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 امللل والفرق واملذاهب الفكرية املعاصرةكتب 
 

 الفرقو املللة يف كتب عام: أوالً
 الفرق امللل وفت قدمياً يف من املؤلفات اليت أُلِّ -١

 مقاالت اإلسالميني •
 يذكر املسـائل العقديـة دون  : ألشعري، وطريقتهاحلسن ايب أل

ن خالف الناس فيها وأقواهلم، ذهب فيه يف اجلملة إىل ترتيب ويبيِّ
وطُبع الكتاب مبكتبة النهضة املصرية . عقيدة أهل السنة واحلديث

 .مبصر
 

 الفَرق بني الفرق •
وكثري  .لعبدالقاهر البغدادي، ذكر فيه عدداً من الفرق ومقاالم 

ق مل يرمن هذه الفوطُبع بدار املعرفة ببريوت. د هلا ذكر اليومع. 
 

 امللَل والنحل •
 للشهرستاين، قدم أوالً مبقد  ق وعـدـرها، مث مات يف تقسيم الف

وطُبع بدار . تكلّم عن فرق املسلمني كاملعتزلة واخلوارج واملرجئة وغريها
 .املعرفة ببريوت

 

 فرق املسلمني واملشركنياعتقادات  •
م عن فرق تتظـاهر  للرازي، بدأ بأشهر الفرق اإلسالمية، مث تكلَّ

وهو كتاب خمتصر جداً لـيس فيـه نقـاش    . باإلسالم كالباطنية وغريها
 .وطُبع بدار الكتب العلمية ببريوت. ملعتقدات تلك الفرق
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 الفصل يف امللَل واألهواء والنحل •
وطريقته تشبه طريقة األشـعري   ،ل، وهو مطوابن حزم لإلمام  

ق كالشـيعة   ، تكلَّيف املقاالت إال أنه يناقش ويردـرم فيه عن بعض الف
 ،ة يف أمورعلماً أن ابن حزم قد وافق اجلهمي ،واخلوارج واملرجئة واملعتزلة

 .وطُبع بشركة مكتبات عكاظ جبدة. ووافق السلف يف أمور
 

 فرقَةعقائد الثالث والسبعني  •
م عـن  تكلَّ ،أليب حممد اليمين، من علماء القرن السادس اهلجري 

ـ  ،والباطنية ،والشيعة ،واملعتزلة ،اخلوارج واملرجئة قَة اهلادية املهديرةوالف، 
وطُبـع  . ن ذلك يف ختام كتابـه كما بيّ السنة،ف على عقيدة أهل واملُؤلِّ

 .مبكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة
 

 الفرقامللل وفت يف من املؤلفات املُعاصرة اليت أُلِّ -٢
 

 فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها •
غالب العواجي، ويعترب هذا الكتاب من أَوسع وأفضل ما للدكتور 

 .وطُبع بدار لينة باملدينة املنورة. ف يف الفرقأُلِّ
 

•  ّسواملذاهب واألحزاب املُعاصرةرة يف األديان املوسوعة املُي 
أوردوا فيها كثرياً من  ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي من إعداد

ـ   ،وهي مفيدةٌ يف باا ،الفرق بشكل مختصر دوتتميز بالترتيـب اجلي، 
 .وطُبع بدار الندوة العاملية بالرياض. واحلُكْم عليها ،والتقومي للفرق
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 واجلماعات واملذاهب اإلسالمية الفرقموسوعة  •
 لعبداملنعم احلنفي، عرف بعدد كبري جدق رتربها علـى  اً من الف

وطُبع بدار . م عليها بشكل مختصر دون مناقشة لعقائدهماحلروف وتكلَّ
 .الرشد بالقاهرة

 

 ؟...سلسلة ماذا تعرف عن •
مع  ،ألمحد احلصني، تكلم فيها عن كثري من الفرق بدون تطويل 

 .يف ذكر العقائدجيد  ترتيب
 

 ة واملبتدعنيوسبعني املُخالفة للسن الثِّنتين الفرقذكْر مذاهب  •
م عن الفرقة الناجية، مث اخلوارج وفرقهم، مث لعبداهللا اليافعي، تكلَّ 

املعتزلة وفرقهم، فالشيعة وفرقهم، فالباطنية وفرقهم، مث املرجئة، واملؤلف 
 .طُبع بدار البخاري. أشعري متصوف

 

 دراسات يف الفرق واملذاهب القدمية املعاصرة •
م عن نشأة الفرق مث عن الشـيعة فالباطنيـة   لعبداهللا األمني، تكلَّ 

ـ كاإلمساعيلية واحلش ،وفرقَها  ،م عـن اليزيديـة  اشني والقرامطة، وتكلَّ
والكتاب ال بـأس   ،والصوفية ،واإلباضية ،والزيدية ،واألشاعرة ،واملعتزلة

 . وطُبع بدار احلقيقة ببريوت. به
 

• ّق الضرالة واملبتدعةالفوائد املُجتمعة يف بيان الف 
ـ  ر ـإلمساعيل اليازجي، ذكر فيه عدداً من الفرق بشكل مختص

وطُبع بدار أطلـس اخلضـراء   . عليها جداً دون مناقشة لعقائدهم أو الرد
 . بالرياض
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• ا يف شرق اجلزيرة العربية وعمانتاريخ احلركات الفكرية واجتاها 
لعبدالرمحن بن عثمان، وهو رصد تارخيي للحركـات الفكريـة   

قدمـة وسـتة   املختلفة يف شرق اجلزيرة العربية وعمان، وقد عقده يف م
تناول العبادة السائدة فيها قبل اإلسالم من خالل ما قبل التـاريخ   ،أقسام
وحماوالت التنصري فيها، مث دخول  ،والنصرانية وغريمها ،واليهودية ،املدون

اإلسالم البحرين وعمان، مث حركة اخلوارج والشيعة والقرامطة، مث إحياء 
كْر السففلم تتجـاوز   ،تناوالً من غريها ة فيها، وجاءت هذه املرحلة أقلن

كيف تسللت إىل  ،صفحتني، والكتاب إطاللة تارخيية على هذه االجتاهات
 بالدار الوطنية ببريوتوطُبع . ق اجلزيرة وسيطرت، وكيف اضمحلَّتشر

 

مذكرة ببعض كتب أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد ودراسات  •
يف الفرق واملذاهب القدمية واملعاصرة على ضوء منـهج أهـل   

 السنة واجلماعة 
مجع فيه عناوين الكتب والرسائل اليت ، حممد عبداهللابن لسليمان 

ب الكتاب علـى وفيـات   ورت، وحديثاً السنة واجلماعة قدمياً كتبها أهل
فها يف هـذا  كتبه ورسائله اليت ألَّمؤلِّف حيث يذكر حتت كل  ،املؤلفني
 عنوانـاً  )٧٧(من املؤلفني، مث أحلق بآخر الكتاب  )٢٠٨(فذكر  ،الباب

مت يف جامعة اإلمام، والكتاب نـافع يف  قد ،لرسائل جامعية يف العقيدة
ومعرفة مجلة وافـرة   ،معرفة أوائل ما صنف يف العقيدة بالترتيب الزمين هلا

ـ  ، من العلماء على منهج أهل السنة واجلماعة دار الـوطن  وقد طبـع ب
 .الرياضب
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 نةمعي كتب متخصصة بفرقَة: ثانياً
 كتب عن األشاعرة -١

• على األشاعرة الرسالة الواضحة يف الرد 
 ،علـيهم يف مسـألة كـالم اهللا    رد ،)٥٣٦: ت( البن احلنبلي 
، وطبعت بتحقيق علي الشبل وفضائل الصحابة ،واإلميان ،والقدر ،والرؤية

 .بدار الرشد
 

• الفروق يف العقيدة بني أهل السة واألشاعرة دراسة مقارنةن 
فياين، رسالة ماجستري يف الفروق بني أهـل  الس بن عبده لصادق

ّالسوطُبع بدار اإلميان باإلسكندرية. اإلهليات وغريها، يف ة واألشاعرةن. 
 

 منهج األشاعرة يف العقيدة •
باسـم   ١٤٠٧عام  للشيخ سفر احلوايل، وكان الكتاب قد طبع 

) ٨٩(يف ) منهج األشاعرة يف العقيدة تعقيب على مقـاالت الصـابوين  (
هـ بدار طيبـة  ١٤٢٩، مث طُبع عام يف الكويت صفحة، بالدار السلفية

صفحة، مع ) ٢٢٤(ر يف ـراء مبكة، وأعيد طبعه بدار احلجاز مبصـاخلض
، مسى فيها هذه الطبعة كتاب األشعرية صفحة) ٢٠(قرابة  ضافية مقدمة

 .الكبري والطبعة األوىل الصغري
 

 اهللا تعاىل منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد  •
ذكر فيهـا حكـم    ،رسالة ماجستريوأصله  ،عبداللطيفخلالد  

وطُبع مبكتبة الغرباء . م يف املنهجن اضطراوبيّعليهم،  إطالق أهل السنة
 .األثرية باملدينة
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  موقف ابن تيمية من األشاعرة •
أوسع وأمشل كتاب مجع  عبدالرمحن بن صاحل احملمود، يعدللشيخ 

رسالة  أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن األشاعرة وموقفه منهم، والكتاب
وتطـور   ،وعقيدم ،م عن نشأمجملدات، تكلَّ ةتقع يف ثالثودكتوراه 

 ن منهجه يف الـرد وبيّ ،املذهب، مث ذكر مواقف ابن تيمية اإلجيابية حنوهم
وطُبـع مبكتبـة   . ويف القضاء والقدر واإلميان ،عليهم يف التوحيد بأقسامه

 .الرشد بالرياض
 

 .لفيصل اجلاسماألشاعرة يف ميزان أهل السنة  •
 

 .ألمحد الغماريذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة  •
 

 نقض عقائد األشاعرة واملاتريدية •
، بالسـعودية  خلالد بن علي الغامدي، إصدار دار أطلس اخلضراء

ومضمون الكتاب بعد املقدمـة حمصـور يف    ويقع الكتاب يف جملد كبري،
 ،األشـاعرة واملاتريديـة  متهيد يف التعريف مبـذهب  : مقصدين، األول

 ،وصـفام  ،ن املؤلف حكمهـم ورجاهلا وكتبهم، كما بيّ ،ومؤسسيها
ّوالثاين. ن الفرق بينهماوموقف أهل السنة منهم والعكس، وبي :ق فيه تطر

 ،لعقيدم ومنهجهم يف االستدالل والتلقي، ومـوقفهم مـن التوحيـد   
والنبـوات   ،قـدر وال ،ويف اإلميـان  ،ومذهبهم يف أمساء اهللا وصـفاته 

وتوحيد املتابعة، وأخرياً منهجهم يف الغيبيات وبقية أبـواب   ،واملعجزات
 .العقيدة

 كتب عن املاتريدية -٢
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 املاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء والصفات •

مث توسـع   ،أورد فيه عقيدم وانتشار مذهبهم ،للشمس األفغاين 
وطُبـع  . على شبهِهِم فيهـا  والرد ،عقيدم يف األمساء والصفاتبيان يف 

 .مبكتبة الصديق بالطائف
 

 املاتريدية دراسةً وتقومياً •

مث عـرض  ، تناول فيها نشأا وأشـهر رجاهلـا  ، ألمحد اللهييب 
واملعجزة،  ،والنبوة ،والتوحيد، عقيدم وناقش منهجهم يف تقرير العقيدة

أهل السنة  واإلميان، مث حتدث عن موقف، والقضاء والقدر، واليوم اآلخر
 بدار العاصمة بالرياضطُبع . األفغاينكتاب يف  وفيه مباحث مل ترد، منهم

 

 املرجئة -٣
 آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية •

عبد اهللا بن عبد العزيز السند، أصله رسالة دكتـوراه،  للدكتور  
والرد عليهم  ،مجع فيه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف آراء فرق املرجئة

من خالل كتبه، وقد تناول فيه منهج شيخ اإلسالم يف عرض آراء الفرق 
ا  اإلسالمية، ومصادره يف عرض آراء املرجئة، مث عرف باملرجئة ونشـأ

 ،وفرقها كما ذكره شيخ اإلسالم، وعرض آراء املرجئة يف مسائل اإلميان
ودخول األعمال فيـه،   ،ى اإلميانومناقشتها عند شيخ اإلسالم، كمسم

، مث ذكـر  ذلـك  وغري ،وزيادة اإلميان ونقصانه، وحكم مرتكب الكبرية
وقد طبـع   .م ومفيد، والكتاب قيموقف شيخ اإلسالم من املرجئة إمجاالً

 .الرياضبدار التوحيد ب
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 الصوفيةكتب عن  -٤
 موقف ابن تيمية من الصوفية •

 أصدرته مكتبة دار املنـهاج  ،حممد بن عبدالرمحن العريفيللشيخ 
 ،ونشأا ،تناول فيه املؤلف تعريف الصوفية ،يف جملدين كبريين بالرياض

 ،واأللوهيـة  ،الربوبيـة مث عرض لعقائدها فيما يتعلق بتوحيد  ،وأطوارها
والقدر إىل  ،واليوم اآلخر ،والكرامة ،والوالية ،والنبوة ،واألمساء والصفات

 ،والعزلة ،والصمت ،كاخللوة -ق الصويفيمث ذكر وسائل الطر ،غري ذلك
 ،والعهد ،فتكلم عن املريد وآدابه: هذا الطريق ومعامل -واألوراد ،واجلوع
 ،مث تكلم عن موقفه من الصوفية عموماً ،وموقف ابن تيمية منها ،والبيعة

 .ومرويام ،وروايام ،وشخصيام ،فذكر موقفه من مصنفام
 

 الصويف عرض ونقداإلنسان الكامل يف الفكر  •
 يف جملـد   بالرياض أصدرته دار الفضيلة ،لطف اهللا خوجهللشيخ 

تكلم فيها  ،وقد اشتمل الكتاب على سبعة فصول) صفحة ٥٢٩( واحد
ف فيهـا  وعر ،وعن التصوف ال سيما املعاصر ،عن اإلنسان يف اإلسالم

ـ  م عـن وسـاطة   فكرة اإلنسان الكامل عند الصوفية وخصائصه، وتكلَّ
اإلنسان الكامل يف الفكر الصويف، وموقف اإلنسان الكامل من الشـريعة  
من خالل العصمة وسقوط التكاليف واألنس مع املناقشة والدراسة، وقام 
بكشف جذور هذه الفكرة الفارسية واهلندية واليونانية وكيف انتقلـت  

 .للمسلمني
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والرابـع  ر ـاالحنرافات العقدية والعلمية يف القرن الثالث عش •
 ر اهلجرينيـعش

 )١٠٠٠(علي بن خبيت الزهراين، مجع يف أكثـر مـن   للدكتور  
القـرنني   من الناحية العقدية والعملية على مـدار االحنراف  رصفحة خط

 .كة املكرمةمبالرسالة  داروقد طبع ب .ة اآلنوما آلت إليه األم ،املاضيني
 

علـى   ئالسـي مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها  •
 األمة اإلسالمية

رسالة ماجسـتري مـن اجلامعـة    وأصله  ،إلدريس حممود إدريس
من أوسع الكتب اليت حتدثت عن احنرافـات وشـبهات   وهو اإلسالمية، 

كتبة الرشدوقد طبع مب .صفحة )١٢٠٠(ويقع يف  ،عليها الصوفية والرد 
 .الرياضب
 .وننصح باقتنائهما ،فريدان يف باما نكتاباهذان الو

 

 كتب عن اإلباضية -٥
 :من الكتب املُفردة اليت تكلمت عن اإلباضية

 دراسة يف تاريخ اإلباضية وعقيدا •
 ،اإلباضـية  مـا عـن أفكـار   حملمد عزب وأمحد عوض، تكلَّ 

وفرقهم وانتشارهم عرب التاريخ، وهو  ،وأصوهلم يف التشريع ،ومعتقدام
 .وطُبع بدار الفضيلة. مفيد يف بابه مع اختصاره

 

 اإلباضية تارخياً وعقيدةً •
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 ،وفـرقهم  ،ونشـأم  ،وليد الطبطبائي، ذكر تـارخيهم للشيخ  
وموقفهم  ،رهم باخلوارج واملعتزلةوتأثُّ ،وعقيدم ومصادر التشريع عندهم

 .وهو كتاب نافع ومفيد ،من خمالفيهم
 

 اإلباضية عقيدةً ومذهباً •
وعـن الفـرق    ،وأشهر أئمتهم ،م عن فرقهملصابر طعيمة، تكلَّ

ومرتكـب   ،واإلميـان  ،وعقيدم يف األمساء والصـفات  ،ة عنهماملُنشقَّ
 .وطُبع بدار اجليل ببريوت. واخلروج على اإلمام ،الكبرية

 

 كتب عن القرآنيني -٦
 وشبهام حول السنةالقرآنيون  •

تناول فيـه  ، أصل الكتاب رسالة ماجستري، خلادم حسني خبش 
وذكر تاريخ إنكار السنة قـدمياً  ، فرقة القرآنيني وإنكارهم للسنة النبوية

حول السنة م وعرض شبها، واألصول التارخيية لفكر القرآنيني، وحديثاً
ـ ، يف تفسري القـرآن  القرآنيني ومنهج، ومناقشتها ر ونـاقش آراء  مث ذك

كما تناول بعض الشخصـيات الـيت   ، والتشريعية، القرآنيني االعتقادية
ـ والكتاب جدير بالقراءة كتبه باحث مطَّ. أنكرت السنة إنكاراً جزئياً ع ل

وقد قرأ هلـم   ،واليت ظهرت يف بالده، بثَعلى أفكار هذه الفرقَة عن كَ
والكتاب من مطبوعات مكتبـة  . وهلذا فقد جاء الكتاب متميزاً، بلغتهم

 .الصديق بالطائف
 

 البوهرةكتب عن البهرة أو  -٧
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 تارخيها وعقائدها  –البوهرة  •
ّبعـة  الط باألردن ارلرمحة اهللا قمر اهلدى األثري، إصدار دار عم

دراسة علمية موثقـة عـن    عبارة عن والكتاب ،هـ١٤٢٨ عام  األوىل
تناول فيه املؤلف طائفة البوهرة أو البهرة مـن   ،طائفة البوهرة اإلمساعيلية

 ،خالل أربعة أبواب ذكر فيها تاريخ هذه الدعوة، وحتدث عن أصـلهم 
 ،وعن اإلمساعيلية والفاطميني ودعوم يف الـيمن واملغـرب ويف اهلنـد   

وكبـار املصـنفني والـدعاة     ،ودولتهم يف مصر، مث تناول عقائد البهرة
ملذهبهم، وختم كتابه بذكر بوهرة اليوم وأحواهلم من الناحية االقتصادية 
والتعليمية واالجتماعية إىل غري ذلك مما يكشف حقيقة هـذه الطائفـة   

 .ز وشاملوالكتاب متمي. املنحرفة
 

 اليزيديةعن  بكت -٨
 بعـض اليزيدية األكراد تكلم عنهم أصحاب الفرق، وأفـردت  

وصلتهم  ،وعقائدهم ،ونشأم ،وتسميتهم ،الكتب احلديث عن تارخيهم
 :وعالقتهم بالشيطان، منها ،بعدي بن مسافر

 

  اليزيديون يف ماضيهم وحاضرهم •
 .لعبدالرزاق احلسيين مؤرخ عراقي

 

 اليزيديون واقعهم تارخيهم معتقدام •

 .وطُبع بالدار السلفية. حملمد التوخبي السوري 
 

 اليزيدية ومنشأ نِحلتهم •
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وطُبع مبكتبـة  . كرديمن أصلٍ مصري  ، وهوألمحد تيمور باشا
 .الثقافة الدينية مبصر

 

 .لسعيد الديوهجي كردياليزيدية  •
 اليزيدية •

 .م١٩٤٩لصديق الدملوجي، عراقي وكتابه قدمي مطبوع عام  
 وخفايا وأساطرياليزيدية حقائق  •

واملكان  ،ورموزهم الدينية ،لزهري عبود، عراقي حبث عن حقيقتهم
وكتبهم الدينية، وأعيادهم ،ساملقد. 

 

 اليزيدية من خالل نصوصها املقدسة •
صـدر   ،رسالة ماجستري أصلهو ،آلزاد سعيد مسو، كردي عراقي 

عن املكتب اإلسالمي ببريوت، فيه مالحق باللقاءات واحلـوارات الـيت   
ويتميز باعتمـاده   ،وصور فوتوغرافية ،أجراها املؤلف مع بعض اليزيديني

فوية أو املكتوبةعلى نصوص اليزيديني بالدرجة األوىل الش. 
 

 تاريخ اليزيديني •

مـع   ،عةوهي دراسة موس ،جلون كيست، ترمجة عماد مزوري 
 .مقابالت معهم ونقل ألقواهلم

 

 الديانة اليزيدية بني اإلسالم واملانوية •
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يف دراسته  توصلحملمد عبداحلميد احلمد، درس سريم التارخيية، و
على عكس مـا   ،هون هللا تعاىلوأم منز ،أم مل خيرجوا عن اإلسالمإىل 
ّوصل غريه إليه مما هو مشهور ومثبت عنهمت. 

 

 اجلهميةكتب عن  -٩
 بيان تلبيس اجلهمية •

 ،)نقض أساس التقديس( ى أيضاًسمويلشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وهو كتاب جليل املقدار، ومعـدوم الـنظري،    ).نقض تأسيس اجلهمية(و

ولو رحل طالب العلم  ،وهتك أستارهم ،كشف الشيخ فيه أسرار اجلهمية
 . كما قال ابن عبداهلادي .ألجل حتصيله إىل الصني ما ضاعت رحلته

من خـالل   ،ابن تيمية لنقض مذهب األشاعرةشيخ اإلسالم فه لَّأَ
تأسيس (على كتاب إمام من أئمتهم وهو أبو عبداهللا الرازي يف كتابه  الرد

د فيه جلملة من أصول األشاعرة يف مسائل أمساء اهللا ، والذي قع)التقديس
باألصول الكليـة يف هـذا    أيضاً شيخ اإلسالم معتنياً فجاء رد  ،وصفاته

جلملـة   املبحث تأصيالً ملعتقد أهل السنة، ورداً على املخالف، متعرضـاً 
وذلك على وفق منـهج أهـل    ،وافرة من اجلزئيات املتعلقة ذه األصول

باإلضافة إىل إقامة  ،على الكتاب والسنة بفهم سلف األمة معتمداً ،نةالس
واسـتعمال أدوات اخلصـوم يف اجلـدل     ،عقلي لنقض حجتهمالدليل ال
  .واملناظرة

وأهـل   ،والفالسفة ،من مناقشة للمعتزلة والكتاب ال خيلو أيضاً
  .الوحدة وغريهم
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ا ال جيده طالب العلم يف كتاب مموقد اشتمل على مباحث نفيسة 
 ،واحلـد  ،ورؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم لربه ،كمسألة الصورة ،آخر

 .وغريها من املباحث ،والتركيب واجلسم ،واجلهة
وللكتاب طبعة مشهورة متداولة بتحقيـق الشـيخ حممـد بـن     

بع مث طُ ،قارب نصف الكتابإذ هي ت ،عبدالرمحن بن قاسم لكنها ناقصة
وأصلها مثـان   ،يف عشر جملداتباملدينة املنورة  مبجمع امللك فهد كامالً

وهي أفضل طبعات  ،رسائل دكتوراه بإشراف الشيخ عبدالعزيز الراجحي
 .، على هنات فيهاالكتاب

 

 التسعينية  •
 علـى فيـه   رد هألن ؛ي بالتسعينيةمس ،ابن تيميةشيخ اإلسالم ل

وقد كتبه الشيخ أثناء حبسه  ،تسعني وجهاً ا يقاربمب اجلهمية واملالحدة
واملطبوعة عام  )جمموعة فتاوى ابن تيمية( التسعينية ضمنبعت طُ .يف مصر
الفتـاوى  (هـ بالقاهرة، مث طبعت مرة أخرى ضـمن كتـاب   ١٣٢٩
الد اخلامس حتقيق حسنني حممد خملوف بدار املعرفة ببريوت، ) الكربى

بعت بدار املعارف بالرياض بتحقيـق الـدكتور   وطُ ،أفردت بالتحقيق مث
  .الة دكتوراهوأصلها رس ،حممد العجالن

 

 ة  لة واجلهمياجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطِّ •
الكتب الـيت   وهو من أهم ،)٧٥١: ت( م اجلوزيةابن قيللحافظ 

علـى أهـل    اادر ،واستوائه على عرشه تناولت موضوع إثبات علو اهللا
 ومجع ألقوال املثبتني هلذه  ،مع استيفاء لألدلة من الكتاب والسنة ،البدع
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: طبعة مكتبة دار البيان بتحقيـق : والكتاب له عدة طبعات منها ،الصفة
اد عبـداهللا  بع  مبطابع الفرزدق بدراسة وحتقيق عووطُ، بشري حممد عيون

 .طبعاتهمن أفضل  يوه ،وأصله رسالة دكتوراه ،املعتق
 

 الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة •

، وقد ذكر فيه املؤلف مقدمة )٧٥١: ت(م اجلوزية قي ابنللحافظ 
خمتصرة ضمث عن التأويل حـديثاً نها سبب تأليفه هلذا الكتاب، مث حتد 

، مث ذكر أصول االحنراف عند املعطلـة،  يف أربعة وعشرين فصالً مفصالً
اها املؤلفوهي الطواغيت األربعة كما مس. 

 

والكتاب يف أثناء مناقشته لتلك األصول يذكر منـاهج عامـة،   
ملعاجلة كثري من احنرافـات الفـرق،    مستقالً ة ترسم منهجاًيلِّكُوقواعد 

 يف  واختالف الناس، وتكشف الكثري من مناهج وطرق املخالفني للحـق
 .عصرنا احلاضر

 

 والكتاب طبعته دار العاصمة بالرياض، بتحقيق الدكتور علي بن
 .حممد الدخيل اهللا

 

نتخب من كالم ابن وقد اختصره حممد بن نصر املوصلي، وهو م
م، فعمل املوصلي فيه هو االنتقاء، والتنسيق واحلذف واالختصار، ومل القي

 .يكن يذكر رأيه إال يف مواضع قليلة
طبعة دار الفكر، وطبعة دار : بع املختصر عدة طبعات، منهاوقد طُ

 .وطبعة أضواء السلف وهي أفضلها .احلديث
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 املذاهب الفكرية املعاصرةكتب عن : ثالثاً
 العصرانيةكتب عن  -١

 العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب •
ـ للدكتور  رانية ـحممد حامد الناصر، تكلم فيه عن جذور العص

ـ    ،وتأثرها باملعتزلة وموقفهم من السنة ار العصـرانيني  وتكلـم عـن تي
ومفهومهم لتجديـد   ،وأوضح خطورة مواقفهم جتاه الشرع ،كمجددين

 .وطُبع الكتاب مبكتبة الكوثر بالرياض. وموقفهم من العلمانية ،الدين
 

 املدرسة العصرانية يف نزعتها املادية •

ز فيه على كشف النزعة املادية عنـدهم وتـأثرهم   له أيضاً، ركَّ
لتطور، وإعجام باملاركسية، نظرية دارون ل: ببعض النظريات الغربية مثل

 .وذلك من خالل أهم شخصيام كجودت سعيد وخالص جليب
 

 الليرباليةكتب عن  -٢

 الليربالية يف السعودية واخلليج دراسة وصفية نقدية •
لوليد الرميزان، أصله رسالة ماجستري من جامعة امللك سعود، وقد 

الواقعي دون النقد الشرعي قام الباحث بنقد ونقض الليربالية من اجلانب 
فذكر مفهوم الليربالية، والليربالية الغربيـة، والقـيم   . ألسسها ومفاهيمها

واملبادئ اجلوهرية هلا، وأسسها، والتطور التـارخيي لليرباليـة العربيـة    
مات اخلطاب الليربايل يف دول اخلليج ومظاهرها املعاصرة، كما تناول مسلَّ

ربايل اخلليجي، وختم البحث بالرؤية النقدية العربية، وقضايا اخلطاب اللي
 .للخطاب الليربايل يف بنيته ويف عالقته بالواقع
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 نقد الليربالية •
تناول ) صفحة ١٨٦(إصدار جملة البيان ويقع يف  ،لطيب بو عزةل

ياق التارخيي والثقايف والداللة املذهبية لليربالية، مث السِّ ،مفهوم الليربالية :فيه
وتعرض للنظرة السياسية الليربالية من خالل ثالثة مدارس مؤسسة لنشأا، 

ومونتيسكيو، وتناول أيضـاً   ،وجون لوك ،ميكيافيللي: ومنظرة هلا وهي
والليربالية اجلديدة من خالل السياق التارخيي  ،النظرية االقتصادية الليربالية

ـ  ،واخلطاب الليربايل العريب الكالسـيكي ، لنشأا ومدارسها اب واخلط
ال بديل عـن الليرباليـة؟    اًالنيوليربايل العريب، ويف اخلامتة تساءل هل حقّ

 .وأجاب عنه
 

 اإلسالم الليربايل بني اإلخوان املسلمني والوسطيني والعلمانيني •
ـ حملمد إبراهيم مربوك، وطُبع بالدار  ، والكتـاب  رـالقومية مبص

 .ننصح بقراءته
 

 الليربالية وموقف اإلسالم منها •
من مطبوعات ابن اجلوزي بالدمام،  ،عبدالرحيم السلميللدكتور 

حقيقة الليربالية (سليمان اخلراشي وأخرجه بعنوان الشيخ منه  ءاًجز واستلَّ
 .وذكر ذلك يف املقدمة )وموقف اإلسالم منها

 

السعودية  -أصول الفكر العصراين  -التطرف املسكوت عنه  •
ناصر احلنيين، للدكتور   هـ١٤٢٩ – ١٤٢٨لعامي  أُنموذَجاً

 .والكتاب ننصح بقراءته
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 الروحية احلديثةو احلداثة عن بكت -٣
 احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية •

حممد عبدالعزيز العلي، شرح فيه املقصود ا ومفهومهـا  للدكتور 
ومدى  ،وطرق نشرها ،عند الغربيني والعرب، ونشأا واجتاهاا ودعاا

م يف الكتاب عـن ضـوابط التجديـد    وتكلَّ ،خطورا وسبل مقاومتها
وننصـح   ،، وهو مهم يف بابـه هرسالة دكتوراأصله الصحيح، والكتاب 

 .باقتنائه
 

 املوسوعة الشاملة ملذهب الروحية احلديثة وحتضري األرواح •
 علي بن سعيد العبيدي، أصـدرته دار كنـوز إشـبيليا   للدكتور 

ل ثلث وقد شكَّ. والكتاب جزء من رسالة دكتوراه. يف جملدين بالرياض
 .حجم الرسالة األصلية

ّتطرف الروحيـة  ق يف الباب األول ملذهب الروحية احلديثة، وعر
وتكلم عن تارخيها ومصادرها، وبعد ذلك استوعب الكالم عن عقائـد  

آخـر  الروحية احلديثة وقد أطال فيها جداً، ونقد الروحية احلديثـة يف  
وأما يف الباب الثاين فقد تضمن الكالم علـى حتضـري األرواح،   . الباب

ا، وتكلَّعر م عن أبرز أعالمها ووسائلهم، مث حتدث عن الصـالت  ف
 .املشبوهة هلذه الدعوى، وأخرياً نقد دعوى حتضري األرواح

 

 التنصريكتب عن : رابعاً
اخلليج  من الكتب اليت كشفت عن التنصري وحماوالته وخاصة يف

 :العريب
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 التنصري وحماوالته يف بالد اخلليج العريب •

 ،وتارخيـه  ،لعبدالعزيز العسكر، تناول جهود التنصري يف اخللـيج 
وآثاره ومسؤولية أهل اخلليج جتاه التنصري من حكومات وعلماء ورجال 

 .وطُبع مبكتبة العبيكان بالرياض. أعمال وسائر املسلمني
 

 اإلسالميالتنصري خطة لغزو العامل  •
وهو ترمجة كاملة ألعمال املؤمتر التبشريي الذي عقد يف أمريكـا  

ن مدى االهتمام البالغ والدراسات العميقة والوسـائل  تبيِّ ،م١٩٧٨سنة 
 .واملعوقات للبعثات التنصريية

 

 التبشري يف منطقة اخلليج العريب •
 لعبداملالك التميمي، وهو دراسة تفصيلية للتنصري يف اخلليج قـدمياً 

 .وحديثاً
 

 أصول التنصري يف اخلليج العريب دراسة ميدانية وثائقية •
مازن مطبقاين، وأصـله رسـالة   االستاذ لكوتوي زيقلر، ترمجه 

هـ، تؤرخ للبعثة العربية األمريكية التنصريية ١٤١٠ماجستري طبعت عام 
يف اخلليج التابعة للكنيسة اإلصالحية الربوتسـتانتية، وتقـومي جهودهـا    

وأسباب هذا  ،وما فشلت يف الوصول إليه ،التنصرييةورسالتها وأهدافها 
 .الفشل
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 قاموس املنجدالنزعة النصرانية يف  •
إلبراهيم عوض، كشف فيه املؤلف باألمثلة النزعة النصرانية الـيت  

من مشاركات لبعض املسـلمني إال أن   ،فيه، وهذا القاموس رغم ما فيه
راهـب نصـراين،    النزعة النصرانية واضحة فيه حيث إن واضعه أصـالً 

يف  وهو من أكثر القـواميس مبيعـاً   ،ولألسف يتناوله كثري من املسلمني
 .املكتبات العربية

 

 الغزو الفكري يف اخلليج العريب •
لسعيد املهريي، تناول فيه التنصري بصفته أحد أسـاليب الغـزو   

 .الفكري
 

 .لعلي النملة ، التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته •
 

ـ ، وسائله، أهدافه، التنصري تعريفه • ـ ـحس ، رينـرات املنص
 .لعبدالرمحن الصاحل
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