم أبي الحسن حوؿ المجمل والمفصلملحق بإ -133
ىػ، كقد ضمو الشيخ ُب الطبعة الثانية من كتابو "إبطاؿ مزاعم 23/6/1424ُب 

 أيب احلسن حوؿ آّمل كادلفصل".



 
 

 ـــــــــ   25    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
مناقشة ما دار في قناة المستقلة من الحوار حوؿ السلفية الذي أجراه  -134

كىو مقاؿ يرد فيو ة اْلولى(، الهاشمي وبياف شيء من حاؿ الروافض )الحلق
على عدناف عرعور كعلى أيب ادلنتصر البلوشي بعد مناظرهتم ُب ادلستقلة حوؿ 

 ىػ.1424/شواؿ/24السلفية، كتب الشيخ احللقة األكىل ُب 

دحر  –مناقشة ما دار في قناة المستقلة من الحوار حوؿ السلفية  -135
إلرىابيين )الحلقة الثانية(، أباطيل الظالمين وبياف حقيقة الغالة التكفيريين ا

كفيها رد على كلمة حسن فرحاف ادلالكي ُب تلك ادلناظرة، كتبها الشيخ ُب غرة 
 ىػ.1424ذم القعدة 

، كىي نصيحة عامة لألمة اإلسالمية شعوبان نصيحة هلل وللمسلمين  -136
كحكومات، كفيها توجيو للشباب السلفي كخاصة دلن يكتب ُب اإلنَبنت، كتبها 

 ىػ.1424/ذك القعدة/25الشيخ ُب 

كىو رد على مقاؿ  ما ورد في رسائل الضحياف من اْلحكاـ، مناقشة  -137
للدكتور سليماف الضحياف نشره ُب الرسالة ادللحقة ٔبريدة ادلدينة ُب العدد 

ىػ، كقد 1424من ذم القعدة عاـ  17( الصادر ُب يـو اجلمعة ادلوافق 14872)
  ىػ.  21/11/1424كتب ادلقاؿ الشيخ ُب 

كىو ٕبث كتبو الحقوؽ والواجبات على الرجاؿ والنساء في اإلسالـ،  -138
الشيخ ردان على بعض النساء الالٌب أقمن منتدل للدفاع عن حقوؽ ادلرأة كقد 
لبسن فيو كأظهرف غّب الواقع كعكسن احلقيقة، كقد كتبو الشيخ ُب اخلامس من 

طاقات لو اآلخر "ىػ، كقد طبع ُب ادلنهاج مع مقا1424شهر ذم احلجة من عاـ 
 ".المرأة



 
 

 ـــــــــ   26    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
بياف متضمن لتأييدي للشيخين عبيد الجابري ومحمد بن ىادي  -139

كىو بياف للشيخ حوؿ تأييد الشيخْب ُب ٙبذيرمها من بعض ونصيحة للسلفيين، 
/23الغالة الذين يَببصوف بالدعوة السلفية، كقد كتبو ُب تاريخ   ىػ.1425/زلـر

ة للشيخ ككانت ٕبضور فاحل كىي زلاضرة مفرغنصيحة عامة للسلفيين،  -142
احلريب، كملحق ّٔذه النصيحة، البياف السابق ادلتضمن لتأييد الشيخْب اجلابرم 

 اجلزائر. –كزلمد بن ىادم، طبع ُب منار السبيل 

طاقات المرأة وقدراتها العقلية والعلمية تتجلى في شخصية "د.عزيزة  -141
ة منها للرد على الكتاب السابق كتبو الشيخ ردان على عزيزة ادلانع ُب زلاكلالمانع"، 

 الحقوؽ والواجبات على الرجاؿ والنساء في اإلسالـ" للشيخ كالذم بعنواف"
"، كقد كتب الشيخ الرد الخوؼ من النديّةُب مقاؿ ذلا ُب جريدة عكاظ بعنواف "

/25ُب   ".الحقوؽ والواجباتىػ، كقد طبع مع كتاب "1425/زلـر

كىي نقد لبعض األخطاء الحربي،  نصيحة أخوية إلى اْلخ الشيخ فالح -142
 17الٍب كقع فيها الشيخ فاحل احلريب، كىي عبارة عن نصيحتْب صدرت أكالمها ُب 

ىػ، كلكنها نشرت ُب تاريخ 1425صفر  25ىػ كثانيهما ُب 1425زلـر 
ىػ، ككاف سبب نشرىا كما قاؿ الشيخ: " إين مل أنشر ىاتْب 28/4/1425

اضطرتِب تصرفات الشيخ فاحل كأتباعو إىل النصيحتْب كمل أرض بنشرمها لكن 
 نشرىا".

، ىي نصيحة جاءت جوابان نصيحة الشيخ ربيع للسلفيين في فرنسا -143
 حوؿ فرنسا،– ٗبرسيليا السنة مسجد إماـ اذلادم عبد زلمدلرسالة من األخ 

 .ىػ28/2/1425 ُب الشيخ كتبو البالد، تلك ُب السلفيْب بْب الواقع اخلالؼ



 
 

 ـــــــــ   27    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
مقاؿ كتبو الشيخ تكفير المجتمعات اإلسالمية، سيد قطب ىو مصدر  -144

ربيع كأرسلو إىل جريدة ادلدينة لينشر ّٔا كىو عبارة عن رد على من نفى التكفّب 
 ىػ.4/1425عن سيد قطب، كقد كتبو ُب شهر 

أئمة الجرح والتعديل ىم حماة الدين من كيد الملحدين وضالؿ  -145
الرد على أحد ادلتعادلْب كىو كتبو الشيخ ربيع ُب   المبتدعين وإفك الكذابين،

فاركؽ الغيثي حْب كتب ردان على نصيحة الشيخ ربيع للشيخ فاحل فمأل رٌده 
ىػ، طبع ُب دار اإلماـ أٞبد 28/4/1425بتنقص أىل احلديث، كتبو الشيخ ُب 

 ""أئمة الحديثمع كتاب 

كتبها   أسئلة موجهة إلى الشيخ فالح نأمل اإلجابة العلمية عليها، -146
 ىػ.28/4/1425الشيخ ُب 

الذب عن الصحابي الجليل أبي بكرة وعن مروياتو وعن أئمة اإلسالـ  -147
كتبو الشيخ ربيع ردان على زلمد سليماف والسنة الذين قبلوا ىذه المرويات، 

األشقر دلا طعن على حديث أيب  بكرة ُب تولية ادلرأة، كتبو الشيخ ُب 
 اجلزائر. –ىػ، طبع ُب رلالس اذلدل 7/5/1425

، كىو نفسو النصيحة األكىل لفاحل احلريب لتقليد ومسائل أخرىحكم ا -148
غّب أنو أضاؼ عليو بعض اإلضافات ادلهمة، كنشرتو مكتبة احملجة البيضاء ُب 

 مصر.

كىو رد على فاحل احلريب حيث أكجب مناقشة فالح في قضية التقليد،  -149
ُب التقليد على طالب العلم كبياف حقيقة ىذا القوؿ كمآلو، كتبو الشيخ 

 .ىػ21/5/1425



 
 

 ـــــــــ   28    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
كىو بياف إلطالؽ لفظ جنس العمل كلمة حق حوؿ جنس العمل،  -152

كمقصد احلزبيْب منو كمن استخدامو، كىو رد على فاحل احلريب، كتبو الشيخ ُب 
 .ىػ21/5/1425

كىو رد على فاحل احلريب حيث أسئلة وأجوبة على مشكالت فالح،  -151
أخطأ فيها الشيخ فاحل، كقد  كصف الشيخ باإلرجاء ككضح عددان من ادلسائل الٍب 

 .ىػ11/6/1425كتبها الشيخ ُب 

قبوؿ النصح واالنقياد للحق من الواجبات العظيمة على المسلمين  -152
كتبها الشيخ ُب الرباءة من لفظة "لساف اهلل" حيث جرت على لسانو فلتة جميعاً، 

كمن غّب قصد لكن تشبث ّٔا بعض أىل األىواء، كتبها الشيخ ُب 
 ىػ.8/7/1425

تفريغ الحث على المودة واالئتالؼ والتحذير من الفرقة واالختالؼ،  -153
حملاضرة للشيخ طبع عدة طبعات، منها طبعة بإعداد جلنة البحث العلمي ُب مركز 

 األلباين، كطبعة دار اإلماـ أٞبد.

واقع مصارحات حسن الصفار ومعالجاتو للملفات المزمنة  -154
 أكىل ُب" الصفار حسن"  الغايل للشيعي كالـ ، كىو رد علىوالحساسة
 زلمد العزيز عبد" ادلدينة جلريدة التابعة الرسالة على ادلشرؼ يقوؿ كما مكاشفاتو

. ـ2224 أكتوبر 1ادلوافق ىػ1425 شعباف 17 اجلمعة يـو ُب الصادرةك  "قاسم
 ادلقاؿ ىذا ُب تناكؿ الشيخ لكن كثّبة، مالحظات كعليها طويلة ادلكاشفة كىذه
 ُب الشيخ كتبها عليو، ادلآخذ لباقي منوذجان  لتكوف بفحس التقية مسألة

  .ىػ1425 شعباف27
أئمة الحديث ومن سار على نهجهم ىم أعلم الناس بأىل اْلىواء  -155

 منهج ُب يدخل ال البدع أىل جرح بأف قوؿ، كىو مقاؿ فيو الرد على من يوالبدع
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 دار ُب طبع ىػ،19/12/1425، كتبو الشيخ ُب كأصولو كقواعده احلديث أىل

 ".والتعديل الجرح أئمة" مع أٞبد اإلماـ
، ىذا ادلقاؿ حكم اإلسالـ في شد الرَِّحاؿ إلى قُبور اْلنبياء والصَّالحين -156

فيو الدفاع عن الشيخ صاحل الفوزاف ضد القبورية الذين جيوزكف شد الرحاؿ إىل 
مية القبور، فاقتبس الشيخ فقرات من ٙبقيقو لقاعدة جليلة لشيخ اإلسالـ ابن تي

 ىػ،1425/القعدة ذم/28كتعليقاتو عليها مع مقدمة نفيسو، كتبو الشيخ ُب 
 ".التصوؼ زيف كشف" كتاب ضمن ادلقاؿ ىذا كنشر
أىل البدع يدخلوف في جرح أئمة الحديث دخواًل أوليًا وغير أىل  -157

، كىو مقاؿ رٌد فيو الشيخ على أحد البدع يدخلوف في تحذيرىم دوف شك
 ٙبت األثرم شبكة ُب مقاالن  كتب حيث األثرم السبيقاحلدادية كىو ادلدعو 

 الركاة جرح بْب التفريق مسألة ُب فاحل الشيخ يوافق اهلل رٞبو باز ابن اإلماـ"  عنواف
 .ىػ1425/احلجة ذم/5، كتبو الشيخ ُب "البدع أىل من كالتحذير

تكملة المقاؿ السابق: أىل البدع يدخلوف في جرح أئمة الحديث  -158
 للرد تكملة كىو، وغير أىل البدع يدخلوف في تحذيرىم دوف شك دخواًل أولياً 

 فيو ضرب البدع، أىل من كالتحذير الركاة جرح بْب التفريق ُب فاحل قاعدة على
 ُب الشيخ كتبو العلماء، كأقواؿ كالسنة الكتاب من كثّبة أمثلة الشيخ

 .ىػ16/12/1425

يق على بعض كلمة في التوحيد: )وكذلك جعلناكم أمة وسطاً( وتعل -159
 ُب ادلدخلي ىادم بن ربيع العالمة شيخنا مع لقاء، أعماؿ الحدادية الجديدة

 .ىػ21/12/1425
، مقاؿ قصّب فيو بياف لقواعد احلدادية الٍب من إنجازات موقع اْلثري -162

 1425 عاـ احلجة ذم من 29يسّب عليها فاحل احلريب كموقعو األثرم، كتبو ُب 
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 .ىػ

جبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند ىل يجوز التنازؿ عن الوا -161
، ردّّ على فاحل احلريب كاحلدادية ُب زعمهم عدـ جواز الحاجات والضرورات

التنازؿ عن شيء من الواجبات مراعاة للمصاحل كادلفاسد، كتبو الشيخ ُب 
2/  ىػ.1426/زلـر

 ىػ، 1426/زلرَـّ/26 بتاريخ، زلاضرة مفرغة ألقاىا الشيخ وسطية اإلسالـ -162
 يـو لو مراجعان  ربيع الشيخ على كعرضو الشريط ىذا مادَّة فريغبت قاـ
 دار طبعة منها طبعات، عدة طبع كقد اجلزائرم، فواز األخ ىػ14/4/1426

 .اإلسناد
، كاف ىذا اللقاء لقاء حديثي منهجي مع بعض طالب العلم بمّكة -163

، قاـ من اذلجرة النبوية ُب بيت الشيخ1426ادلبارؾ ُب شهر صفر اخلّب من عاـ 
 بتفريغ ىذه ادلادة كعرضها على الشيخ : فواز اجلزائرم.

 بن ربيع للشيخ زلاضرة، مكانة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وحقوقو -164
 .ىػ21/2/1426 بتاريخ جدة ٗبدينة ألقاىا ادلدخلي عمّب ىادم
 اللقاء ىذا كاف،  التمسُّك بالكتاب والسنَّة على فهم السَّلف الصالح -165

 الشريعة علـو ملتقى على القائمْب باجلزائر سطيف جامعة من ْبالسلفي اإلخوة مع
، قاـ بتفريغها األخ ىػ26/3/1426:  لػ ادلوافق اخلميس يـو ظهر كذلك الثاين،

" واقع المسلمينأبو إسحاؽ السطائفي، كقد طبعت ُب دار اإلماـ أٞبد مع "
 ".الكتاب والسنة أثرىما ومكانتهماك"

، قاؿ الشيخ وأوجو الشَّبو بينها وبين الرافضةخطورة الحّدادية الجديدة  -166
م ييدرؾ كمواقفهم ككتاباهتم اجلديدة احلدادية أحواؿ يستقرئي  منُب مقدمتو: )  أهنَّ

 ُب أىعًرضي  كسوؼ الركافض فيها ييشأّوف فاسدة كأصوؿ فاسد منهج على يسّبكف
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 اصةو خ بصفة منهم كللسلفيْب للمسلمْب نصيحةن  منها تيسَّر ما ادلقاؿ ىذا

 .ىػ1426 األكَّؿ ربيع 15 ليلة ُب الشيخ كتبو ،(منهم كليحذّْركا ليحذركىم
سماحة الشريعة اإلسالمية وحب اهلل تعالى أف تؤتى رخصو وحث  -167

، مقاؿ فيو بياف األدلة من الكتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على ذلك
احلدادية، كتبو كالسنة على مساحة الشريعة اإلسالمية، مضمنان ذلك الرد على 

 .النبوية اذلجرة من 1426 لعاـ األكَّؿ ربيع 22 اجلمعة ليلةالشيخ ُب 
تنبيو الدكتور القاري إلى خطورة قولو: إفَّ التصوؼ الصحيح ىو عين  -168

 جريدة ملحق ُب نشر مقاؿ، كىو ردّّ على التوحيد ومن مذاىب أىل السنَّة
 ربيع/22 اجلمعة بتاريخ قارم، يزالعز  عبد/ للدكتور" الرسالة" بػ ادلسمى ادلدينة
 قارم عبدالعزيز/د: "عنواف ٙبت ـ،2225 إبريل/29 ادلوافق ىػ،1426 عاـ األكؿ

 عْب الصحيح كالتصوؼ كاجلماعة السنة أىل مذاىب من مذىب الصوفية
 ربيع/23 ُب الشيخ كتبو ادلتصوفة، مذىب حقيقة الشيخ فيو ذكر ،"التوحيد
 ىذا كنشر القارئ، على للرد األكىل احللقة ادلقاؿ ىذا كيعترب ىػ،1426/األكَّؿ
 ".التصوؼ زيف كشف" كتاب ضمن ادلقاؿ
إلى ُكتَّاب شبكة سحاب  -حفظو اهلل-نصيحة نافعة من الشيخ ربيع  -169

 رأسهم كعلى(  األثرم شبكة)  كيتَّاب رلاراة، دعى فيو الشيخ إىل عدـ السَّلفية
 كخصيومنا احلقّْ  على بأننا مقتنعوف مكاف كلّْ  ُب كالسَّلفيوف سيما ال احلريب، فاحل
 .ىػ 1426 لعاـ األكَّؿ ربيع شهر من 26 ُب الشيخ كتبو الباطل، على

، نصيحة عامة ذكرى للمسلمين عمومًا ولعلمائهم وحكامهم خصوصاً  -172
 إىانة من الغرب ُب اإلسالـ أعداء ارتكبوللمسلمْب حكامان كزلكومان أثر ما 

، فيو بياف للحٌل الذم يؤدم إىل عزٌة اإلسالـ نيبك  كلإلسالـ الكرمي للقرآف
 .ىػ1426/الثاين ربيع/12ادلسلمْب، كتبو الشيخ ُب 
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، ىذا عقيدة المليباري ومنهجيتو الخطيرة في دراسة السنَّة وعلومها -171

 إىل مستندا سّبتو من كشيء كعقيدتو الرجل ىذا حاؿ عن حملةادلقاؿ عبارة عن 
 منها يتضح بالنَّاس، كعالقاتو كتاباتو من فقهتو كما لنفسو بو ترجم ما كإىل كاقعو

 عن عبارة كىو منو، كتباكيا لو كردِّا الواضح النػىّبًّْ  للحق معاندة الناس أشدّْ  من أنو
 كقد ىػ، 1426/الثاين ربيع/16 ُب الشيخ كتبو ادلليبارم، على الرد ُب أكىل حلقة
 ".المفحم الرد" كتاب مع آّالس ُب طبع

ُض النَّاَس بَػْعراً  المليباري -172 ، كىذه ىي احللقة الثانية ُب يَهِدـ ِمْصرًا ويُعوِّ
 كامل لباب كهدمو ىدمو، أنواع من أنواع لثالثة بياف كفيهاالرد على ادلليبارم، 

 ادلتقدمْب منهج بْب التفريق باسم احلديث لعلـو ككهدمو مسلم، صحيح من
 من صورة بْب ٍب النبوية، سنةال خدمة ُب ادلعاصرين جلهود ككهدمو كادلتأخرين،

 مع آّالس ُب طبع كقد ،"اإلبل سعد يا تورد ىكذا ما" كتابو من ىدمو صور
 ".المفحم الرد" كتاب
 على رد، كىو مناقشة الهادي المختار ومن معو في ذبهم عن الصوفية -173
 عاـ اآلخر ربيع12 ادلوافق اجلمعة عدد الرسالة ُب نشر الذم ادلختار اذلادم مقاؿ

 الذم القارئ على فيو رد الذم ربيع الشيخ مقاؿ على ردان  تضمن كالذم ىػ1426
 باألدلة الشيخ فيو بْب الذم ىػ1426 اآلخر ربيع5 اجلمعة يـو ُب الرسالة ُب نشر

 مثل ككتبها كزعمائها كأرائها الصوفية من كاحلديث كالتوحيد السنة كبار موقف
 ُب الشيخ كتبو كغّبىم، الذىيبك  اجلوزم كابن زرعة كأيب أٞبد اإلماـ موقف

 زيف كشف" كتاب ضمن ادلقاؿ ىذا كنشر ىػ،1426/اآلخر ربيع/29
 ".التصوؼ

 مقاؿ، كىو ردّّ على موقف اإلمامين ابن تيميَّة وابن القّيم من الصُّوفية -174
 يردُّكف السينَّة أئمة: ) عنواف ٙبت الصوُب ادلكي احلق عبد ملك احلفيظ عبد
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 ملحق ُب نشر كالذم ،(كالصوفية التصوؼ عن ادلدخلي يعرب الدكتور ادّْعاءات

 مقاؿ على ردان  ككاف ىػ،1426 عاـ األكىل ٝبادل ادلوافق اجلمعة يـو ادلدينة جريدة
، كفيو بْب الصوفية موضوع ُب ئالقار  العزيز عبد الدكتور فيو ناقش الذم  الشيخ

ل أقواذلما ُب التحذير الشيخ موقف اإلمامْب ابن تيمية كابن القيم من الصوفية كنق
 كشف" كتاب ضمن ادلقاؿ ىذا كنشر ىػ، 14/5/1426منهم، كتبو الشيخ ُب 

 ".التصوؼ زيف
، كىو رد براءة اْلمناء مما يبهتهم بو أىل المهانة والخيانة الجهالء -175

على مقاؿ لفاحل احلريب نشرتو شبكة األثرم أنزلو الكاتب )سليماف احلريب( كىو 
" قاـ على الكذب كاخليانة كتلفيق التهم  تنبيو اْللبَّاء  " جزء من ٕبث مساه فاحل
 ىػ.1426ٝبادل الثاين  14الباطلة، كتبو الشيخ ُب 

، كىو جزء من كتاب الشيخ "رلازفات طعن الحداد في علماء السنة -176
احلداد" الذم بٌْب فيو سلالفات احلداد دلنهج السلف كجهلو كأكاذيبو كظلمو 

تبعو ثٌلة من اجلهلة احلاقدين كال يزالوف على منهجو،  للسلفيْب كعلمائهم، كقد
كمنهم أصحاب شبكة األثرم، الذين يعتربكف اليـو من شرار أىل األىواء كأشدىم  

 -بقيادة فاحل كعبداللطيف بامشيل–كذبان كفجوران كطعنا ُب علماء السنة، فهم 
دلناسبة أنزؿ حربة مسمومة بأيدم أىل البدع تطعن السلفيْب ُب ظهورىم، كّٔذه ا

الشيخ ىذا اجلزء من "رلازفات احلداد" ليذكر الناس كاحلداديْب ٗبنشأ فتنتهم 
 ىػ.1426/ٝبادل اآلخرة/18كهنايتها كغاياهتا، كذلك ُب 

، كىو سماحة الشريعة اإلسالمية وملحق بو حكم التنازؿ عن الواجبات -177
 ٝبع ذلذين ادلقالْب ُب ملف كاحد، كقد طبع ُب رلالس اذلدل.

، كىي زلاضرة افتتح ّٔا الشيخ دكرة اإلماـ عبد العزيز ثبات على السنةال -178
ٗبدينة الطائف   -رٞبو اهلل  -العلمية  ٗبسجد ادللك فهد -رٞبو اهلل-بن باز 
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ىػ قاـ بتفريغ ادلادة كمراجعتها على الشيخ : األخ أبو 22/6/1426بتاريخ  

 إسحاؽ السطائفي.
، كىذا كادلوجز للمقاالت حمةبياف سماحة اإلسالـ وما فيو من الر  -179

السابقة للشيخ حوؿ بياف مساحة اإلسالـ كرٞبتو، أعاده دلاَّ رأل ادلذىب احلدادم 
يقـو على الطعن ُب أىل السنة كالتحريش بينهم، كالسعي احلثيث على تفريقهم 
كتشتيت مشلهم، ككاف من أعظم أسلحتهم لتحقيق أىدافهم إظهار الشدة الٍب 

نو آصار كأغالؿ ال رٞبة فيو كال مساحة كال رخص عند احلاجة تصور اإلسالـ ككأ
 ىػ.      1426/شعباف /1كالضركرة كال مراعاة ادلصاحل كادلفاسد، كتبو الشيخ ُب 

إبطاؿ دعوى عبد العزيز القارئ أفَّ ) التصوؼ ( ىو ) عين التوحيد(  -182
آخر على  كىو رد وأفَّ الصوفية من أىل السنَّة والجماعة )الحلقة الثانية(،

مقاؿ للدكتور عبد العزيز قارئ نشرتو جريدة ادلدينة ُب ملحقها ادلسمى بالرسالة 
ٙبت عنواف "من يرل أف مذىب أىل السنة كاحد فليخرج بقية ادلذاىب من ىذه 

ـ، كتبو الشيخ ُب 2225أغسطس  12ىػ ادلوافق 1426رجب 7الدائرة " كبتاريخ 
 ".التصوؼ زيف كشف" كتاب ضمن ادلقاؿ ىذا كنشرىػ، 1426شعباف  19

إبطاؿ دعوى عبد العزيز القارئ أفَّ ) التصوؼ ( ىو ) عين التوحيد(  -181
، كىو تكملة للرد وأفَّ الصوفية من أىل السنَّة والجماعة )الحلقة الثالثة(

 كتاب ضمن ادلقاؿ ىذا كنشرىػ، 1426/شعباف/27السابق، كتبو الشيخ ُب 
 ".التصوؼ زيف كشف"

، كىو رد مختار في َذبِّو عن الصُّوفية )الحلقة الثانية(مناقشة الهادي ال -182
على مقاؿ بعنواف " أٛبُب أف تقرأ التاريخ لتجد بنفسك حضور أىل التصوؼ " 

للمسمى باذلادم ادلختار نشرتو  -ىػ  1426ٝبادل اآلخرة  2اجلمعة   -بتاريخ 
ا عن التصوؼ جريدة ادلدينة ُب ملحقها "الرسالة " يتضمن أقواالن باطلة يدافع ّٔ
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 ضمن ادلقاؿ ىذا كنشرىػ، 1426/ شعباف /28كالغالة فيو، كتبو الشيخ ُب 

 ".التصوؼ زيف كشف" كتاب
ٝبع دلقاالت الشيخ ُب الذب واالنتصار لو ولشريعتو،  حقوؽ النبي  -183

مكانة ىػ، كيشتمل على: "1428، مع إعداد رلالس اذلدل عاـ عن النيب 
الذب عن رسالة " ك"سالة محمد الذب عن ر " ك"وحقوقو الرسوؿ 
ال يا مفتي " ك"االنتصار للرسوؿ المختار " ك")الحلقة الثانية( محمد 

 ".نصيحة ودعوة للبابوات إلى اإلسالـ" ك"مصر ... ما ىكذا تورد اإلبل
رد الصاـر المصقوؿ إلى نحر شاىره المخذوؿ الجاىل العابث  -184

، كىو رد على مقاؿ لفاحل احلريب باْلصوؿ )نقد لفالح الحربي( الحلقة اْلولى
( الذم ميًلئى  الصَّاـر المصقوؿ لمقارعة الصيَّاؿ على اْلصوؿادلسمى بػ ) 

بالظلم كاألباطيل فقرَّر الشيخ الردَّ عليو ُب بعض ادلسائل الٍب تضمنها مقالو  
 ىػ.1426/شواؿ/5كقضية التسامح ُب األصوؿ، كتبو الشيخ ُب 

شاىره المخذوؿ الجاىل العابث  رد الصاـر المصقوؿ إلى نحر -185
، كىو تكملة للرد السابق، تناكؿ الحلقة الثانية -باْلصوؿ )نقد لفالح الحربي(

فيو الشيخ ثالث مسائل األكىل : دعواه أينّْ اعتربتي سبَّ األكثاف أصالن كبياف 
بطالف ىذه الدَّعول، كالثانية كالثالثة ُب إبطاؿ بعض افَباءاتو على الشيخ، كتبو 

 ىػ.1426/شواؿ/22شيخ ُب ال
، فيو بياف فساد النظم الغّب اإلسالمية  نداء إلى اْلمة اإلسالمية -186

كالدديقراطية كالدكتاتورية، بل احلل ُب ادلشاكل ىو الرجوع إىل شريعة اهلل كتطبيقها 
 ىػ.27/12/1426ُب ٝبيع الشؤكف، كتبو الشيخ ُب 

التصرفات الٍب ٙبمل ، كىو مقاؿ فيو الرد على االنتصار للرسوؿ المختار -187
ُب طياهتا الطعن ُب رسوؿ اهلل زلمد صلى اهلل عليو كسلم كالتشويو لرسالتو من قبل 
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أفراد كمنظمات نصرانية حاقدة كمن قبل بعض الكتاب احلاقدين ادلستهَبين مثل  
كتاب الصحيفة الدامنركية )جيالندز بوسًب ( الٍب سخر كتأّا من أفضل البشر 

ليو الصالة كالسالـ، كفيو كذلك بياف دلن ىم ادلدمركف كأكمل الرسل زلمد ع
 ىػ.28/12/1426احلقيقيوف لإلنسانية كللشعوب، كتبو الشيخ ُب 

، كىو رد على ما نشرتو صحيفة ال يا مفتي مصر ما ىكذا تورد اإلبل  -188
ىػ ادلوافق 29/12/1426( الصادر ُب يـو األحد 15621ادلدينة ُب عددىا )

" مفٍب مصر أكد التحرؾ دلقاضاة الصحيفة  ـ ٙبت عنواف29/1/2226
الدمناركية"، كفيو رد على دعوة ادلفٌب علي ٝبعة إىل كحدة األدياف، كتبو الشيخ ُب 

6/  ىػ.1427/زلـر
أبو الحسن المأربي يحامي بالخيانة والبهتاف عمن يدعو إلى حرية  -189

و عن أىل ، كفيو بياف ألصوؿ أيب احلسن الٍب يدعو إليها كزلاماتوأخوة اْلدياف
ككاف  كحدة األدياف، كرد على بعض ما جاء ُب كتابو "الدفاع عن أىل االتباع"،

 ىػ، كطبع ُب آّالس مستقالن.1427الفراغ منو ُب الثاين عشر من شهر زلـر عاـ 
، كىو رد على تصريح الذّب عن رسالة محمد صلى اهلل عليو وسلم -192

ادلسٌمى بالرسالة ُب يـو اجلمعة  ( ُب ملحقها15642نشرتو جريدة ادلدينة )العدد /
18/ ـ، للمفكر الدكتور أٞبد كماؿ أبو 2226/فرباير/17ىػ، ادلوافق 1427/زلـر

"احتراـ اْلدياف آّد نائب رئيس آّلس القومي حلقوؽ اإلنساف، ٙبت عنواف 
"، كتبو الشيخ ُب  ضرورة وعلى العرب التخلص من معاداة اإلسالـ

19/  ىػ.1427/زلـر
، كفيو الرد على بين تقديس المشاىد وتخريب المساجدالروافض  -191

الركافض ُب تشييدىم للقبور كبناء ادلشاىد عليها كٙبرمي ذلك من الكتاب كالسنة 
كمن أقواؿ السلف كمنهم أئمة أىل البيت، كُب الرد على البياف الذم نشرتو شبكة 
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 ىػ. 1427/ زلـر /  28الشيعة العادلية، كتبو الشيخ ُب 

، كىو تكلمة للرد على البياف الذم ين أىل الُسنَّة والروافضالمهدي ب -192
نشرتو شبكة الشيعة العادلية، كبياف دلوقف الرافضة كأىل السنة من ادلهدم كاألدلة 

 ىػ.1427/صفر/7على ذلك، كتبو الشيخ ُب 
، كىو رد على ادلدعو من ىم اإلرىابيوف؟ َأُىم السَّلفيوف؟! أـ الروافػض؟ -193

ادلهدم الشّبازم ٗبناسبة تفجّب مشهد علي بن زلمد اذلادم ُب آية اهلل رلتىب ب
شريط مسجل فيو صوتو كقد بث ىذا الشريط عرب شبكة ادلعلومات العادلية 

 اإلرىابيوف)االنَبنت(، الذم اهتم الوىابية باإلرىاب، فبْب الشيخ من ىم 
  ىػ.1427اخلامس عشر من شهر صفر احلقيقيوف، كتبو ُب 

لة محمٍد صلَّى اهلل عليو وسلَّم ) الحلقة الثانية: ُحرِيَُّة الذَّبِّ عن رسا -194
، كىو مقاؿ جاء إثر كثرة الكالـ عن حوار األدياف كعن حرية التعبّب كحرية الرَّأي(

التدين ُب الصحف كادلواقع الفضائية كَب آّالس اخلاصة كالعامة، كتبو الشيخ ُب 
 ىػ. 1427/ صفر / 21

قاـ بتفريغها كعرضها ، زلاضرة للشيخ هوضواقع المسلمين وسبيل الن -195
ىػ، كقد 2/3/1427على الشيخ حفظو اهلل األخ فواز اجلزائرم، ُب ليلة السبت 

التمسك بالكتاب " ك"الكتاب والسنة أثرىما ومكانتهماطبع مع مقاؿ "
 "، ُب دار اإلماـ أٞبد.والسنة
ىو ،  ك طريق الحوار الصحيح الهادؼ الموصل إلى الوحدة اإلسالمية -196

رد على مقاؿ نشرتو جريدة ادلدينة ضمن ملحقها )الرسالة( ُب يـو اجلمعة 
( : حملمد عطية 15682ـ /العدد )2226مارس  31ىػ ادلوافق 2/3/1427

ٙبت عنواف " كتب الشيعة الركائية ٝبيعها قابلة للعرض الدقيق كالتمحيص 
ملحق ىػ، كقد نشر رد الشيخ ُب 7/3/1427كادلراجعة"، كتبو الشيخ ُب 
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 14ىػ، ادلوافق: 1427ربيع األكؿ  16)الرسالة( ُب جريدة ادلدينة يـو اجلمعة 

 (.15696ـ،  العدد )2226إبريل 
، تفريغ حملاضرة ُب مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز التحذير من الشر -197

ىػ، ضمن برنامج : )دكرة اإلماـ زلمد بن عبد 19/5/1427ٗبكة، بتاريخ: 
قاـ بتفريغ ىذه احملاضرة كعرضها على الشيخ ربيع، األخ:  الوىاب السلفية ٗبكة (،

ىػ(، كطبع ُب دار 14/6/1427سلطاف بن زلمد اجلهِب، ُب يـو االثنْب : )
 اإلسناد.

زلاضرة من تفريغ األخت نور السلف، راجع ىذا من القلب إلى القلب،  -198
: التفريغ  ٍب عرضو على الشيخ األخ: سلطاف بن زلمد اجلهِب ، ُب تاريخ 

 ىػ(.19/6/1427)

القوؿ الواضح المبين في المراد بظل اهلل الذي وعد بو المؤمنين  -199
، دراسة علمية حديثية دلسألة ظل اهلل، كنقل أقواؿ العلماء ُب ذلك، كقد العاملين

قاؿ ُب خاٛبتو: )فإف ادلتأمل ادلنصف ُب النصوص النبوية كالقواعد الشرعية ال 
الٍب مر ذكرىا ُب  –الوارد ُب النصوص النبوية  خياجلو شك ُب أف ادلراد من الظل

ىػ، كطبع 25/7/1427إمنا ىو ظل عرش اهلل عز كجل(، كتبو ُب  -ىذا البحث
 ".دفع بهت وكيد الخائنينُب دار اإلسناد مستقالن، كما طبع ُب آّالس مع "

كىو  "،-رحمو اهلل-"دفُع بهِت وكيِد الخائنين عن العالمة ابن عثيمين -222
حلدادية أتباع فاحل احلريب ُب طعنهم ُب الشيخ العثيمْب ُب مسألة أٌف ظل رٌد على ا

اهلل سللوؽ من سللوقاتو أك أنو ظل العرش كليس من باب الصفات، كتبو الشيخ ُب 
 ".القوؿ الواضح المبينىػ، طبع ُب آّالس مع "1427/شعباف/12

كىي نصيحة ألىل الكتاب نصيحة ودعوة للبابوات إلى اإلسالـ،  -221
ىػ، طبع ُب دار اإلماـ 1427/شعباف/24لّبجعوا إىل الدين احلق، كتبها الشيخ ُب 
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 ".موقف اإلسالـ من عيسىأٞبد مع "

في القرآف والسنَّة وعند أىل البيت واْلمَّة  مكانة الصَّحابة  -222
كىو مقدمة كتاب االنتصار لكتاب العزيز اجلبار،  اإلسالمية  )الحلقة اْلولى(،

 الذم سيأٌب.
كىو  تصار للصحابة اْلخيار )الحلقة الثانية من مكانة الصحابة(،االن -223

 ."االنتصار"ب اتكلمة للمقدمة لكت

على  اَْلْخيار  االنْػِتصار ِلكَتاِب الَعزيز اْلجبَّار وْلصحاِب ُمَحمَّد  -224
، كىو كتاب كبّب ُب رد على الرافضة كدفاع عن الصحابة كبياف أعدائهم اْلشرار

عياشي ُب تفسّبمها كٙبريفهما لنصوص القرآف، انتهى منو لضالالت القمي كال
ىػ، كقد طبع عدة طبعات، منها ُب دار ادلنهاج عاـ 1427/رمضاف/4الشيخ ُب 

 ىػ.1428
، زلاضرة مفرغة قاـ توجيهات عامة للشباب وواجبهم نحو الدعوة -225

 بإعدادىا األخ سامل اجلزائرم.

 والعملَ  أصلٌ  اإليمافَ  إفَّ : "يقوؿ من باإلرجاء يُرَمى أف يجوز ىل -226
 اإلدياف إفَّ : "  يقوؿ من باإلرجاء ييرمى أف جيوز ال، كفيو بْب أنو "؟(فرعٌ ) كماؿٌ 
 بن كزلمد منده ابن: كمنهم األمة علماء تضليل يقتضي ىذا ألفَّ "   كفرع أصل
 حسن بن كعبدالرٞبن رجب كابن القيم كابن تيمية ابن اإلسالـ كشيخ ادلركزم نصر

 12 ُب الشيخ كتبو كالسعدم، عبدالرٞبن بن كعبداللطيف عبداهلل بن كسليماف
 .ىػ1427/شواؿ/ 

 وأئمتهم والالحقين السابقين السنة أىل يرموف التكفيريوف الحداديوف -227
كىو احللقة األكىل من الرد  ،"فرع والعمل أصل اإليماف" يقولوف ْلنهم باإلرجاء



 
 

 ـــــــــ   42    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
، (معاصر ومرجئ قديم جئمر  بين مباشر حوار) على مقاؿ عبداحلميد اجلهِب

 ىػ.1427/شواؿ/12بتاريخ 
 مرجئ بين مباشر حوار) الجهني مقاؿ على َردِّي من الثانية الحلقة -228
 .(معاصر ومرجئ قديم
، كىو رد على احلدادية، كتبو ُب تكملة لبحث سماحة اإلسالـ -229
 ىػ16/12/1427

يخ زلاضرة قاـ بتفريغها كعرضها على الش لمحة عن معاني سورة الفاتحة، -212
 .ىػ 1427/ذك القعدة/12، ُب األخ: فواز اجلزائرم

، كىو كتاب كبّب ُب براءُة الصَّحابة اْلخيار من التبرُّؾ باْلماكن واآلثَار -211
اآلثار النبوية الرد على كتاب للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، مساه بػ "

صدر ىذا الكتاب  "بالمدينة المنورة ووجوب المحافظة عليها وجواز التبرؾ بها
/ذم 15ىػ، ككاف رد الشيخ قد فرغ منو ُب  1427ُب ىذا العاـ 

 ىػ.1428ىػ، كقد طبع ُب رلالس اذلدل عاـ 1427احلجة/
، كتبها الشيخ ُب الكلمة االفتتاحية لمنتدى التوحيد والسنة -212

 ىػ.8/1/1428

دراسة أقواؿ العلماء في حديث " أرحم أمتي بأمتي أبوبكر .."   -213
حاصل ما توصل لو الشيخ كترجح عنده من دراسة طرؽ ىذا احلديث ، ك الحديث

ىػ، 1428زلـر  24أٌف احلديث صحيح متصل، ككاف الفراغ من ىذا البحث ُب 
 كقد طبع ُب دار اإلسناد.

زلاضرة قاـ بتفريغها كعرضها على الشيخ وصايا لقماف الحكيم البنو،  -214
 .األخ: فواز اجلزائرم

، قاـ بتفريغو كعرضو على الشيخ اْلنعاـ شرح الوصايا العشر من سورة -215
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 ىػ .9/2/1428ربيع، األخ: فواز اجلزائرم، ُب: 

زلاضرة قاـ بتفريغها كعرضها على الشيخ األخ: صفات عباد الرحمن،  -216
 ىػ .19/2/1428فواز اجلزائرم، ُب : 

، زلاضرة مفرغة وجوب االتباع والتحذير من مظاىر الشرؾ واالبتداع -217
 ضيد دلكتبة رلالس اذلدل ُب اجلزائر.ضمن سلسلة الدر الن

زلاضرة مفرغة التوحيد أصل اْلصوؿ وقاعدة في اْلسماء والصفات،  -218
 للشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب اجلزائر.

زلاضرة مفرغة للشيخ باعتناء عقيدة اْلنبياء عليهم الصالة والسالـ،  -219
 رلالس اذلدل ُب اجلزائر.

لشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب زلاضرة مفرغة لالتوحيد يا عباد اهلل،  -222
 اجلزائر.

 زلاضرة مفرغة للشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب اجلزائر.أىمية التوحيد،  -221

زلاضرة مفرغة للشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب تفسير كلمة التوحيد،  -222
 اجلزائر.

زلاضرة مفرغة للشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب حق اهلل على العباد،  -223
 اجلزائر.

، زلاضرة مفرغة للشيخ باعتناء رلالس اذلدل ُب وحيدلمحة عن الت -224
 اجلزائر.

اإلسناد خصيصة ىذه اْلمة والجرح والتعديل قائم في الرواة ما بقي  -225
، كىذا ادلقاؿ فيو رد على من ادعى أٌف علم اجلرح كالتعديل انقطع، ىذا الدين

عد جيل كفيو بياف استمرار كجود احلفاظ كارتباطهم كتشبثهم باألسانيد جيالن ب
 ىػ.22/4/1428كاحلرص على ربط الطالب بشيوخهم، كتبو ُب 
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، تذكير النابهين بسير أسالفهم حفاظ الحديث السابقين والالحقين -226

كىو كتاب نفيس كبّب احلجم كالفائدة، ٝبع فيو الشيخ مناذج من تراجم علماء 
كطبع ، ىػ1428ٝبادم اآلخرة  14احلديث ادلتقدمْب كادلتأخرين، كتبو الشيخ ُب 

 .ىػ1429ُب دار ادلنهاج، الطبعة األكىل، 

، رد مقالة نشرهتا جريدة ادلدينة ُب الفتوى العصرية لمفتي الديار المصرية -227
ىػ( 1428رجب 13ملحقها )الرسالة( ُب عددىا الصادر ُب يـو اجلمعة ادلوافق )

ـ( حوؿ فتول مفٍب مصر على ٝبعة ُب إجازة ردة 2227يوليو  27ادلوافق )
ىػ، كقد نشر ُب ملحق 22/7/1428جدد للمسيحية، كتبو الشيخ ُب مسلمْب 

 )الرسالة( جلريدة ادلدينة.
 ىػ.6/12/1428، بتاريخ ومآالتها الخطيرة الحربي فالح أصوؿ -228
، مقاؿ فيو بياف أمهية الصالة مكانة الصالة في اإلسالـ وآثارىا الطيبة -229

تسوية الصفوؼ، كبياف كإطالؽ النصوص لفظ الكفر على تاركها، كمع بياف أمهية 
 ىػ.1428/ 24/11األدلة على ذلك، كتبو الشيخ ُب 

 جريدة ُب الشيخ عليو اطلع ما على رد كىو، رسالة إلى شيخ اْلزىر -232
 يـو ُب الصادر( 12655) العدد من السابعة الصحيفة ُب األكسط الشرؽ

زىر عن لقاء ًب بْب شيخ األ ،ىػ1429 لعاـ احلراـ احملـر شهر من21 األربعاء
الدكتور زلمد سيد طنطاكم كبْب رئيس رللس الشورل اإليراين غالـ علي حداد 
الذم يزكر مصر حاليان، ٕبثا ُب ىذا اللقاء سبل تدعيم العالقات الثقافية كالتقريب 
بْب السنة كالشيعة، فاتفقا على التعاكف العلمي بْب األزىر كادلركز اإلسالمي العادلي 

من شهر زلرَّـ  23حوث كادلؤلفات، كتبو الشيخ ُب بطهراف ُب رلاؿ تبادؿ الب
 ىػ.1429احلراـ لعاـ 

ىػ، قاـ بتفريغ 1424، زلاضرة جللسة ُب رمضاف وقفات مع سورة الزمر -231
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ىذه الكلمة األخ أبو عبداهلل السرتاكم ٍب أرسلها للشيخ، فتفضل الشيخ ٗبراجعتها 

 ىػ.12/2/1429ٍب األذف بنشرىا، ُب يـو األحد 
كىو رد  ية إلى شيخ اْلزىر )حوؿ مناصب المرأة وعملها(،رسالة ثان -232

( الصادر ُب 15139على فتاكل الطنطاكم الٍب نشرهتا جريدة عكاظ ُب عددىا )
( ٙبت عنواف " مناصب 39ُب )ص ،ىػ1429زلـر 29 يـو اخلميس ادلوافق 

الدكلة الواليات العامة كالقضاء...ىل ٙبق للمرأة؟ " كعنواف آخر" تويل ادلرأة رئاسة 
 ىػ.11/2/1429ال خيالف الشريعة"، كتبو ُب  

، زلاضرة تهتدوا "دفاع عن رسوؿ اهلل وأصحابو الكراـ" تطيعوه وإف -233
 ىػ.1429ربيع األكؿ  27مفرغة ٗبكة بتاريخ 

ربيع الثاين  27، زلاضرة مفرغة بتاريخ بحبلو واالعتصاـ اهلل في الحب -234
 ىػ.1429
ألقاىا الشيخ ُب مسجد الشيخ ، زلاضرة مفرغة عباده على اهلل حقوؽ -235

 ىػ.1429ربيع الثاين  12عبدالعزيز بن باز ٗبكة ادلكرمة، بتاريخ 
 بػ زورًا الموصوؼ البحريني فوزي وخيانات وتحريفات أكاذيب كشف -236

 ، احللقة األكىل. (البحريني اْلثري فوزي) بػ للمسمى نقد(! اْلثري)
 زورًا لموصوؼا ؛ البحريني فوزي وخيانات وتحريفات أكاذيب كشف -237

 28احللقة الثانية، بتاريخ  ،(البحريني اْلثري فوزي) بػ للمسمى نقد(! اْلثري) بػ
 ىػ.1429رجب 
 وتزيين زخارؼ من معناه في وما البركاف عليو اشتمل لما البياف -238

، احللقة األكىل، (باْلثري زوراً  المنعوت البحريني فوزي على رد) الشيطاف
 ىػ.8/1429/ 8بتاريخ 
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 وتزيين زخارؼ من معناه في وما البركاف عليو اشتمل لما البياف -239

، احللقة الثانية، (باْلثري زوراً  المنعوت البحريني فوزي على رد) الشيطاف
 ىػ.22/8/1429بتاريخ 
 وتزيين زخارؼ من معناه في وما البركاف عليو اشتمل لما البياف -242

 احللقة الثالثة.، (باْلثري زوراً  المنعوت البحريني فوزي على رد) الشيطاف

 إشراع"بػ سماه فيما فالح َدَعاَوى إبطاؿ في الرشيد الثابت النهج -241
 ىػ.1429 القعدة ذك 19، احللقة األكىل، "السديد التحقيق" و" اْلسنة
 إشراع"بػ سماه فيما فالح َدَعاَوى إبطاؿ في الرشيد الثابت النهج -242

 ىػ.1429 قعدةال ذك 24، احللقة الثانية، "السديد التحقيق" و" اْلسنة
 ىػ.1432 لعاـ زلرَـّ 23بتاريخ  ،(جديدة بمقدمة) اإلسالـ وسطية -243
 ىػ.12/2/1432بتاريخ  ،(جديدة بمقدمة) الذميم التعصب -244
كىو رد  (.االكىل احللقة) االختالط فتنة من اإلسالمية الشريعة تنػزيو -245

 22على مقالْب للدكتور أٞبد بن قاسم الغامدم، نشرا بتاريخ 
 ىػ.23/12/1432ك

 (.الثانية احللقة) االختالط فتنة من اإلسالمية الشريعة تنػزيو -246
، ككاف الفراغ (الثالثة احللقة) االختالط فتنة من اإلسالمية الشريعة تنػزيو -247

 .ىػ1431ربيع الثاين  4من الكتاب بتاريخ 
 ىػ.11/4/1432، بتاريخ العراؽ في السلفيين لألخوة وتحذير نصيحة -248
، بتاريخ وغيرىا مصر في سلفيينال لألخوة وبياف نصيحة -249
 ىػ.16/4/1432
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 اإلخواف عن والعدواف بالباطل يدافع الحسن أبو"  لكتاب مقدمة -252
 ىػ.8/12/1432، بتاريخ "اْلدياف ووحدة حرية ودعاة
 ىػ.1432شواؿ  11، زلاضرة مفرغة بتاريخ الناجية الفرقة -251
 ىػ.14/6/1431، بتاريخ الخصاؿ من لغيره أو للماؿ العبودية -252
، بو واْعتَػزُّوا اإلسالـ على أُثبُػُتوا(  وُحكَّاماً  ُشُعوباً )  المسلموف يهُّاَ أَ  -253

 .ىػ1431 الثانية ٝبادل 17بتاريخ 
 التدين حرية دعوة من اإلسالـ وعلماء تيمية ابن اإلسالـ شيخ موقف -254
 ىػ.17/6/1431، بتاريخ اْلدياف ومساواة وأخوة
 8، بتاريخ عشقي جدما أنور/ د مع حوار ومعنوي حسي الجنة نعيم -255
 ىػ.1431 رجب
 ىػ.12/12/1431، بتاريخ عامر لطفي محمود أوىاـ رد -256
 ىػ.9/2/1432، بتاريخ السلفية باسم يتكلم من لكل وذكرى نصيحة -257
 بػِ  المسمى على رد السجاؿ حسم مقاؿ في والخباؿ الجهل بياف -258

 ىػ.22/2/1432، بتاريخ "األكىل احللقة" "طيباوي مختار"
 بػِ  المسمى على رد السجاؿ حسم مقاؿ في لخباؿوا الجهل بياف -259

 ."الثانية احللقو" "طيباوي مختار"
 بػِ  المسمى على رد السجاؿ حسم مقاؿ في والخباؿ الجهل بياف -262

 ."الثالثة احللقة" "طيباوي مختار"
، بتاريخ الحكاـ على والخروج والمظاىرات اْلحداث عن كلمة -261
 ىػ.17/3/1432
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 اهلل عبد بن سعود الدكتور مع حوار اإلسالـ في المظاىرات حكم -262

 ىػ12/4/1432، بتاريخ (األكىل احللقة) الفنيساف
 اهلل عبد بن سعود الدكتور مع حوار اإلسالـ في المظاىرات حكم -263

 ىػ.12/4/1432، (الثانية احللقة) الفنيساف
 بلداف من وغيرىا الجزائر في الّروافض دين انتشار من تحذير -264

 ىػ.1432 رةاآلخ ٝبادل 21، المسلمين
 ىػ.4/7/1432، بتاريخ ُكبَّار ومكر خطيرة مكيدة -265
، بتاريخ التدين حرية ويرى اإلسالـ دين غير ديناً  يسوغ من حكم -266
 ىػ.15/7/1432

 ىػ.28/8/1432، بتاريخ السيئات جميع يجمعاف والضالؿ الغي -267
 الضالؿ من ومنهجو الحسن أبي مقاؿ في ما إلى المغرور تنبيو -268

 ىػ.4/11/1432، (كىلاأل احللقة) والشرور
 الضالؿ من ومنهجو الحسن أبي مقاؿ في ما إلى المغرور تنبيو -269

 ىػ.11/11/1432، بتاريخ (الثانية احللقة) والشرور
 الضالؿ من ومنهجو الحسن أبي مقاؿ في ما إلى المغرور تنبيو -272

 ىػ.22/11/1432، بتاريخ (الثالثة احللقة) والشرور
 الضالؿ من ومنهجو الحسن بيأ مقاؿ في ما إلى المغرور تنبيو -271

 ىػ.29/11/1432، بتاريخ (الرابعة احللقة) والشرور
، (األكىل احللقة) ومثيروىا ورؤوسها وأسسها الفتن أسباب ىم من بياف -272

 ىػ.15/12/1432بتاريخ 
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، (الثانية احللقة) ومثيروىا ورؤوسها وأسسها الفتن أسباب ىم من بياف -273

 ىػ.15/12/1432بتاريخ 
، بتاريخ دماج في إخواننا لنصرة السنة أىل عجمي إلى دعوة -274

 ىػ.4/12/1432
 ىػ.14/3/1433، بتاريخ المصري المقصود عبد محمد أباطيل من -275
، بتاريخ عليو وتهويشو -اهلل رحمو- البخاري اإلماـ على الحلبي جناية -276
 ىػ.27/3/1433

 ، بتاريخ(األكىل احللقة) والكذب والعناد بالجهل نفَسوُ  يَُدمِّر الحلبي -277
 ىػ.12/4/1433

، بتاريخ (الثانية احللقة) والكذب والعناد بالجهل نفَسوُ  يَُدمِّر الحلبي -278
 ىػ.1433/ 22/4

، بتاريخ (األكىل احللقة) وغيره البخاري اإلماـ على تجنِّيو يواصل الحلبي -279
 ىػ.1433/ 22/4

 في السلف منهج ضد أصوالً  عاماً  ثالثين قبل من يؤصل الحلبي -282
 ىػ.29/4/1433اريخ ، بتوالتعديل الجرح
 ىػ.19/5/1433، بتاريخ اْلدياف وحدة إلى يدعو عدناف العرعور -281
 وعن مسلم صحيح عن والذب -عنو اهلل رضي- معاوية مناقب بياف -282

، بتاريخ واالحتراـ بالقبوؿ وتلقوه صحتو على أجمعوا الذين العلماء
 ىػ.25/5/1433

ريخ ، بتاالمفصل على المجمل حمل بأصل القائلين مع وقفات -283
 ىػ.21/7/1433
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، بتاريخ وغيرىم اْلىواء أىل امتحاف في اإلسالـ حكم ما -284
 ىػ.25/8/1433

 ونقاد الحديث أئمة من الجباؿ منهج على أنو الناس يوىم الحلبي -285
 ىػ.13/9/1433، بتاريخ الرجاؿ
، بتاريخ ومشتقاتها الديمقراطية ومن الفتن من التحذير -286

 ىػ.4/12/1433
 وبمخالفة باإلرجاء وأئمتهم السنة أىل جمهور يرمي مغرور متعالم -287
بتاريخ  ،"اْلولى الحلقة" الصالة تارؾ تكفير على الصحابة وإجماع السنة

 ىػ.17/11/1433
 وبمخالفة باإلرجاء وأئمتهم السنة أىل جمهور يرمي مغرور متعالم -288
بتاريخ  ،"الثانية الحلقة" الصالة تارؾ تكفير على الصحابة وإجماع السنة

 ىػ.17/11/1433
 ذلك من وىدفها الفاسدة واْلصوؿ الواىية اآلثار تتسقط الحدادية -289

 ىػ.25/12/1433، بتاريخ والالحقين السابقين السنة أىل تضليل
 رسولو سنة من صحَّ  وبما المبين كتابو في بما إال تعالى اهلل يوصف ال -292

 آؿ عادؿ على الرد من األكىل احللقةوسلم،  عليو اهلل صلى- اْلمين الصادؽ
 ىػ.18/1/1434ٞبداف، بتاريخ 

 ليشغبوا والمنكرة الواىية باْلحاديث أىلو يحتفي الحدادي المنهج -291
 احللقة ،فيهم ليطعنوا بل والالحقين، السابقين السنة أىل جمهور على بها

 ىػ.6/2/1434ٞبداف، بتاريخ  آؿ عادؿ على الرد من الثانية
 الحلقة" لعادلةا العمرية الشروط في الظالمة الركابي طعوف إبطاؿ -292

 ىػ.16/5/1434بتاريخ  ،"اْلولى
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 ىػ.8/6/1434، بتاريخ وشعباً  حكومة مصر ْلىل وتحذير نصيحة -293
 في وقوعاً  وأشدىم أكثرىم ومن بالزور شهادة الناس أشد من الحلبي -294

 ىػ.5/7/1434األكىل(، بتاريخ  )احللقة المخزية التناقضات
 في وقوعاً  وأشدىم مأكثرى ومن بالزور شهادة الناس أشد من لحلبيا -295

 الثانية(. )احللقة المخزية التناقضات
 اهلل رضواف الكراـ الصحابة وعن عثماف الراشد الخليفة عن الذب -296
، بتاريخ "األكىل احللقة" "العنابي يوسف على رد" الدواـ على عليهم

 ىػ.11/8/1434
من الرد على يوسف  "الثانية ، كىو "احللقةالغاز بن ىشاـ مرويات دراسة -297

 العنايب. 
 ىػ.13/11/1434، بتاريخ الجهمية أصوؿ أخطر وينشر يؤيد الحلبي -298
، اإللحاديين ومنطقو وفلسفتو أرسطو يمجد عبدالستار محمد الدكتور -299

 .ىػ1434 احلجة ذم 18بتاريخ 
، "الثاني المقاؿ"  دماج في إخواننا لنصرة السنة أىل جميع إلى دعوة -322

 ىػ.26/12/1434بتاريخ 
 وتالميذىم المستشرقوف افتعلو الذي التأريخي قدالن منهج ىو ىذا -321
 ىػ.15/3/1435، بتاريخ اإلسالـ لهدـ
، بتاريخ القطبية والحدادية الخوارج تدمغ الصحيحة الشفاعة أحاديث -322
 ىػ.29/5/1435

 وتشغيبات شبهات على الرد في اْلثرية المقاالت" مضامين -323
 ىػػ.19/8/1435، بتاريخ مهم ملحق ومعها ،"الحدادية
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 كتاب تفسير في منها وانطالقهم الرفض أئمة عند الباطنية عقيدةال -324

 ىػ.1435/شواؿ/8، بتاريخ اهلل
 مقالو في الجهني الحميد عبد وجهاالت تلبيسات بعض مع وقفات -325

 األكىل". ، "احللقة[اإلرجاء بها استقوى محدثة مسألة عن الخفاء كشف]
 مقالو يف الجهني الحميد عبد وجهاالت تلبيسات بعض مع وقفات -326

الثانية"،  "احللقة ،[اإلرجاء بها استقوى محدثة مسألة عن الخفاء كشف]
 ىػ.1435شواؿ  11بتاريخ 
، بتاريخ الحدادي صواف اهلل عبد وافتراء إفك إبطاؿ -327
 ىػ.1435/شواؿ/11

اإلصابة في تصحيح ما ضعفو وإبراز ما جهلو الحجوري من مفاريد  -328
ىػ، الطبعة األكىل، 1435شواؿ  17ُب  دار ادلّباث النبوم، فرغ  منوالصحابة، 

 ىػ.1436عاـ 

 القعدة ذك 6، بتاريخ صواف اهلل عبد الغبي البليد مقاؿ مع وقفات -329
 ىػ.1435
 بن اهلل عبد بها يتشبث التي الحدادية وأصوؿ ْلباطيل الدامغة الحجة -312
 ىػ.23/11/1435 ، بتاريخالجهوؿ صواف
ديث في كتابو اإلصابة في استدراؾ ما فات الحجوري من اْلحا -311

ىػ، طبع ُب دار ادلّباث النبوم، الطبعة 1436زلـر  15، كتبو ُب مفاريد الصحابة
 ىػ.1436األكىل 

 من البطاقة وحديث الشفاعة أحاديث "إف: يقوؿ من على الرد -312
 29بتاريخ  المسلمين"، وأئمة والتابعين الصحابة إلجماع مخالفين المتشابو

 ىػ.1436 صفر
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، بتاريخ الشريفين الملك سلماف الحرمين خادـ على وثناء شكر -313

 ىػ.8/6/1436
 ىػ.1436 شعباف 9 ، بتاريخومنبعها وفتنتو، داعش، تنظيم عن لمحة -314
 فتنة ثمار من ثمرة ىو إنما السنة أىل تكفير في الغالي فراج عماد -315

 .ىػ27/8/1436األكىل"، بتاريخ  "احللقة الباطلة وتأصيالتهم الحدادية
 فتنة ثمار من ثمرة ىو إنما السنة أىل تكفير في الغالي فراج عماد -316

 .ىػ21/9/1436الثانية"، بتاريخ  "احللقة الباطلة وتأصيالتهم الحدادية
 اهلل رضي– وصحابتو -وسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ اىتماـ شدة -317
 ىػ.19/11/1436، بتاريخ الخلل وسدِّ  الصالة في الصفوؼ بتسوية -عنهم
، بتاريخ والمجتمعات مساجدال في المتفشية المنكرات بعض -318

 ىػ.4/1/1437
 ىػ.9/2/1437، بتاريخ قطب سيد ضالالت بعض -319
 في الساعوف الحوثيوف ومنهم والزندقة الكفر على قائم الروافض دين -322
ىػ، طبع ُب دار اجلليس 1437/أكؿ ربيع/12، بتاريخ ودنيا ديًنا اليمن تدمير

 ".الخطر اإليرانيالصاحل، مع مقاؿ: "
 من بو قامت ما على الجزاء خير السعودية العربية لكةالمم اهلل جزى -321
 ىػ.22/3/1437، بتاريخ يستحقها من على الشرعية الحدود إقامة
، بتاريخ منو بريء أنا بما علي الجهني الحميد عبد افتراء دحر -322
 ىػ.23/3/1437

 ربيع 12، بتاريخ والمسلمين اإلسالـ على الرافضي اإليراني الخطر -323
 ع ُب دار اجلليس الصاحل.ىػ، طب1437الثاين 
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 المسمى كتابو في أوردىا التي الجهني الحميد عبد أباطيل دحض -324
 ىػ.1437الثاين  ربيع 13األكىل"، بتاريخ  "احللقة العلمي بالرد زورًا

 المسمى كتابو في أوردىا التي الجهني الحميد عبد أباطيل دحض -325
 الثانية". "احللقة العلمي بالرد زورًا

، المتشابو ومن عامة الشفاعة أحاديث إف: يقوؿ نيالجه الحميد عبد -326
 ىػ.7/5/1437بتاريخ 
، بتاريخ اهلل رحمهم السلف أئمة أنكره القرآف قراءة في التكلف -327

 ىػ.7/5/1437
 المسمى كتابو في أوردىا التي الجهني الحميد عبد أباطيل دحض -328
 ىػ.1437األكىل  ٝبادل 18الثالثة"، بتاريخ  "احللقة العلمي بالرد زورا

 المسمى كتابو في أوردىا التي الجهني الحميد عبد أباطيل دحض -329
 ىػ.1/6/1437الرابعة"، بتاريخ  "احللقة العلمي بالرد زورًا

 المسمى كتابو في أوردىا التي الجهني الحميد عبد أباطيل دحض -332
 ىػ.3/7/1437اخلامسة"، بتاريخ  "احللقة العلمي بالرد زورًا

 العربي المغرب في الشباب لبعض ،المدخلي ربيع العالمة توجيو -331
، بتاريخ كبيرة مشاكل ذلك على ويترتب المقابر، بدع بعض ينكروف الذين

 ىػ.22/7/1437
 ىػػػ.1437 شعباف 9، بتاريخ المصوروف القيامة يـو عذاباً  الناس أشد -332
 من وغيرىا ليبيا في خاصة، والسلفيين عموًما للمسلمين نصيحة -333
 ىػ.1437 رمضاف 28، بتاريخ اإلسالمية البالد
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 ذلك يقوؿ كما المتشابو من وليست محكمة الشفاعة أحاديث -334

 ذك 21، بتاريخ عليو دلت ما واعتقاد بها التسليم فيجب الجدد؛ الخوارج
 ىػ.1437 القعدة
األكىل"،  "احللقة حمداف آؿ عادؿ مخالفات يدمغ البرىاف وضوح -335

 ىػ.1437 احلجة ذم 18بتاريخ 
 الشفاعة أحاديث بتواتر اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالـ شيخ تصريحات -336
 زلـر 1، بتاريخ إيماف من ذرة مثقاؿ قلبو في كاف من النار من يخرج وأنو

 ىػ.1438
 ىػ.1438 زلـر 25، بتاريخ الشيشاف مؤتمر أىل دعاوى بطالف بياف -337
 ىو إنما باليستي بصاروخ المكرمة مكة الحوثيين الروافض استهداؼ -338

 ىػ.32/1/1438، بتاريخ الباطنية القرامطة أسالفهم ْلعماؿ امتداد
 اْلىواء أىل ومخالطة مجالسة من السلفيين السنة أىل تحذير -339

 ق.1438 صفر 13، بتاريخ المبتدعين
 الخوارج ال يرفع التي الشفاعة أحاديث حوؿ اإلسالـ أئمة كالـ -342

 ىػ.1438 صفر 22، بتاريخ رأساً  بها الحدادية
، تفريغ لفتول للشيخ اْلرض في فسادال أنواع شر من والغدر الخيانات -341

 ُب الرد على اخلوارج.
،  (األكىل احللقة) الطيب أحمد اْلزىر الجامع شيخ على مؤاخذات -342

 ىػػ.1/4/1438بتاريخ 
 إدانة في العلماء مسلك تسلك أف عليك يجب اْلزىر، شيخ يا ال -343

، بتاريخ  (الثانية احللقة) الوجود بوحدة تصريحاتو في عربي ابن
 ىػ.13/4/1438
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،  (الثالثة احللقة) الطيب أحمد اْلزىر الجامع شيخ على مؤاخذات -344

 ىػ.19/4/1438بتاريخ 
 احللقة) اإلجابة كتابو في مخالفاتو ودفع الحجوري مغالطات دحر -345
 ىػ.1438 شواؿ 21، بتاريخ  (األكىل
 احللقة) اإلجابة كتابو في مخالفاتو ودفع الحجوري مغالطات دحر -346
 ىػ.1438 القعدة ذك 12، بتاريخ  (الثانية
 احللقة) اإلجابة كتابو في مخالفاتو ودفع الحجوري مغالطات دحر -347
 ىػ.1438 احلجة ذك 1، بتاريخ  (الثالثة

ا: الشروح:
ا
 ثاني

كىو تفريغ لشرح لكتاب احلافظ ابن رجب "الفرؽ  النقد منهج شرعي، -348
السبيل ُب  بْب النصيحة كالتعيّب"، كىو موجود ُب موقع الشيخ، كقد طبع ُب منار

 ىػ1424اجلزائر عاـ 

شرح ) باب تفريع معرفة اإليماف واإلسالـ وشرائع الدين ( من كتاب  -349
، شرح كتعليق فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن ىادم ادلدخلي، الشريط الشريعة

ىػ(، قاـ بتفريغ ىذه ادلادة كعرضها على الشيخ األخ: 1421األكؿ: )ذم احلجة 
 فواز اجلزائرم.

كىي عبارة عن دركس صوتية قاـ ّٔا السنة لإلماـ أحمد، شرح أصوؿ  -352
الشيخ ُب دكرة إماـ الدعوة السلفية اإلماـ آّدد زلمد بن عبدالوىاب ُب مكة 

فرغها كاعتُب ّٔا كخرجها األخ سامل اجلزائرم، كقد طبع و ىػ،1422ادلكرمة عاـ 
 ىػ.1427ُب آّالس عاـ 

ـّ الخوارج التعليق على باب من كتاب الشريعة لإلم -351 اـ اآلجرّي: )ذ
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، قاـ بتفريغً ىذه وسوء مذاىبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه(
ٝبادل الثانية   22ادلادة كعرًضها على الشيخ : األخ  فواٌز اجلزائرم، ليلة األربعاء 

 ىػ.1426لعاـ 
شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ اإلسالـ أبي عثماف  -352

، كقد ابتدأ الشيخ ربيع شرحو ذلذا الكتاب ُب رحمن الصابونيإسماعيل بن عبدال
ىػ، كمن طبعات الكتاب طبعة دار 8/8/1427ىػ، كفرغ منو ُب 1426شعباف 

 ىػ.1431اإلماـ أٞبد، األكىل، 
ىػ، 32/9/1426زلاضرة بتاريخ :  شرح حديث " الدين النصيحة "، -353

زائرم، ُب مكة بتاريخ : اعتُب ّٔذه ادلادة كعىرىضىها على الشيخ األخ فواز اجل
 ىػ، كطبع ُب دار اإلسناد.16/3/1428

: "إنك تأتي قوما من نثر الدّر وإىداء اللباب بشرح حديث معاذ  -354
، دار ادلّباث النبوم، عاـ إلى اليمن أىل الكتاب"، شرح حديث بعث معاذ 

 ىػ.1431
يامة، البياف واإليضاح لعقيدة أىل السنة والجماعة في رؤية اهلل يـو الق -355

، دار ادلّباث من كتاب "حادي اْلرواح إلى بالد اْلفراح" البن قيم الجوزية
 ىػ.1432النبوم" 

الذريعة إلى بياف مقاصد كتاب الشريعة لإلماـ المحدث أبي بكر  -356
، كىو تفريغ لدركس ألقاىا الشيخ ُب بيتو ُب مكة، محمد بن الحسين اآلجري

 ىػ.1434دار ادلّباث النبوم، الطبعة األكىل، 
بهجة القاري بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب االعتصاـ  -357

 ىػ.1435، دار ادلّباث النبوم، عاـ بالكتاب والسنة من صحيح البخاري
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، من رللدين عوف الباري ببياف ما تضمنو شرح السنة لإلماـ البربهاري -358

ة الثانية، عاـ اعتُب بو: ليامْب بن قدكر العنايب اجلزائرم، طبع ُب دار احملسن، الطيع
 ىػ.1436
، طبع ضمن كتاب "آّموع شرح شروط ال إلو إال اهلل من معارج القبوؿ -359

ادلفيد ُب تفسّب كلمة التوحيد إال إلو إال اهلل" ّٓموعة من العلماء، دار ادلّباث 
 ىػ.1436النبوم، 

، كىو البتهاج بشرح كتاب اإليماف من صحيح مسلم بن الحجاجا -362
ى فوائد ٝبٌة كتعليقات عزيزة، جلملة من دركس الشيخ على تفريغ نفيس حيتوم عل

 ىػ.1436صحيح مسلم، دار ادلّباث النبوم، الطبعة االكىل عاـ 
 ىػػ.1436، دار ادلّباث النبوم، شرح حديث جبريل في تعليم الدين -361

ا: الفتاوى:
ا
 ثالث

، كقد نشرت ُب رللة سفينة اْلجوبة على اْلسئلة الواردة من الكويت -362
( كرقات ٖبط 5التابعة لكلية الشريعة ُب جامعة الكويت، كىي تتكوف من )النجاة 

 الشيخ، كقد أمرين الشيخ بتبييضها كإرساذلا فقمت بذلك.

جواب للشيخ على سؤاؿ نّصو: "ما ىو الواجب على طالب العلم  -363
كىو ٖبط الشيخ  نحو علمائهم؟ وما ىو حق طالب العلم على علمائهم؟"،

 ( كرقات.9كيتكوف من )

، كىي أسئلة كمقابالت أجرهتا جريدة مواجهة مع الشيخ ربيع المدخلي -364
ادلسلموف، من إعداد الدكتور عبداهلل الرفاعي، كتناكلت عددان من القضايا منها: 
دلاذا خصصت سيد قطب ّٔذه الكتابات؟، كىل صحيح أٌنكم تكٌفركف بعض 

لرٞبن السلف كبعض العلماء ادلعاصرين؟ كمسائل حوؿ نقد الشيخ لعبدا
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 11تاريخ عبداخلالق، كغّب ذلك، كقد نشر ىذا اللقاء ُب جريدة ادلسلموف ُب 

 ـ.1996يوليو  26ىػ، ادلوافق1417ربيع األكؿ 

، جواب حوؿ الوضع موقف الشيخ ربيع من اْلحداث في أفغانستاف -365
الذم جرل لطالباف ُب حرّٔا مع أمريكا، كقد فرغتو من شريط ُب 

 د ُب موقع الشيخ.ىػ، كىو موجو 1422/رمضاف/7

أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي السلفية على أسئلة أبي  -366
أعدىا كقدمها كفرغ مادهتا األخ أبو ركاحة عبداهلل بن عيسى رواحة المنهجية،  

ادلورم اليماين، كىي ٙبتوم على بعض األسئلة الٍب قدمها األخ إىل الشيخ ربيع ُب 
، كانتهى األخ من التعليق ى1422 رمضاف لعاـ ليلة اخلميس الرابع عشر من شهر
 ، كقد طبع عند رلالس اذلدل.ى23/7/1426عليها كالتقدمي ذلا ُب ليلة األحد 

كىي إجابة على ٜبانية أسئلة كردت من اإلجابة على اْلسئلة العراقية،  -367
 ىػ.5/7/1424( صفحات، كتبها الشيخ ُب 12العراؽ كتتكوف اإلجابة من )

كىي إجابة على اشتراط إقامة الحجة في التبديع، جواب حوؿ مسألة  -368
 ىػ.1424/رمضاف/24سؤاؿو كجهتو للشيخ، كقد كتبػو ُب 

قاـ بإعدادىا كعرضها  "فتاوى في العقيدة والمنهج )الحلقة اْلولى("، -369
 على الشيخ األخ فواز اجلزائرم.

قاـ بإعدادىا كعرضها  "فتاوى في العقيدة والمنهج )الحلقة الثانية("، -372
 الشيخ األخ فواز اجلزائرم.  على

قاـ بإعدادىا كعرضها  "فتاوى في العقيدة والمنهج )الحلقة الثالثة("، -371
 على الشيخ األخ فواز اجلزائرم.

قاـ بإعدادىا أسئلة وأجوبة مهمة في علـو الحديث )الحلقة اْلولى(،  -372
 ىػ.17/2/1427عشية اجلمعة كعرضها على الشيخ األخ فواز اجلزائرم، 
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 الشيخ األخ فواز اجلزائرم.

قاـ بإعدادىا كعرضها على  "فتاوى فقهية متنوعة )الحلقة الثانية("، -374
 ىػ.23/12/1427الشيخ األخ فواز اجلزائرم، أعدىا ُب 

، ٝبع ألجوبة للشيخ على أسئلة حوؿ أسئلة مهمة حوؿ الرقية والرقاة -375
ا ادلوضوع قاـ بتفريغها: أٞبد الديواين، كقاـ ٗبراجعتها كعرضها على الشيخ: ىذ

 ىػ، كقد طبعت ُب رلالس اذلدل. 17/5/1427فواز اجلزائرم، عشية يـو الثالثاء 

، ستوف سؤاال كشف الستار عما تحملو بعض الدعوات من أخطار -376
دلصرية، الطبعة األكىل، كجوابا ُب ادلنهج كالدعوة إىل اهلل تعاىل، دار أضواء السلف ا

 ىػ.1433
اإلجابات الجلية عن القضايا المنهجية، تفريغ لمجموعة من اإلجابة  -377

على أسئلة وردت للشيخ في مجالس متفرقة في بيتو في رمضاف عاـ 
 ىػ.1436، طبعتها دار ادلّباث النبوم، الطبعة األكىل، عاـ ىػٕٔٗٔ

ا: اجملاميع:
ا
 رابع

"الموقف الصحيح  االت الشيخ، كىي:رلموع مطبوع فيو عدد من مق -378
"أىل البدع ك"مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع" كمن أىل البدع" 

"، طبع ُب دار اإلماـ "نور السنة والتوحيدكيدخلوف في جرح أئمة الحديث" 
 أٞبد.

: "خطورة رلموع آخر، مطبوع ُب عدد من مقاالت الشيخ، كىي -379
لسنة" ك"صفات احلدادية" ك"دفع كيد كّٔت احلداد ُب علماء االحدادية" وطعن 

 اخلائنْب" ك"ككلمة ُب التوحيد"، طبع دار اإلماـ أٞبد.
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سلسلة الرسائل العلمية لفضيلة الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي  -382

كىي من ٝبع كطباعة دار اإلماـ مالك ُب أيب ظيب، )المجموعة اْلولى(، 
جة البيضاء ُب ٞباية السنة الغراء، كتتضمن: منهج األنبياء ُب الدعوة إىل اهلل، كاحمل

كالتعصب الذميم كآثاره، كمنهج أىل السنة كاجلماعة ُب نقد الرجاؿ كالكتب 
 كالطوائف.

مجموع ردود الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي على أبي الحسن  -381
( 18من إعداد دار اإلماـ أٞبد ُب مصر، ُب رللد كبّب، كحيتوم على ) المأربي،

ى أيب احلسن، كقد أذف ذلم الشيخ بطباعتو بتاريخ مقاالن ُب الرد عل
 ىػ.1426ىػ، كطبع ُب عاـ 1424/شواؿ/5

مجموع ردود الشيخ ربيع بن ىادي المدخلي على أبي الحسن  -382
من إعداد رلالس اذلدل ُب اجلزائر، كىو  (،ٗ( و)ٖ( و)ٕ( و)ٔالمأربي، )

 يتضمن ادلقاالت ُب الرد على أيب احلسن كقد أشرت ذلا سابقان.

ضمن سلسلة زلاضرات الدر النضيد من محاضرات العقيدة والتوحيد،  -383
العالمة ربيع ادلدخلي، زلاضرات العقيدة كالتوحيد، من إعداد رلالس اذلدل عاـ 

" التوحيد أصل اْلصوؿ" ك"أىمية التوحيدىػ، كيشتمل على: "1428
لمحة عن " ك"التوحيد يا عباد اهلل" ك"حق اهلل على العباد" ك"التوحيد أوالً ك"

وجوب االتباع والتحذير من مظاىر " ك"تفسير كلمة التوحيد" ك"التوحيد
 ".عقيدة اْلنبياء عليهم الصالة والسالـ" ك"الشرؾ واالبتداع

رلموعة من احملاضرات ادلفرغة مجالس تذكيرية في تفسير آيات قرآنية،  -384
ي، رلموعة ُب سفر كاحد، ضمن سلسلة زلاضرات العالمة الشيخ ربيع ادلدخل

ىػ، كيشتمل ىذا 1428زلاضرات التفسّب، من إعداد رلالس اذلدل اجلزائر عاـ 
" شرح الوصايا العشر" ك"لمحة عن معاني سورة الفاتحةالكتاب على: "
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 ".الحكيم البنو

ٝبع لألخ أٞبد بن كىو المجموع الواضح في رد منهج وأصوؿ فالح،  -385
حيٓب الزىراين جلميع ردكد الشيخ ربيع على فاحل احلريب كأتباعو من احلدادية قدـ لو 

( 17بقدمة موجزة بْب فيها بعض أصوؿ احلدادية كغّبىم، كىذا الكتاب يتضمن )
 مقاالن من مقاالت الشيخ.

كىو ٝبع دلقاالت الشيخ ُب الرد على الرافضة كشف زيف التشيع،  -386
مناقشة ما دار ىػ، كيشتمل على: "1427م، طبع ُب رلالس اذلدل عاـ كمعتقداهت

الروافض بين تقديس " ك"واقع مصارحات حسن الصفار" ك"في قناة المستقلة
من ىم " ك"المهدي بين أىل السنة والروافض" ك"المشاىد وتخريب المساجد

 ".طريق الحوار الصحيح؟" ك"اإلرىابيوف

وحاؿ حملتو )حوار مع الدكتور كشف زيف التصوؼ وبياف حقيقتو  -387
، كىو ٝبعه دلقاالت الشيخ ربيع ضد التصوؼ كالصوفية، ٝبعها القاري وأنصاره(

ىػ، كقد طبعت ُب مكتبة كتسجيالت 1426/شعباف/22كقدـ ذلا ٗبقدمة بتاريخ 
اإلماـ مسلم بعناية األخ دغش العجمي، كطبعت طبعات أخرل لكن ىذه 

 أجودىا.

وى فضلة الشيخ العالمة ربيع بن ىادي مجموع كتب ورسائل وفتا -388
، كىو من أكسع آّاميع لكتب الشيخ ( مجلداً ٘ٔعمير المدخلي، من )

  ىػ.1431كمقاالتو، طبع ُب دار اإلماـ أٞبد، الطبعة االكىل، 

المجموع الممجد لمؤلفات ومقاالت الشيخ ربيع في سيد قطب  -389
ار االستقامة، الطبعة الثانية ، ٝبع األخ أٞبد الزىراين، من رللدين، دوأخيو محمد

 ىػ.1431
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، ٝبع األخ أٞبد الزىراين، دار الفالح، الطبعة المصري المأربي أبي الحسن
 ىػ.1431األكىل 
اللباب من مجموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب، وىو  -391

، ءات الهاتفية للشيخ ربيع موجو لشتى بقاع اْلرضتفريغ لمجموعة من اللقا
 ىػ.1433دار ادلّباث النبوم، الطبعة األكىل، عاـ 

نفحات الهدى واإليماف من مجالس القرآف )مجالس شهر رمضاف  -392
( رللسان كاف يأمر قارئا يقرأ جزءا من القرآف، ٍب يعلق 28، كىي )ىػ(ٖٓٗٔلسنة 

 ىػ.1433، دار ادلّباث النبوم، عاـ عليو كيذكر ٝبلة من ادلسائل كالفوائد
( 18، ٝبع )عمدة اْلبي في رد تأصيالت وضالالت علي الحلبي -393

مقاال للشيخ ربيع ُب الرد على علي احلليب كأتباعو، ٝبعو األخ أٞبد بن حيٓب 
 ىػ.1436الزىراين، دار ادلّباث النبوم، عاـ 

تمل على ، رلموع اشالمجموع الرائق من الوصايا والزىديات والرقائق -394
( رسالة كزلاضرة مفرغة، حوؿ القلوب كأصنافها كالصدؽ كالكذب كالزىد 16)

 ىػ.1433كالفًب، دار ادلّباث النبوم، الطبعة األكىل، عاـ 
ٝبع أٞبد الزىراين،  ،أربع رسائل في خاتم اْلنبياء والرسل محمد  -395

 دار الفالح.
ثرية لطالب مرحبا يا طالب العلم )سلسلة من الوصايا والتوجيهات اْل -396

( رسالة ُب العلم كفضلو كعوائقو، 12، كىو كتاب يشتمل على )العلـو الشرعية(
  ىػ.1434من مطبوعات ادلّباث النبوم، كالطبعة الثانية عاـ 

، كىو ٝبع المقاالت اْلثرية في الرد على شبهات وتشغيبات الحدادية -397
تعامل مغركر ..(، ( مقاالت: )م3دلقاالت الشيخ ُب الرد على احلدادية، كتضمن )
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 ىػ.1435...(، كطبع ُب عاـ 
توفيق الرحمن في جمع مؤلفات ومقاالت الشيخ ربيع في الرد على  -398

، ٝبعو األخ أٞبد الزىراين، دار االستقامة، الطبعة االكىل، العرعور عدناف
 ىػ.1436
، كىو رلموع يتضمن ٝبلة من وصايا المنهجية لمتبعي السنة النبويةال -399

ادلقاالت كاحملاضرات ادلفرغة: )الثبات على السنة(، ك )االعتصاـ بالكتاب كالسنة 
أمر ضركرم ذلذه األمة(، ك)كإف تطيعوه هتتدكا(، ك)مكانة الصحابة ُب اإلسالـ(، 

السلفي(، ك)ضركرة العناية  ك)العودة إىل فهم سلف األمة(، ك)التمسك بادلنهج
بفقو السلف(، ك)إف اهلل يرضى لكم ثالثان(، ك)سبيل النجاة(، ك)كسطية 
اإلسالـ(، ك)كاقع ادلسلمْب كسبيل النهوض(، ك)أسباب االحنراؼ كتوجيهات 
منهجية(، ك)الطريق الصحيحة ُب الدعوة إىل اهلل تعاىل(، ك)من أصوؿ اعتقاد أىل 

العلماء كخطورة استقالؿ الشباب عنهم(، كالكتاب  السنة كاجلماعة(، ك)مكانة
 ىػ.1436طبع ُب دار ادلّباث النبوم، الطبعة األكىل عاـ 

: املقدمات  خامساا
تقديم لكتاب "زوابع في وجو السنة قديمًا وحديثًا للشيخ صالح  -422

  ىػ.1425، بتاريخ ذم احلجة عاـ أحمد" الدين مقبوؿ

، لألخ دعاء المستجاب"تقديم لكتاب "كشف الحجاب عن كتاب ال -421
 ىػ.25/12/1427أيب ياسر خالد الردادم، كقد كتبها الشيخ ُب 

تقديم لكتاب "اْلدلة اللماعة على وجوب صالة الجماعة" لألخ  -422
 ىػ.1429/شواؿ/12كقد كتبها الشيخ ُب محمود الجزائري، 
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تقديم لكتاب "جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأىلو"،  -423

 ىػ.25/3/1412بػدادلقصود، كقد كتبها الشيخ ُب لألخ أشرؼ بػن ع

، بتاريخ المدخلي زيد للشيخ‘‘  الندية اْلفناف’’ لكتاب تقريظ -424
 .ىػ1/11/1412

تقديم لرسالة "إيقاؼ النبيل على حكم التمثيل" للشيخ عبدالسالـ  -425
 ىػ.18/3/1413كتبها الشيخ ُب البرجس، 

وأدعياء السّنة"  تقديم لكتاب "سل السيوؼ واْلسّنة على أىل الهوى -426
ىػ، كُب 26/7/1415كقد كتبها الشيخ ُب للشيخ عبداهلل بن صلفيق الظفيري، 

ضمن ىذا الكتاب ترٝبة موجزة للشيخ ربيع بقلم الشيخ زلمد بن ىادم 
 ادلدخلي.

تقديم لكتاب "المنظومات الحساف في العقائد والمناىج وقطوؼ من  -427
تبها الشيخ ُب كعلـو القرآف" للشيخ زيد بن محمد المدخلي، 

 ىػ.18/11/1416

تقديم لكتاب "المورد العذب الزالؿ فيما انتقد على بعض المناىج  -428
للشيخ العالمة أٞبد بن حيٓب النجمي، كقد  الدعوية من العقائد واْلعماؿ"، 

 ىػ.22/7/1417كتبها الشيخ ُب تاريخ 

تقديم الشيخ ربيع لرسالة )الشيخ إحساف إلهي ظهير وجهوده في  -429
، لألخ/ علي بن موسى عقيدة السلفية والرّد على الفرؽ المخالفة(تقرير ال

 ىػ.2/1/1422الزىراين، ُب 

لألخت أـ تقديم لكتاب "اْلضواء السلفية على العقيدة اإلخوانية"،  -412
 ىػ.1421/شواؿ/12أيوب نور حسن اجلزائرية، قدـ ذلا الشيخ ُب 
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اْلىواء"  تقديم لكتاب "إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أىل -411

 ىػ.15/12/1422كقد كتبها ُب لخالد بن ضحوي الظفيري، 

تقديم لكتاب "دفع بغي الجائر الصائل على العالمة ربيع بن ىادي  -412
لألخ خالد بن زلمد ادلصرم، كتبها الشيخ ُب والمنهج السلفي بالباطل"، 

 ىػ.13/12/1423

العدد  كىو مقاؿ كضع ُبتقديم الشيخ لمجلة منابر الهدى الجزائرية،  -413
 األكؿ من رللة منابر اذلدل اجلزائرية.

، كىو مقاؿ كتبو الشيخ كاستفتاح ذلذا ادلوقع، كمنو تقديم لموقع السلفية -414
 نسخة ُب موقع الشيخ.

آخر  ما كتبو الشيخ إىل تاريخ -إف مل يكن كلٌ –إىل ىنا أكوف قد أتيت على جٌل 
 ُب طبعات أخرل. بعوف اهلل على متابعة دلا سيأٌب، كأدرجو كسأكوف مقاؿ،

كسأذكر ُب الفصلْب القادمْب الرسائل العلمية الٍب ناقشها أك أشرؼ عليها الشيخ 
 ربيع بن ىادم ادلدخلي، ليظهر من ذلك مكانتو العلمية.
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أبو زرعة العراقي وكتابو تحفة التحصيل في ذكػر رواة المراسػيل "مػن اوؿ ( 1)
 الكتاب إلى آخر ترجمة مطرؼ بن طريف" دراسة وتحقيق.

 الباحث: حسن عثماف سنكارم، ليبّبم.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، مات الطالب بعد استكماؿ الرسالة كمل يناقشها فرٞبو اهلل.

( الكتػػػػػاب اللطيػػػػػف لشػػػػػرح مػػػػػذىب أىػػػػػل السػػػػػنة ومعرفػػػػػة شػػػػػرائع الػػػػػدين 2)
 دراسة وتحقيق وتخريج.ىػ(، 8ٖ٘والتمسك بالسنة، لعمر بن شاىين )ت:

 الباحث: عبداهلل بن زلمد بن سليماف البصّبم، سعودم.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، جيد جدان.

 ىػ.16/8/1425تاريخ ادلناقشة: 
البػػدر المنيػػر فػػي تخػػريج اْلحاديػػث واآلثػػار الواقعػػة فػػي الشػػرح الكبيػػر، ( 3)

 البن الملقن "من أوؿ الكتاب إلى باب الوضوء"، دراسة وتحقيق.
 الباحث: ٝباؿ زلمد السيد عبداحلميد، مصرم.

 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.
 ىػ.1/3/1427تاريخ ادلناقشة: 

البػػدر المنيػػر فػػي تخػػريج اْلحاديػػث واآلثػػار الواقعػػة فػػي الشػػرح الكبيػػر، ( 4)
 البن الملقن "من باب الغسل إلى باب صفة الصالة"، دراسة وتحقيق.

 ىندم.الباحث: إقباؿ أٞبد زلمد إسحاؽ، 
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.
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 ىػ.22/4/1427تاريخ ادلناقشة: 

البػػدر المنيػػر فػػي تخػػريج اْلحاديػػث واآلثػػار الواقعػػة فػػي الشػػرح الكبيػػر، ( 5)
البػػػن الملقػػػن "مػػػن بػػػاب سػػػجود السػػػهو إلػػػى كتػػػاب صػػػالة الخػػػوؼ"، دراسػػػة 

 وتحقيق.
 الباحث: عمر علي عبداهلل زلمد، صومايل.

 تاز.ادلرحلة: ادلاجستّب، شل
 ىػ.2/3/1429تاريخ ادلناقشة: 

كفاية المستقنع ْلدلة المقنػع، لجمػاؿ الػدين المػرداوي، "مػن أوؿ كتػاب ( 6)
 الطهارة إلى باب صالة أىل اْلعذار"، دراسة وتحقيق.

 الباحث: إبراىيم بن علي بن عبيد العبيد، سعودم.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 ىػ.23/11/1412تاريخ ادلناقشة: 
 ابن القيم وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها.( 7)

 الباحث: ٝباؿ زلمد السيد عبداحلميد، مصرم.
 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.

 ىػ.27/12/1411تاريخ ادلناقشة: 
 أحاديث أشراط الساعة الصغرى، جمعاً ودراسة حديثية.( 8)

 الباحث: صاحل بن زلمد بن علي الدخيل اهلل، سعودم.
 ادلرحلة: ادلاجسّب، شلتاز.

 ىػ.19/1/1412تاريخ ادلناقشة: 
مغػػاني اْلخيػػار فػػي رجػػاؿ معػػاني اآلثػػار، للعينػػي، "مػػن أوؿ الكتػػاب إلػػى ( 9)

 نهاية حرؼ الزاي"، دراسة وتحقيق.
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 الباحث: معوض بن بالؿ الزكيرعي العوُب، سعودم.

 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.
 ىػ.12/7/1412تاريخ ادلناقشة: 

 مناىج المحدثين في تقوية اْلحاديث الحسنة والضعيفة.( 12)
 الباحث: ادلرتضى الزين أٞبد، سوداين.

 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.
 ىػ.14/7/1412تاريخ ادلناقشة: 

 ما سكت عنو اإلماـ أبو داود مما في إسناده ضعف.( 11)
 الباحث: زلمد بن ىادم بن علي ادلدخلي، سعودم.

 دلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.ا
 ىػ.1/7/1414تاريخ ادلناقشة: 

 جمع ودراسة. –مرويات عروة بن الزبير في السير والمغازي ( 12)
 الباحث: عادؿ عبدالغفور الدمنهورم، مصرم.

 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.
 ىػ.27/8/1414تاريخ ادلناقشة: 

للبوصػػػيري "مػػػن أوؿ الجػػػزء  إتحػػػاؼ المهػػػرة بزوائػػػد المسػػػانيد العشػػػرة( 13)
 دراسة وتحقيق. –الرابع ويشمل كتاب اللباس والزينة واإلمارة" 

 الباحث: أٞبد بن زلمد بن علي العبيد، سعودم.
 ادلرحلة: ماجستّب، شلتاز.

 ىػ.18/12/1414تاريخ ادلناقشة: 
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البدر المنبر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البػن الملقػن "مػن بػاب ( 14)

دراسػػة  –لخػوؼ إلػى بػاب ال زكػاة فػػي مػاؿ حتػى يحػوؿ عليػو الحػوؿ" صػالة ا
 وتحقيق.

 الباحث: إبراىيم بن علي بن عبيد العبيد، سعودم.
 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.

 ىػ.19/11/1414تاريخ ادلناقشة: 
المسند الصحيح المخرج علػى صػحيح مسػلم ْلبػي عوانػة اإلسػفراييني ( 15)

أف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم للمسػػتيقظ مػػن النػػـو  "مػػن بػػاب الػػدليل علػػى
 –غسػػل يديػػو علػػى اإلباحػػة إلػػى حظػػر الكػػالـ فػػي الصػػالة بعػػد إباحتػػو فيهػػا" 

 دراسة وتحقيق.
 الباحث: بابا إبراىيم، كيمركين.

 ادلرحلة: ماجستّب، شلتاز.
 ىػ.22/1/1419تاريخ ادلناقشة: 

اداتػػو وفوائػػده فػػي  الحميػػدي وجهػػوده فػػي علػػم الحػػديث مػػع دراسػػة زي( 16)
 كتابو "الجمع بين الصحيحين".

 الباحث: حيٓب بن عبداهلل بن ناصر األسدم، ديِب.
 ادلرحلة: الدكتوراة، الشرؼ األكىل.

 ىػ.17/2/1422تاريخ ادلناقشة: 
العجػػاب فػػي بيػػاف اْلسػػباب البػػن حجػػر العسػػقالني " دراسػػة وتحقيػػػق ( 17)

 صفحة منو". ٙٓٔ

 يب، سعودم.الباحث: فاحل بن نافع احلر 

 ادلرحلة: ماجستّب، مل يكملها الطالب.
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 الردائل الطلميظ التي ناقذكا الذيخ
 
 
ىػػ( 535، لقواـ السنة أيب القاسم إمساعيل بن زلمد التيمي )تدالئل النبوة( 1) 

 دراسة كٙبقيق.
 الباحث: مساعد بن سليماف الراشد احلميد، سعودم.

 ادلرحلة: ماجستّب، شلتاز.
 لشيخ ٞباد بن زلمد األنصارم.ادلشرؼ: ا

 ىػ.15/11/1429تاريخ ادلناقشة: 
، للحػػػػافظ أيب شػػػػامة ضػػػػوء السػػػػاري إلػػػػى معرفػػػػة رؤيػػػػة البػػػػاري عػػػػز وجػػػػل( 2)

 ىػ(، دراسة كٙبقيق.665عبدالرٞبن بن إمساعيل بن إبراىيم )
 الباحث: أبو البياف زلمد صديق الرٞبن، بنجالديشي.

 ادلرحلة: ادلاجستّب، جيد جدا.
 ؼ: د/عبداهلل بن زلمد الغنيماف.ادلشر 

 ىػ.2/2/1426تاريخ ادلناقشة: 

 ٙبقيق كدراسة. – أحاديث إسماعيل بن جعفر برواية علي بن حجر( 3)
 الباحث: عمر بن رفود بن رفيد السفياين، سعودم.

 ادلرحلة: ادلاجستّب، جيد جدان.
 ادلشرؼ: د/ مرزكؽ بن ىياس الزىراين.

 ػى27/6/1416تاريخ ادلناقشة: 
 ، ٝبع كدراسة.اْلحاديث الواردة في فضائل المدينة( 4)
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 الباحث: صاحل بن حامد سعيد الرفاعي، ديِب.

 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.
 ادلشرؼ: الشيخ عبداحملسن بن ٞبد العباد.

 ىػ.22/8/1411تاريخ ادلناقشة: 
 يق.، للخطيب البغدادم، دراسة كٙبقالفصل للوصل المدرج في النقل( 5)

 الباحث: زلمد بن مطر بن عثماف الزىراين، سعودم.
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ الثانية.
 ادلشرؼ: د/ أكـر ضياء العمرم.

 ىػ.12/4/1427تاريخ ادلناقشة: 
، لربىػػاف الػػدين البقػػاعي، مػػن أكؿ النكػػت الوفيػػة بمػػا جػػاء فػػي شػػرح اْللفيػػة( 6)

 دراسة كٙبقيق.. -احلديث باب كتابة التسميع حٌب هناية باب غريب ألفاظ 
 الباحث: ٝبعاف بن أحد بن غـر اهلل الزىراين، سعودم.

 ادلرحلة: ادلاجستّب، جيد جدان.
 ادلشرؼ: د/ حافظ بن زلمد عبداهلل حكمي.

 ىػ.13/11/1417تاريخ ادلناقشة: 
 دراسة كٙبقيق. -كرقة منو 82، للزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح( 7)

 بدين بن زلمد بالفريج، مغريب.الباحث: زين العا
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 ادلشرؼ: د/ سعدم بن مهدم اذلامشي.
 ىػ.14/3/1426تاريخ ادلناقشة:

للهيثمػػي، مػػن بدايػػة الكتػػاب إىل بدايػػة  مجمػػع البحػػرين بزوائػػد المعجمػػين،( 8)
 دراسة كٙبقيق. –أبواب اإلمامة من كتاب الصالة 
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 هلل احلكمي، سعودم.الباحث: حافظ بن زلمد عبدا

 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.
 ادلشرؼ: الشيخ عبداحملسن بن ٞبد العباد.

 ىػ.1/11/1428تاريخ ادلناقشة: 
 دراسة كٙبقيق. -للصنعاين إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة،( 9)

 الباحث: عبداهلل شاكر زلمد اجلنيدم، مصرم.
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.

 شرؼ: د/ على بن زلمد ناصر الفقيهي.ادل
 ىػ.26/7/1429تاريخ ادلناقشة: 

، للشػيخ اإلمػاـ أيب نصػر عبػداهلل بػن الرد على من أنكر الحػرؼ والصػوت( 12)
 دراسة كٙبقيق. –سعيد السجزم 

 الباحث: زلمد بن باكرمي زلمد با عبداهلل، سعودم.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 ناصر الفقيهي.ادلشرؼ: د/ علي بن زلمد 
 ىػ.19/8/1424تاريخ ادلناقشة: 

، أليب إمساعيػػػػػل عبػػػػػداهلل بػػػػػن زلمػػػػػد األنصػػػػػارم اذلػػػػػركم ذـ الكػػػػػالـ وأىلػػػػػو( 11)
 دراسة كٙبقيق. –ىػ(، اجلزء األكؿ كالثاين 481)ت

 الباحث: عبدالرٞبن بن عبدالعزيز علي الشبل، سعودم.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 د الغنيماف.ادلشرؼ: د/عبداهلل بن زلم
 ىػ.1/6/1412تاريخ ادلناقشة: 



 
 

 ـــــــــ   72    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبت مؤلفات الذيخ ربيع المدخلي  
دراسػػػػة  -ىػػػػػ(243للحػػػػافظ زلمػػػػد بػػػػن حيػػػػٓب العػػػػدين )ت كتػػػػاب اإليمػػػػاف،( 12)

 كٙبقيق.
 الباحث: ٞبد بن ٞبدم أٞبد اجلابرم احلريب، سعودم.

 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.
 ادلشرؼ: د/ علي بن زلمد ناصر الفقيهي.

 ىػ.17/2/1425تاريخ ادلناقشة: 
 ٙبقيق كٚبريج كدراسة. – أحاديث سورة الكهف من تفسير ابن كثير( 13)

 الباحث: زلمد عبده عبدالرٞبن، ديِب.
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ الثانية.

 ادلشرؼ: د/ زلمد سيد عطية الطنطاكم.
 ىػ.15/7/1424تاريخ ادلناقشة: 

ألفػان بغػّب ، للبيهقػي، مػن أكلػو إىل بػاب يػدخل اجلنٌػة سػبعوف البعث والنشور( 14)
 دراسة كٙبقيق. -حساب كال عذاب

 الباحث: عبدالعزيز بن راجي بن سعد الصاعدم، سعودم.
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.

 ادلشرؼ: الشيخ ٞباد بن زلمد األنصارم.
 ىػ.12/8/1423تاريخ ادلناقشة: 

 دراسة كٙبقيق.–، لوكيع بن اجلراح الزىد (15)
 بار الفّبكائي، ىندم.الباحث: عبدالرٞبن عبداجل
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 ادلشرؼ: الشيخ عبداحملسن بن ٞبد العباد.
 ىػ.14/8/1422تاريخ ادلناقشة: 
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دراسػػة –، البػػن كثػػّب، اجلػػزء األكؿ حػػرؼ األلػػف جػػامع المسػػانيد والسػػنن( 16)

 كٙبقيق.
 الباحث: صاحل أٞبد مصلح الوعيل، ديِب.

 كىل.ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األ
 ادلشرؼ: د/ أكـر ضياء العمرم.

 ىػ.25/8/1425تاريخ ادلناقشة: 
 ٝبعان كٚبرجيان كدراسة. – مروايات موسى بن عقبة في المغازي( 17)

 الباحث: باقشيش زلمد، مغريب.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، جيد جدان.

 ادلشرؼ: د/ أكـر ضياء العمرم.
 ىػ.1/6/1428تاريخ ادلناقشة: 

، مػن كتػاب اتبػاع السػنة اجة في زوائػد ابػن ماجػة، للبوصػيريمصباح الزج (18)
 دراسة كٙبقيق. -إىل إقامة الصالة

 الباحث: عوض بن أٞبد بن سلطاف الشهرم، سعودم.
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.
 ادلشرؼ: د/ أكـر ضياء العمرم.

 ىػ.15/2/1426تاريخ ادلناقشة: 
 .هم من خالؿ الكتب الستةالثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخ( 19)

 الباحث: صاحل بن حامد سعيد الرفاعي، ديِب.
 ادلرحلة: ادلاجستّب، شلتاز.

 ادلشرؼ: د/ زلمود اٞبد مّبه.
 ىػ.21/1/1427تاريخ ادلناقشة: 
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 دراسة كٙبقيق. –أليب بكر الشافعي  الفوائد المعروؼ )بالغيالنيات(،( 22)

 ، سعودم.الباحث: مرزكؽ بن ىياس بن سعيد الزىراين
 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ األكىل.
 ادلشرؼ: د/ أكـر ضياء العمرم.

 ىػ.25/5/1423تاريخ ادلناقشة: 
دراسػػػة –، للزركشػػػي المعتبػػػر فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث المنهػػػاج والمختصػػػر( 21)

 كٙبقيق.
 الباحث: عبدالرحيم بن زلمد أٞبد القشقرم، سعودم.

 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ الثانية.
 شرؼ: الشيخ ٞباد بن زلمد األنصارم.ادل

 ىػ.27/3/1424تاريخ ادلناقشة: 
 –، البػن كثػػّب، مػن حػرؼ الػػراء إىل حػرؼ السػػْب جػامع المسػانيد والسػػنن( 22)

 دراسة كٙبقيق.
 الباحث: سلطاف سند عبدادلطلب العكايلة، أردين.

 ادلرحلة: الدكتوراه، الشرؼ الثانية.
 ادلشرؼ: د/ زلمود أٞبد مّبه.

 ىػ.12/8/1425خ ادلناقشة: تاري
 

ى نبينا زلمد كعلى آلو كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلْب، كصلى اهلل كسلم عل
 .كصحبو
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