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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

  التعريف بمؤلفات الشيخ العالمة بكر بن عبداهللا أبو زيد رحمه اهللا تعالى
  

  :الحمد اهللا وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد
ثاء الموافق هـ والمتوفى يوم الثال1365ي المولود عام  عبداهللا أبو زيد آل غيهب القضاعفإن الشيخ العالمة بكر بن

 بعد استقراره بمدينة الرياض -حسب علمي–لماء الذين تميزوا بمؤلفاتهم بل إن الشيخ ال يعرف له هـ من الع27/1/1429
علمياً أو محاضرة عامة فكان تميزه في مؤلفاته ومشاركاته العملية خالل ترأسه لمجمعهـ أن له درساً 1400مطلع هذا القرن 

 وهيئة كبار العلماء منذ عامواإلفتاءهـ ومن خالل عضويته للجنة الدائمة للبحوث العلمية 1405  الدولي منذ عامالفقه اإلسالمي
ومن خالل النظرة السريعة لمؤلفات الشيخ نجد أنها .  أبدع فيهشيءأن من تخصص في ومعلوم . هـ إلى قبيل وفاته1413

  -:تميزت بما يلي
غلب كتبه  على المقدمة أو الفصل األول من أالستقراء للمسألة أو الموضوع الذي يريد التأليف فيه ولعلك تطلعالتتبع وا: أوالً

 بنعمة اهللا تعالى على العبد افتحدث:" وفي مقدمة كتابه النظائر يقول. تجده يسرد لك المؤلفات في هذه المسألة ومن تكلم فيها
االهتداء من أوائل الطلب إلى التتبع  -1:وحده بنعم عظيمه وأالء جسيمه منها  المانالمسكين أن من علي سبحانه وهو

  5الخ ص"  المسائل وبديع الفوائدلعزيزواالستقراء 
أن الشيخ ليس ناقالً فقط بل هو ناقل وقائل تظهر في كتبه معالم شخصيته يحرر المسائل ويلخص األقوال واألدلة ويضع : ثانياً

  .ف الفهم والوصول للنتيجة تسهل على قارئ المؤلَالبديعة التيالتقسيمات 
  .الفصاحة واللغة القوية والمصطلحات المحررة مع األسلوب األدبي: ثالثاً

يكتب في العقيدة والتاريخ و حديثيهالتنوع والموسوعية العجيبة فهو يؤلف في أدق النوازل الفقهية ويفرد للحديث أجزاء : رابعاً
  .يفرع وفي كل مؤلَف تجده رجع إلى مئات المراجع من كتب ومجالت ومنشوراتصل و ويأواآلداب واألنساب

لما استقر به المقام في المدينة . أن الشيخ في مؤلفاته يعيش عصره فهو صاحب غيرة دينية على الحرمات والتراث: خامساً
 ولما ولى القضاء عام ،النساء للقبورهـ ورأى تهافت النساء على زيارة القبر الشريف ألف جزءه في زيارة 1384النبوية عام 

 كما ألف عدد من الرسائل في النوازل ،هـ1392 انتهى منها عام ,هـ ألف رسالته في حكم تقنين الشريعة واإللزام بذلك1388
 ولما انتشر العبث بالتراث ألف كتابه التعاليم وتحريف النصوص ورسالته الرقابة والتحذير ،العصرية كما سيأتي إيضاحه

 ولما هجم دعاة الرذيلة على الحجاب ألف كتابه ، ألف رسالته التصنيفما وقع التصنيف لبعض العلماء والدعاة ول،البراءةو
 ألف كتابه اإلبطال ولما وقعت شبهة اإلرجاء دافع هو وأعضاء اللجنة  ولما اشتهرت الدعوة لوحدة األديانحراسة الفضيلة

رء الفتنة عن أهل السنة ولما فتحت بعض المدارس األجنبية ألف كتابه المدارس الدائمة عن عقيدة السلف وألف رسالته د
  . وهكذا تجد مؤلفاته تعالج ما يحتاجه الناس.العالمية األجنبية االستعمارية

ابن القيم  ومعلوم ما تحلى به وأسلوبهأن الشيخ قد استقراء كتب ابن القيم المطبوعة وخدمها وتأثر بها كثيراً في مؤلفاته : سادساً
 والتنوع في التأليف وسعة واألسلوب األخاذ قول والجمع بين المنقول والمعمن اقتفاء األثر والسنة والعناية بحكم التشريع

  .اإلطالع
فلما تقدم ووفاء بحق الشيخ وعرفاناً بجميله ورغبة في نشر علمه ليكثر الدعاء له ويستمر أجره وألني لم اجد من استقراء كتب 

أن أستعرض ما وقفت عليه من مؤلفاته مما طبع ومما لم يطبع مما ذكره هو أو ذُكر عنه وذلك كما رف بها أحببت الشيخ وع
  :يلي
  .اإلجمال المؤلفات المطبوعة على سبيل بأسماءثبت : أوالً
  :تعريف بالمؤلفات المطبوعة على حسب الفقرات التاليةال: ثانياً

  .اسم الكتاب كما سماه مؤلفه -1
 .ه وتاريخ أول طبعه لهعدد صفحات -2
 . إن كان ثم عالقةاألخرىعالقته بكتبه  -3
 .استعرض أهم ماورد في الكتاب من سبب تأليف أو مسائل ومباحث وخالصة ماتوصل إليه مؤلفه فيه في الغالب -4
  .أسماء المؤلفات غير المطبوعة: ثالثاً

  .أسماء الكتب التي حققها أو شارك في تحقيقها: رابعاً
  .اء الكتب التي أشرف على تحقيقهاأسم: خامساً
  .فوائد مما سبق وخاتمه: سادساً
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.واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
  : المؤلفات المطبوعة على سبيل اإلجمالبأسماءثبت :أوالً

  عند ابن القيمالحدود والتعزيزات -1
  وما دونها عند ابن القيم على النفسالجناية -2
 التقريب لعلوم ابن القيم -3
 هلجوزيه حياته آثاره مواردالقيم اابن  -4
 : رسالة15 ، فيها مجلدات3فقه النوازل  -5

    1ج
 التقنين واإللزام -
  المواضعة في االصطالح -
  خطاب الضمان -
  اإلنعاشجهاز  -
  طرق اإلنجاب الحديثة -

   2    ج
  التشريح الجثماني -
  بيع المواعدة -
 حق التأليف -
 الحساب الفلكي -
 داللة البوصلة -

  3         ج
 ة على العقارالمثامن -
 بطاقة التخفيض -
 ناالئتمابطاقة  -
 التمثيل -
 أثر الرجوع عن اإلقرار بحد -

 : الحديثية خمسة أجزاءاألجزاء -6
  تحبير المقالة -
 مسح الوجه باليدين بعد الدعاء -
 زيارة النساء للقبور -
 كيفية النهوض في الصالة -
 مرويات دعاء الختم -

 :المجموعة العلمية خمس رسائل -7
  التعالم -
  لعلمحلية طالب ا -
 آداب طالب الحديث من الجامع -
  الرقابة على التراث -
 غريب األلقاب العلميةت -

 الردود ست رسائل -8
  الرد على المخالف -
  تحريف النصوص -
 البراءة  -
 التحذير -
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 تصنيف الناس -
 عقيدة القيرواني والعبث بها -

 .معجم المناهي اللفظية وفوائد األلفاظ -9
 تصحيح الدعاء -10
 عالمبتدهجر  -11
 ريج وقواعد الجرح والتعديل ألصول التخالتأصيل -12
  والصحف الحديثيةمعرفة النسخ -13
   بما قيل ال يصح فيه حديثالتحديث -14
 : رسائل4النظائر  -15

  التراجم الذاتية -
 التحول المذهبي -
 العزاب -
 لطائف الكلم في العلم -

 بينالنساطبقات  -16
  المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبلالمدخل -17
 هـ1420يات عام  الحنابلة من اإلمام أحمد إلى وفعلماء -18
  جزيرة العربخصائص -19
 حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية -20
  بعرفات بل إاللج -21
  الهاتفأدب -22
  لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األدياناإلبطال -23
  اإلزار وتحريم اإلسبال ولباس الشهرةحد الثوب -24
  المولودتسمية -25
 حراسة الفضيلة -26
 الصالة في أحكام ال جديد -27
 السبحة -28
   في زكاة العقارفتوى جامعة -29
  في آداب العزاء جامعهىفتو -30
  الشرعية للطوافالعالمة -31
  عن أهل السنةدرء الفتنه -32
  القديمة والمعاصرةبدع القرار -33
 دعاء القنوت -34
  طرفي النهارأذكار -35
 .المدارس العالمية األجنبية االستعمارية -36
  بدعة في اإلسالملعيد اليوبي -37
  اإلسالم ابن تيمية شيخ المداخل إلى أثار -38

  
  :التعريف بالمؤلفات المطبوعة: ياًثان
هـ الطبعة الثانية 1415فحة طبع  ص554 مجلد في  :-دراسة وموازنة –الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  -1
على ترجمة هـ وهي مشتملة في قسمها األول 1400صله رسالة قدمها لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء عام وأ

 دفعه .ابن القيم وقد افردها بالطبع في كتاب مستقل وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن قيم الجوزية في كتبه المطبوعة
 وأيضاً أن الحدود والتعزيرات تعتبر من أهم ،الختياره حاجة القضاء لهذه المباحث من عالم متجرد للدليل مع التحقيق والمناقشة
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 فلذا اشتدت . وأيضاً أن ابن القيم لم يفردها بمؤلف بل مباحثها متناثرة في كتبه،ة إذ عليها مدار حفظ الضرورياتأعمال القضا
 وابن . به المستشرقون وتالميذهم على الحدود والتعزيرات الشرعية يشغب وأيضاً للرد على ما،الحاجة لجمعها في صعيد واحد

وقد أوضح الشيخ في مقدمة الرسالة سبب . مما أماط اللثام عن الحق وأزهق الباطلالقيم قد كشف عن الحكم واألسرار في ذلك 
  :تسميته لهذا العنوان وطريقة بحثه وأنه على مسلكين

  .عرض لكالم ابن القيم على الترتيب الفقهي: األول
  .الموازنة بين رأي ابن القيم وبين أراء المذاهب الفقهية األخرى: الثاني

ذكره ابن  سلكين تعريف يكشف مستغلق األلفاظ االصطالحية ثم مبحث في حكمة التشريع في حدود ما هذين الموبين يدي
من أبرز نتائجها أن ابن القيم لم . القيم ثم مباحث األحكام الفقهية وختم الشيخ الرسالة بخالصة معتصرة للبحث ونتائجه

مه ثم عرض الشيخ جملة هذه المسائل وما قيده منها خالف لما يدعيه خصوماع في أي مسألة من مسائل البحث يخرق اإلج
  .أو تعقبه ورجح خالفه

  
،  صفحة438 مجلد في  :- دراسة وموازنة – ابن قيم الجوزية دأحكام الجناية على النفس وما دونها عن -2

 الكتاب من ثمار هـ وهذا1402صله رسالة قدمها لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء عام هـ وأ1416طبع عام 
وقد صنف مباحث ابن القيم في . سبق ذكره في الكتاب السابق دفعه الختياره هو ما. بوعةتتبع الشيخ لفقه ابن القيم في كتبه المط

 والمنتشرة في أثنى عشر كتاباً من مؤلفاته المطبوعة على سبعة أبواب وفي كل باب جملة فصول اوما دونهالجناية على النفس 
لق األلفاظ االصطالحية وختم الكتاب بخالصة تضم ي جل المباحث مقدمات تكشف عن مستغوبين يد. لى مباحثوكل فصل ع

  :أهم نتائج البحث وهي مجتمعة في ثالث جوانب
  .في منزلة ابن القيم العلمية: األول
اختاره ابن القيم  ض الشيخ خالصة مافي مقام ابن القيم من الفقه في الدين ولذا لم يخرق اإلجماع في اختياراته ولذا عر: الثاني

  .في المسائل مما خالف فيه الجمهور أو وافقهم أو وافق فيه اإلمام أحمد وقد تعقب الشيخ ابن القيم في بعض اختياراته
  
 صفحة قرب فيه الشيخ علوم ابن القيم من كتبه المطبوعة ورتب الفقهيات منها 411 كتاب في :التقريب لعلوم ابن القيم -3
ى أبواب الفقه كما جاءت في كتاب زاد المستقنع فيذكر عنوان المسألة وموضوع بحثها من كتب ابن القيم المطبوعة وقد عل

 وهو أنه يعتمد الدليل والتحقيق  = هذا اإلمام علومأوضح في المقدمة الطبعات التي رجع لها والسبب الذي ألجله اختار تقريب
ن علوم ابن القيم في توحيد العبادة وعلوم القرآن والحديث وعلومه وأصول الفقه جمعه م وقد ضم إلى ذلك ما. في بحوثه

 .يقع للشيخ ال بحسب التتبع واالستقراء سوى الفقه وقواعده والفروق والمفاضلة واللغويات ومتفرقات بحسب ما
 
  :صل كتابينهـ وهو في األ1412 صفحة طبع عام 428 مجلد في :ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده -4

هـ  فبعد أن من اهللا على الشيخ بقراءة كتب ابن 1400 صفحة طبع عام 305 في :قيم الجوزية حياته وآثاره ابن :األول
ها هذا الكتاب ليعرف به وبيئته وعلومه وآثاره ة علمية شاملة رأى أن يفرد لمؤلفالقيم وتقيد معارفه وعلومه على شكل موسوع

  .نب حياته ومنها استقاللية ابن القيم في الرأي والبحث والترجيح واالختياروالكشف عن كثير من جوا
بن القيم في كتبه رداً على  موارد ا الشيخهـ استقراء فيه1400 صفحة طبع عام 75 في :موارد ابن القيم في كتبه: الثاني
ته واطالعه المدهش في مؤلفات المكتبة  ومن خالل هذا الجمع تتضح أصال. إنه نسخه من شيخه ابن تيمية:ين فيه بقولالواقع

اإلسالمية على اختالف فنونها وغيرها من مؤلفات الملل األخرى ومن خالل هذا الجمع تحصل الفائدة بنسبة بعض الكتب 
: الجمعوقد ترك الشيخ في هذا ا. لمؤلفيها ومنزلة هذه الكتب ومؤلفيها عند ابن القيم واألمانة العلمية التي تحلى بها هذا اإلمام

 أو من :دنقله عن من كتبه األخرى   وما: ج وموارده من كتب السنة المشهورة: بلم يصرح ابن القيم بتسميته من الكتب ما
 مورداً رتبها ترتيباً معجمياً يذكر اسم الكتاب ومؤلفه كما ذكره ابن القيم 667 وقد بلع عدد هذه الموارد .شيخه ابن تيمية

  .بن القيمومواطن ذكره من مؤلفات ا
  
   رسالة15 مجلدات، فيها 3 :فقه النوازل -5
 

  :يلي  صفحة اشتمل على خمسة رسائل هي ما281هـ في 1407 طبع عام :المجلد األول
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اضي المقلد الذي  بين في المقدمة أهمية المسالة وحرر محل النزاع وهو إلزام الق.التقنين واإللزام عرض ومناقشة: األولى
 وقد بحث هذه ,ها أدلة الشريعة أو ترجع إلى قاعدة من قواعدهاتهاد بقول من األقوال التي تتجاذب االجلم تتوفر فيه أدوات

  :المسألة في ثالثة مطالب
  .عرض تاريخ نشوء فكرة اإللزام: األول
  .أوجه القول باإللزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم مناقشتها في ثالثة فصول: الثاني
  .نع من اإللزام مع بيان المضار المترتبة على القول باإللزام وفيه فصلينأدلة الم: الثالث

  .وقد انتهى الشيخ في هذه الرسالة إلى القول بالمنع من اإللزام
  

  :ى دراسة ونقدالح على خالف الشريعة وأفصح  اللغة في االصطالمواضع: الثاني
ة أنواع المصطلحات وطرق المواضعة وضوابط المواضع صفحة تكلم فيها الشيخ عن مصادر المصطلحات العلمية و99في 

  .على االصطالح وخطر تغيير المصطلحات الشرعية وختم ذلك بذكر أمثلة من المصطلحات المغيرة
  

  : صفحة في مبحثين14 في :خطاب الضمان حقيقته وحكمه: الثالثة
  .استفادة البنك منهتعريف خطاب الضمان وأركانه وأهدافه وطريقة إصداره وأنواعه ومدى : األول
  .الفقه الشرعي لخطاب الضمان: الثاني

  
  : صفحة وخمسة مباحث23 في :جهاز اإلنعاش وعالمة الوفاة بين األطباء والفقهاء: الرابعة
  .التصور الشرعي ألجهزة اإلنعاش: األول
  .عالمة الموت عند األطباء أو نازلة موت الدماغ: الثاني
  .اء وعالماتهحقيقة الموت عند الفقه: الثالث
 إذا قامت عالمات موت الدماغ الذي : محل الخالف منها الثالثة وهي,حاالت المريض تحت جهاز اإلنعاش وهي ثالث: الرابع

  .هو حقيقة الموت عند أكثر األطباء
لمختص المتجرد التكييف الفقهي لهذه النازلة وقد خلص فيه إلى جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن الميت دماغياً إذا قرر ا: الخامس

والتي يترتب عليها األحكام  وال يحكم بالوفاة في الحالين ـ  وأما إذا وقع شك فال ترفع,من أي غرض أن الشخص ميؤس منه
  .ين مفارقة الروح لسائر البدن ـ إال بيقالشرعية من وفاة وعده ونحوها

  
  :سبعة مباحث صفحة في 38 في :طرق اإلنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي: الخامسة

  .في بيان من كتب في هذه النازلة: األول
  .قواعد شرعية أمام البحث: الثاني
  .في تفسير مصطلحات طبية ونحوها يذكرها الباحثون في هذه النازلة: الثالث
  .تاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً: الرابع

  .والئدها: الخامس
  .صور هذه النازلة: السادس
  .حكم الشرعي على هذه النازلةتنزيل ال: السابع

ل في مواطن االضطرار ومثلها مما يح. ه من هتك المحارمضي إلييم الوسائل وما تفوقد خلص فيها إلى المنع من باب تحر
  .علممن يثق بدينه وعلمه واهللا تعالى أوتقدر بقدرها وعليه فإن المكلف إذا ابتلي بهذا فعليه أن يسأل 

  
  : هـ وفيه خمس رسائل هي1409 طبع عام :المجلد الثاني

 صفحة تكلم فيها عن الممارسات الطبية الفاعلة على بدن 42 في :التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني :األولى
  :اإلنسان والتي يجمعها ثالثة أوعية

  .العمليات المجردة: األول
  .التشريح: الثاني
  : في ثمانية أبحاث وقد تكلم عنها.النقل والتعويض اإلنساني: الثالث

  .المؤلفات فيها: األول
  .حكم التداوي في أصل الشرع: الثاني
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  .التاريخ القديم لها: الثالث
  .حكم التصرفات الطبية الفاعلة على بدن اإلنسان: الرابع

  .القواعد واألصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل جوازاً أو تحريماً: الخامس
  .لممارسات الطبية على المدارك الشرعيةتخريج وتنزيل ا: السادس
  .الشروط العامة للنقل والتعويض: السابع
  .اوضات المالية على الدم واألعضاءحكم المع: الثامن

وقد خلص في البحث إلى جواز النوع األول وهو العمليات المجردة مما فيه دفع ضرر والعادة جارية بنجاحه وإنما الخالف في 
 وأما التشريح لكشف المرض أو للتعلم أو التعليم فالشيخ .واز التشريح لكشف الجريمة بشروط سبعه وإلى ج.بعض متعلقاته

  :وأما النقل والتعويض اإلنساني فكما يلي. متوقف
 نقل الدم يجوز بشروط سبعة ذكرها كما يجوز نقل عضو أو جزء منه في بدن اإلنسان لمكان آخر كإجراء عملية -1

 وأما النقل .وأما النقل من حي لحي كنقل كلية أو يد فال يجوز.  بشروطه العامة التداوي جوازمجردة له طرداً لقاعدة
.  كحرمة الحي واجبة فحرمة الميت حاجيمن ميت لحي فال يجوز إذا كان األمر تحسيني كترقيع شفة وإن كان ألمر

مصالح والمفاسد مع شرط اإلذن منه وأما في أمور ضرورية كقلب ورئة وكلى فمن قال بالجواز خرجها على قاعدة ال
  .أو من وارثه

  
 صفحة سماه بيع 23 في ):ال تبع ما ليس عندك(وحديث ) المرابحة في المصارف اإلسالمية(بيع المواعدة  :الثانية

 كان ألنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزماً به= وهو يسمى عند المصارف بيع المرابحة لآلمر بالشراء .. المواعدة 
أن صورتها تدخل تحت أو غير ملتزم به ولئال يختلط على البعض مع بيع المرابحة المحرر عند الفقهاء في بيوع األمانة على 

  :وقد بحث هذا البيع في سبعة مباحث" ال تبع ما ليس عندك" ية حديث د فراال الواسم السلم الح
  .بيع المرابحة في اصطالح متقدمي الفقهاء: األول
  .مدى لزوم الوفاء بالوعد: الثاني
  .المؤلفات والبحوث فيه: الثالث
  .صور بيع المرابحة في المصارف اإلسالمية: الرابع

  .سبب وجوده في المصارف: الخامس
  .حكمها: السادس
  :ضوابطها الشرعية، وهي التي تجعل هذا البيع في دائرة الجواز وهي باختصار: السابع

  . قبل الحصول على العين بالتملك والقبضخلوها من االلتزام بإتمام البيع -1
 .خلوها من االلتزام بضمان هالل السلعة على أحد الطرفين بل يبقى على األصل في الضمان -2
 .أن ال يقع العقد إال بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه -3

  
 عليه في هذا الموضوع بعد طول تتبع وقف  صفحة قيد فيها الشيخ خالصة ما68في : حق التأليف تاريخاً وحكماً: الثالثة

  : ستة أبحاث فيواستقراء عاقداً له
  .فن الطباعة تاريخاً وانتشاراً: األول
  .حق التأليف في المجاالت الدولية والحكومية والفردية: الثاني
  .التاريخ القديم لحق التأليف: الثالث
  .في عنوان هذه النازلة والتعريف به: الرابع

  .الواردة على التأليف وبيان حكمهاالحقوق : الخامس
  .في حق النشر والتوزيع وحكمه شرعاً: السادس

  
  :ن صفحة وفيها الكالم عن مسائلتي26 في :الحساب الفلكي: الرابعة
حكم إثبات دخول الشهر القمري بالحساب وهي في ثمانية مباحث ساق فيها النصوص الواردة وداللتها وبيان اإلجماع : األولى

  . أن إثبات أول الشهر شرعاً بالهالل أو اإلكمال:ها وفند الخالف الحادث في ذلك ونقضه وخلص فيها إلىعلى موجب
كتب وصدر من قرارات في هذا الشأن ومنها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة  توحيد الرؤية وقد ألمح فيها إلى ما: الثانية

سألة اجتهادية وتوحيد يقرره أهل الفتوى منهم والم أهل بلد رؤيتهم على ماالعالم اإلسالمي وفيه األخذ بقول الجمهور أن لكل 
  .  تحكيم الشرع واالعتقاد الصحيح هو األولى بالعنايةالمسلمين على
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تم الوقوف   صفحات بحث فيها حكم أعمال اآلالت في الداللة على القبلة وما7في : داللة البوصلة على القبلة: الخامسة

  .بوصلةعليه في خصوص ال
 
   1 :المجلد الثالث

  
  :ما يليهـ أدار البحث فيه ب1411طبع عام  صفحة 47 كتيب في :المثامنة في العقار نزع ملكيته للمصلحة العامة

  .التعريف -1
 .تمهيد عن الملكية -2
 . أسبابه وحقوقهالقيود الوارد على الملك في -3
 .كالم الفقهاء فيها وأدلتها وشروطها وموقف المالك منهاها على مدى العصور ووقائع.  في العقار للمصلحة العامةالمثامنة -4

وفي . وقد خلص إلى جواز نزع ولي األمر الملكية الخاصة للمصلحة العامة مع التعويض الفوري العادل ال وكس وال شطط
 .آخر الرسالة ملحق بقرار مجمع الفقه اإلسالمي

  
هـ ألفه لبيان حكم بطاقات التخفيض 1416 صفحة طبع 21 في :بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

  .المنتشرة بأسماء متعددة وقد خلص فيه إلى تحريم إصدارها وحملها والتعامل بها
  

هـ ألفه لبيان حكم 1416 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 73 في :بطاقة االئتمان حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية
  :وهي في مقدمة وثمانية مباحث. ماء متعددةبطاقات االئتمان المنتشرة بأس

  . في تسمية من كتب في هذه النازلة: األول
  . تعريفها: الثاني
  . تاريخها: الثالث
  . معرفة من له حق إصدار البطاقة: الرابع

  . أنواعها وصورها: الخامس
  . أطراف بطاقة االئتمان: السادس
  . منافع بطاقة االئتمان: السابع
  . وسوالبهامضارها: الثامن
  . وقد خلص فيه إلى تحريمها. حكمها: التاسع

  .وفي نهاية الكتاب مالحق لفتاوى اللجنة الدائمة
  
هـ وهو في مقدمة ذكر فيها أهمية 1411 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 60 كتيب في :التمثيل حقيقته تاريخه حكمه 

تعرض له في مؤلفاته ظاهرة منتشرة مع أن بعض السابقين قد معرفة حكم التمثيل كونه أصبح فناً له رواده ومدارسه ويشكل 
  :  سبعة مباحث فيوقد جعله

  .  كتب في هذه النازلة من ذكر:األول
  . حقيقة التمثيل وأسمائه: الثاني
  . تاريخه: الثالث
  . أنواعه: الرابع

  . غايته وأهدافه: الخامس
  . المدرك الفقهي لحكمه: السادس
  . شبه وجوابها: السابع

وقد خلص المؤلف في خاتمة الكتاب إلى تحريمه لكونه بدعة إن كان تمثيالً دينياً وتحريمه إن لم يكن دينياً لما فيه من التشبه 
  .فهو لهو محرم ولما يترتب عليه من آثار سيئة

 
                                                

  ة استقالالهذا المجلد لم أره مطبوعا وإنما ذكره ابن الشيخ وغيره والرسائل التي فيه جميعها مطبوع 1
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 ورئيس هـ قدم له معالي وزير العدل1412 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 31 كتيب في :أثر الرجوع عن اإلقرار بحد
وهي .  قُدم هذا البحث إلى هيئة كبار العلماء.مجلس القضاء األعلى بالنيابة في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه اهللا

  :ثةمسألة قضائية  حكى فيها األقوال الثال
  . قبول الرجوع مطلقاً: األول
  . قبوله إذا اقترن بشبهة وعدم قبوله إذا لم يقترن بها: الثاني

  .ودلل وأصل.عدم قبوله مطلقاً: ثالثال
 
 :األجزاء الحديثية وهي خمسة أجزاء -6

هـ سبب 1404 صفحة متوسطة الحجم طبع في حدود عام 47 كتيب لطيف في :تحبير المقالة في حديث الحوالة :األول
تالف قد جعله المؤلف في تأليفه هو جمع ألفاظ الحديث الوارد في الحوالة في صعيد واحد وبيان ما حصل فيها من وهم واخ

. في تخريج حديث الحوالة وذكر ألفاظه والحكم عليه وفي آخر الفصل مالحق هي عبارة عن فوائد: األول: مقدمة وفصول
ثم . في اآلثار في الحوالة حال التوى ـ على وزن الهوى ـ وهو التلف واصطالحاً هو العجز عن الوصول إلى الحق: الثاني

  .ؤلفات في الحوالةختم الكتاب بذكر الم
  
75هـ في 1403هـ وأعاد نسخه في 1394 انتهى من تأليفه عام : الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاءمسح :الثاني 

  : في خمسة فصول وهوهـ1416صفحة متوسطة الحجم طبع قبل عام 
  .جمع فيه األحاديث الواردة في المسألة وهي سبعة: األول
  .ن ابن عمر رضي اهللا عنه وسبعة عن التابعين ومن بعدهماآلثار وهي أثر واحد ع: الثاني
  .من صرح بعدم مشروعيته من السلف: الثالث
  .مذاهب األئمة فيه: الرابع

  مالحق البحث : الخامس
  :وهي ثالث فوائد

  . القائلين به حكمته عند-1
  . مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر-2
  .  متفرقات-3

ديث القولية في المسألة ال تصح والفعلية فيها حديث لم يعرف إسناده والبقية ضعيفة ولم وقد خلص المؤلف إلى أن األحا
يصح عن الصحابة شيء في ذلك أما من بعدهم فمنهم من صرح بعدم المشروعية ومنهم من فعلة والمرد هو إلى نص 

ين عند الشافعية ورواية عن المعصوم صلى اهللا عليه وسلم وفي المذاهب أنه غير مشروع عند المالكية وأصح الوجه
وأنه خارج الصالة أهون فلو فعله الداعي . ومحل المسح هو بعد الدعاء على الوجه فقط على القول بمشروعيته. أحمد

  . أحياناً من غير مالزمة لكان له وجه
  
  
  
ف لما استوطن المدينة هـ سبب تأليفه أن المؤل1403 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 59 في :زيارة النساء للقبور :الثالث

لقبر الشريف على صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم وصاحبيه رضي اهللا ـ ورأى تكاثر زيارة النساء له1384النبوية عام 
  وقد جعله المؤلف بعد المقدمة في عناوين. عنهما فتطلع لمعرفة حكم هذه الزيارة وبيان ذلك للمسلمين ألهميتها

  : هذه المسالة على ثالث أقوالاختالف العلماء في: األول
  . الكراهية-1
  .اإلباحة-2
  . التحريم-3

" وفي لفظ" رات القبورارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زولعن " المخرجون ألحاديث اللعن إجماال يعني حديث : الثاني
  " .زائرات
  .تفصيل روايات المخرجين: الثالث

  .عليهوالحكم " زائرات"سند حديث : الرابع والخامس
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  . بضم الزاي جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً"زوارات"ضبط زاي : السادس
  .تفصيل أدلة المنع: السابع
  .أدلة المجيزين والجواب عنها: الثامن
  .نقل جملة من كالم أئمة التحقيق في هذه المسالة: التاسع

  .ومما تقدم يتضح اختيار المؤلف وهو التحريم
  
هـ سبب 1406 صفحة متوسطة الحجم طبع  عام 110 في :الصالة وضعف حديث العجن  كيفية النهوض في:الرابع

تأليفه بيان القول الصحيح في حديث العجن سنداً ومتنا ألنه انتشر العمل به على اثر تحسين الشيخ األلباني رحمه اهللا للحديث 
وفي بداية المقدمة عرض . خرى أو عدمهودعوته للعمل به مما أوجب معرفة مشروعية هذه الهيئة عند النهوض من ركعة أل

  :وقد عرض المؤلف لهذا الموضوع في خمسة مباحث. مختصر جامع للخالف في هذه المسألة
استقراء األحاديث واآلثار الواردة في كيفية النهوض في الصالة من سجود أو جلوس وهي تسعة أحاديث عن : األول

  .ستة من الصحابة رضي اهللا عنهم
  . حديث العجن وتخريجه والتعريف برجالهسياق: الثاني
  . أنه حديث غريب منكرابيان منزلته وخالصته: الثالث
  .العجن عند الفقهاء: الرابع

  .معنى العجن في لغة العرب: الخامس
وقد خلص المؤلف في هذا الكتاب إلى ضعف حديث العجن وغرابته ونكارته وإلى أن السنة نهوض المصلي في كل 

 على صدور قدميه وركبتيه معتمداً بيديه على فخذيه وأن االعتماد باليدين على األرض عند النهوض قيام من الصالة
  .إنما يكون للحاجة

  
 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 83 كتيب في :ن وحكمه داخل الصالة وخارجهاآمرويات دعاء ختم القر :الخامس

 شاع  ثم بين حالها بإجمال وألن دعاء ختم القرآن تعلق بختم القرآنهـ ذكر في المقدمة أن ألهل العلم سبعة عشر بحثاً ت1407
 ألف هذا الجزء ليقف الناظر فيه على مدى تالقي  = بشريعة محكمةهدالة وخارجها والمسلم مقيد في تعبالعمل به داخل الص

  :  وعقد لذلك فصلين,طمئنان وبالتالي يحصل الحكم با.بالتوقيفة بين قاعدة الشريعة في العبادات دعاء الختم في الصال
  :في المروي مرفوعاُ أو موقوفاً وهو ثالثة أنواع: األول

  . ما يفيد أن الدعاء عند الختم من مواطن اإلجابة-1
  . ما يفيد أدعية نبوية في ذلك-2
  . ما يفيد جمع األهل والولد للدعاء ،ومجموعها عشرة أحاديث مرفوعة وثالثة موقوفة وواحد مقطوع-3

 وقد خلص فيه إلى أن القول بمشروعيته في صالة التراويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات .في فقه المروي: الثاني
اإلمام أحمد عن الثالثة معلالً بأنه عمل المصرين مكة والبصرة وفي رواية سهل بجعله في الوتر، ومالك يقول أنه ليس 

 عند كل ختمه دعوة مجابة مروي عن يمية أفاد بأن وابن ت,فيةمن عمل الناس وبعض العلماء استحسنه من متأخري الحن
 كالم ابن تيمية ذكر لدعاء وليس في. به قال تلميذه ابن القيمطائفة من السلف وأن الدعاء عقيب الختم من المشروع و

اً على قاعدة  على عدم مشروعية ختم القرآن في الصالة مشي فيهاأكدمؤلف الكتاب بخالصة ختم الو . الختم في الصالة
  .التوقيف في العبادات ثم ذيل الكتاب بأربع فوائد موقظة تناسب الموضوع

  
  :المجموعة العلمية وهي خمس رسائل  -7
 

هـ  ألفه لكشف مدعي العلم وليس 1408 صفحة طبع عام 133 في  : والكتابلتعالم وأثره على الفكرا :األولى
  :بعالم وجعله في عناوين خمسة

  .ت في التعالمالمؤلفا: األول
  .أمثلة للتعالم من السير والتاريخ ذكر خمسة عشر مثاالً : الثاني
  . الفكري وضعف التحصيلالتجنسإجمال الحال في الحياة المعاصرة ذكر فيها أسباب : الثالث
  : التعالم ذكر خمسة عشر مظهراًظواهر: الرابع

  .التعالم في الفتيا -1
 .التعالم في القضاء -2
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 .فاشلين في التحصيل بتفسير كتاب اهللا تعالىتعالم التافهين ال -3
 .تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة -4
 .التعالم في الفقهيات -5
 .االنتحال للكتب وتغيير أسمائها أو أخذ مباحث منها -6
 .نفخ الكتاب بالترف العملي -7
 .ضريبة الثراء المشبوه والجاه الموهوم -8
 -التنمر–الصعقة الغضبية  -9

 .لتأليفشغف المبتدئين با -10
 .التجنس اللغوي -11
 .إثبات الشخصية في الرسائل -12
 .اصحهلك الخساف المتف -13
 .الترديد في الكالم -14
 . وهو المشاغب المتطاول بلسانه ـ جمع غندر ـالغنادر -15

  :أبحاث ستة: الخامس
  .إخالص النية هللا سبحانه وتعالى -1
 .أن العالم ال يتبع بزلته -2
 .الزجر من حمل الشواذ والرخص -3
 .ةاألئملغلط على التوقي من ا -4
 .فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد -5
 .جرم القول على اهللا تعالى بال علم -6

  .وفي آخر الكتاب ملحق
  

فه لكتاب التعالم وأثره في هـ ألفها الشيخ بعد تألي1408 طبعت عام  صفحة في69  في:لية طالب العلم ح:الثانية        
ن أدباً من آداب طالب العلم بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه بعضها مدرك بالشرع  والكتاب جمع فيها ستة وستيالفكر

  :وبعضها يعرف بالطبع وقد جعلها في سبعة فصول
  .آداب الطالب في نفسه: األول
  .كيفية الطلب والتلقي: الثاني
  .آداب الطالب مع شيخه: الثالث
  .آداب الزمالة: الرابع

  .علميةآداب الطالب في حياته ال: الخامس
  .التحلي بالعمل: السادس
  .المحاذير: السابع

  
63 كتاب في :آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب أو المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي :الثالثة

هـ  لما تميز به الجامع من 463للخطيب البغدادي ت ) الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع(صفحة انتقاه الشيخ من 
خيص ولما انتشر في هذا العصر من حب للسنة النبوية وألن الشيخ لم ير كتاباً مختصراً بخصوص آداب الجمع والتل

طالب الحديث مما جعل الحاجة ماسة إلى مختصر في اآلداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه وقد انتقى 
  .الشيخ بعد مقدمة الكتاب من تراجمه وأقوال مؤلفه

  
تحريف ( هـ وهو خطاب دعاه إليه ما كتبه في كتابه 1412 صفحة طبع 40 في : التراثالرقابة على :الرابعة

وهذا الخطاب موجه إلى علماء العصر وأساتيذه للمحافظة على نعمة ) النصوص من مآخذ أهل األهواء في االستدالل
س وقد أوضح فيه أوجه التراث التي تميز بها المسلمون بل إن حرمة التراث تداخل كل واحدة من الضروريات الخم

  .العبث بالتراث ودوافعه وسبل الوقاية والنتيجة والضمانات
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هـ ذكر المؤلف في 1403 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 72 كتيب في :تغريب األلقاب العلمية :الخامسة
اصال بذلك رحم امل تغريب اللسان وذا الكتاب ليبدي نظرة متأنية في عمقدمته بعض من كتب عن األلقاب وأنه ألف ه

لغة القرآن بعد أن قطعتها يد التغريب في األلقاب العلمية من الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فقد دعى 
  . بنفس الموضوعقان تعريبها وفي آخر الكتاب ملحقين يتعلإلى
  
  

  
 :الردود وهي ست رسائل  -8

هـ ثم طبع في 1411 صفحة طبع حدود عام 95ي  كتاب ف:الرد على المخالف من أصول اإلسالم :األولى
ل من األصول الشرعية وهو  ضنائن العلم وغوالية لبيان أصهـ وهو عبارة عن أبحاث من1414مجموعة الردود عام 

 الخالف السائغ وإنما  الخالف المحمود أو بهدمشروعية الرد على المخالف وال يقصد به مخالف معين كما أنه ال يقص
  . بصيرة مهمة إلى حملة األقالم المسمومة في ستة مباحث وخاتمة يتلوها الشيخوقد جعله. وممالخالف المذ

  .تاريخ الرد على المخالف وأدلته: المبحث األول
  .أنواع المخالفة والرد عليها: المبحث الثاني
  .شروطه وآداب الرد: المبحث الثالث
  .ظاهرة التخذيل: المبحث الرابع

  .ر السكوت عن المخالففي مضا: المبحث الخامس
  .ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية: المبحث السادس

 
هـ 1412 صفحة طبع عام 184 كتاب في :تحريف النصوص من مآخذ أهل األهواء في االستدالل :الثانية

يها داللة بتطبيقات معاصرة مما تم الوقوف عليه بدون استيعاب وف) تحريف النصوص(ألفه الشيخ لبيان المأخذ األثيم 
  : على غيرها وجعله قسمين

العلم بين األمانة والتحريف وفيه بحوث تأصيلية عن حقيقة األمانة العلمية وما يخرقها من التحريف بذكر تاريخه : األول
  .ودوافعه وأنواعه وطرقه ومخاطره وطريق الكشف عنه وطرق الوقاية منه

محتسباً عند اهللا تعالى أداء األمانة . ذكر من حاز فضل السبق بكشفهمأمثلة التحريف في المعاصرين مقدماً لها ب: الثاني
  .العلمية واحترام العهد الذي أخذه اهللا على عباده

  
 صفحة 47 صغيرة  في  ـ هكذا سماه مؤلفه ـ أكتوبة:براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء األمة :الثالثة

العزيز بن باز رحمه اهللا الرئيس العام إلدارة البحوث العلمية هـ قدم له سماحة اإلمام عبد1407متوسطة طبع عام 
  .واإلفتاء

  . أبو غدة حوعبد الفتاالكشف عن شخصين في حقيقتهما وهما محمد بن زاهد الكوثري : سبب تأليفه وموضوعه
  .متهحيا ذكره ونشر كل الثاني عن ذلك بل احتضن األول وأا على عدد من علماء األمة وسكتمهتجنى األول من

 
 صفحة طبع في مجموعة 77في : التحذير من مختصرات محمد بن علي الصابوني في التفسير :الرابعة

 هـ وسبق طبعه طبعة مستقلة قدمه الشيخ بذكر من رد علي الصابوني وأنه جمع 1414الردود عام 
  :وقد جعله الشيخ في ثالثة فصول. رده من ذلك وغيره مع زيادة توثيق ومعذرة

  .ثلة اإلخالل باألمانة العلميةأم: األول
  .مسه عقيدة التوحيد بما ينابذها: الثاني
  .أمثلة لجهاالته بالسنة: الثالث

  . على أخطائهعندما رد على بعض من نبه. خيرة وذيل الشيخ الكتاب بوقفة مع الكاتب في جولته األ
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هـ ألفه الشيخ للرد على 1414 صفحة طبع عام 89 كتاب في :تصنيف الناس بين الظن واليقين :الخامسة
وفادة التصنيف وواجب دفعه وطرقه وواجب دفعها وسند : المصنفين للعلماء والدعاة بناء على الظنون فذكر بعد المقدمة
  :ثم أرسل ثالث رسائل. المصنفين ودوافعه واالنشقاق به وتبعه فشو ظاهرة التصنيف

  .لمحترف التصنيف: األولى
  .نيف ظلماًإلى من رمي بالتص: الثانية
  .لكل مسلم: الثالثة

  
  

هـ 1414 صفحة طبع عام 70 في :عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها :السادسة
هـ والمتعلقة بأصول 386مستقال وطبع مع مجموعة الردود وهو في الحقيقة إخراج لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني ت 

هـ مع تقديم مقدمة وافية دعاه 1406مع بقية الرسالة بدار الغرب اإلسالمي عام الدين عن النسخة المحققة والمطبوعة 
. لها ما فعله بعض محققي هذه العقيدة من تحريف وزيادة ونقص وتحوير لمقاصد مؤلفها إلى عقيدة تخالف عقيدة السلف

ا ست حقائق تتعلق بتقرير العقيدة عند السلف ومنهجهم في ذلك وقد ألحق الشيخ بالمقدمة نظما لها ألحمد بن ذكر فيه
  .هـ1298مشرف ت 

  
  

 صفحة قدم له بمقدمة نفيسة في مباحث منها 780 مجلد في :معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في األلفاظ ـ9
 والكتاب .تم الوقوف عليه من مؤلفات في موضوع حفظ اللسان  ما ومنها ذكرلحفظ المنطق  جامعةمبحث في وسائل

  .غزير الفوائد واسع المراجع هو ثمرة إطالع واسع على مدار سنين متعددة
 
هـ ألفه الشيخ ألن المحدثات في الدعاء تزداد مع فترة العلماء 1419 صفحة طبع عام 537 مجلد في :اءعتصحيح الد -10

النصح عن الغلط واالعتداء في الدعاء والمراد الدعاء الشامل لنوعية دعاء المسألة ودعاء العبادة وجهل وقصد بذلك التبليغ و
  :وقد بين ذلك في مقامين. كمعنى الذكر الشامل

استقراء ما ُأحدث في ذلك ليكون البيان والحصر للمشروع محاصراً للثاني ويكون : الثاني. حصر الذكر والدعاء المشروع:األول
  : الكالم على ذلك في أربعة فصولفي الثاني كالمثال وقد عقدكور المذ

  .متن جامع عن الدعاء فيه فوائد جامعة عن حقيقة الدعاء ومنزلته وشروطه وآدابه وإجابته أسبابها الظاهرة والباطنة: األول
  .د بالذكر والدعاء ذكر فيها خمسة عشر قاعدةقواعد التعب: الثاني
  .في أدلة التصحيح:  الثالث
  .وفي كل باب مبحثان مبحث في المشروع ومبحث في التصحيح.تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم: الرابع

هـ بعد أن أضاف إليه ما يزيد على ضعفها وكذلك 1416وقد ضمن الكتاب رسالة بدع القراء القديمة والمعاصرة المطبوع 
جاء في  هـ وخالصة ما1415 طرفي النهار المطبوع عام هـ وكتيب أذكار1417رسالته في دعاء القنوت المطبوعة عام 
  .جزء مرويات دعاء ختم القرآن المطبوع 

  
هـ ألفه الشيخ لما رأى من انفتاح العالم بعضه على بعض 1410 صفحة طبع عام 51 في :هجر المبتدع -11

توجب إحياء سنة الهجر ألهميتها وبروز دعوات باطلة تهدف إلى كسر حاجز الوالء والبراء ونشر األمية الدينية مما اس
  :في التمييز والردع بضوابطها الشرعية وقد جعلها في مباحث

  .مقاصد اإلسالم في الهجر: األول
  .أنواعه: الثاني
  .شروطه: الثالث
  .صفته: الرابع

  .منزلة هجر من االعتقاد: الخامس
  .األدلة عليه من الكتاب والسنة واإلجماع: السادس
  .حابة فمن بعدهم له في مواجهة المبتدعةإعمال الص: السابع
  .ضوابط الهجر في الشرع: الثامن
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  .عقوبة من والى المبتدعة: التاسع
  .التحذير من إشاعة البدعة: العاشر

  
في ثالثة أجزاء ـ هكذا قال عنه مؤلفه ـ )مشاريع العمر( من :التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ـ12

وهو كمقاصد الشريعة بالنسبة ألصول . هـ 1413 صفحة طبع عام 214و المتعلق بأصول التخريج في خرج الجزء األول وه
ثم .  وحقيقته وتأصيله من القرآن الكريم والمؤلفات فيه العنوانه طرفيمات في مبادئ أصول التخريج وتعريف ذكر فيه مقد،الفقه

  :عقد بابين األول منها في ستة أبحاث
  . التعريف-1
  . من المشترك اللفظي كونه-2
  .حيين تأصيله من الو-3
  . فوائد التخريج-4
  . مباحثه في كتب المصطلح-5
  .  المؤلفات فيه-6

  :طرق العمل والتخريج في أربعة مباحث: الباب الثاني
  . طريق التأليف في التخريج-1
  . طرق استخراج الحديث-2
  . طرق التخريج-3
  .ب النظر فيه الطريق العملي للتخريج وتحقيق مرات-4
  

هـ جعل مؤلفه أحد علوم الحديث والمراد 1412 صفحة طبع في 299 كتاب في :معرفة النسخ والصحف الحديثية ـ13
 أراد الشيخ جمع ما .ها إسناد واحد فإن تعدد السند فهو الجزء أو أحاديث فالنوراق المشتملة على حديث فأكثر ينتظمبها األ

ع معرفة حكمها من صحة أو ضعف أو وضع على سبيل اإلجمال وجعل بين يدي ذلك مباحث وقف عليه منها والداللة عليها م
  :سبعة مهمة

  . تاريخ تدوينها-1 
  . غاية هذا النوع وثمرته-2 
  . معارف عامة عنها حقيقتها ونظامها الخ-3 
  . جهود المتقدمين في معرفة النسخ-4 
  . جهود المعاصرين-5 
  . كيفية الرواية لها ومنها-6 
  .  مراتبها الحكيمة-7 
  

هـ جعله مؤلفه أحد علوم الحديث 1412 صفحة طبع عام 219 كتاب في :التحديث بما قيل ال يصح فيه حديث ـ14
–الل  كتبهم وأول من ألف فيها على استق ذكرها بعض العلماء في مضامين. ال يصح في الباب شيء ونحوها:ويعبر عنه بـ
هـ ومن بعده تخريج له أو تعقيب أو اختصار فجمع الشيخ ما فيها وأضاف لها ما وقف 622 الموصلي ت -فيما يعلم الشيخ

 عنها جعله في كتاب جامع وقد دعاه إلى جمع هذا الكتاب تقريب العلم جعليه وجعل مسائله على كتب وأبواب الفقه وما خر
  .لطالبه حتى ينتقلوا من قليله لكثيرة

  
 كتباً متنوعة العناوين جمعت مادتها من بطون الكتب مما يعز وجوده مجموعاً في  صفحة جمع303كتاب في   :النظائر ـ15

  :وهو يشمل أربع رسائل. باب أو كتاب وإنما هي فوائد منثورة وفرائد ونوادر وملح علم
  .بع من الذين ترجموا ألنفسهم من العلماء وغيرهم نادراًت وهو جمع لما حصل للشيخ بالت:التراجم الذاتية -1
 جمعه الشيخ من خالل رجوعه لطائفة كثيرة من كتب التراجم والرجال والمقصود من ذلك جمع من : المذهبيالتحول -2

والحق هو إتباع الدليل . ة أو منع منه وشدد أن وجد خالفاً لمن جعل ذلك حجة لصحة مذهبحصل له ذلك وذكر سببه
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هب األئمة الكبار وقد ذكر سبعة عشر فائدة قبل ولو خالف المذهب وال يلزم من ذلك تحول بل إن إتباع الدليل هو مذ
 .سرد من تحول من مذهب آلخر

لم وما يستظرف مع  جمع فيه الشيخ من لم يتزوج من العلماء مما وقف عليه في كتب التراجم وهي من ملح الع:العزاب -3
جذوة الرهبانية وتخدم  من يجمع ذلك على وجه الحفاوة وبالغ االهتمام مما يخدم نزعة الصوفية وتنبيه الشيخ خطأ

 .القضية المرة تحديد النسل
 . انتخاب لما يكثر من كلمات جوامع في الكتب والمراسالت مع ذكر مصدرها حسبما يقع للشيخ:لطائف الكلم في العلم -4

  
مع هـ ألفه الشيخ ألنه لم يجد من أفرد لطبقات النسابين كتاب 1407 صفحة طبع عام 514 مجلد في :طبقات النسابين ـ16

 فقد جرد لها هذا  التواريخ والتراجم وفي مفردات مستقلة ولما لهذا العلم من شرف في حدود الشرع كتبعنايتهم باألنساب في
  :ما وقف عليه من مؤلفات في النسب للنسابين وقد ألحق الشيخ الطبقات بمالحقالكتاب ذاكراً 

  .من لم يتم الوقوف على تاريخ وفاته من النسابين: األول
  . الذين ألفوا في النسب الهجرياألحياء في القرن الخامس العشر: ثانيال

  .عجام األعالمأ: الثالث
  .أعجام المؤلفات: الرابع

  .تصنيف المؤلفات في علم النسب على الموضوعات: الخامس
  

فحة  ص1213 كتاب حافل في مجلدين و :المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات األصحاب ـ17
محمد الحبيب ابن الخوجه ومما قال في مقدمته عن .هـ قدم له أمين المجمع د1417من مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي عام 

كُتب من المداخل في هذا العصر جمعاً وإتقاناً وتحليالً وعمقاً ونظراً وتفصيالً تسنده المعرفة الواسعة  هو من أجّل ما"الكتاب 
جعله مؤلفه في "  من مسائل وفوائد وجمعهعمل فريد ومصنف عجيب لما حواه من مقاصد " وقال"دقيقوالفهم الصائب والتتبع ال

  : ثمانية مداخل
  .مذهب وفيه ستة أبحاثت معارف عامه عن ال-1
  . معارف عامة عن المذهب الحنبلي وفيه ثالث مباحث-2
  . التعريف بأصول المذهب-3
  مهيد وثالثة فصول  معرفة مصطلحات المذهب وتفسيرها وفيه ت-4

  . مصطلحات اإلمام أحمد في أجوبته وفتاويه: األول
  . مصطلحات األصحاب في نقل مذهبه: الثاني
  .مصطلحات األصحاب في نقل بعضهم عن بعض: الثالث

  : مهد له بثالث تمهيدات ثم ذكره في ثالثة فصول. التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه-5
  :صدر عن اإلمام وهي أربعة طرق مام "حقيقة"فة المذهب طرق معر: األول

  .له قو-1
  .له فع-2
  . وإقراره سكوته-3
  . توقفه-4

  .طرق معرفة المذهب من تصرفات األصحاب في كتبه المعتمدة والشيوخ المعتمدين فيه: الثاني
  .مسالك الترجيح عند االختالف في المذهب وفيه خمسة مباحث: الثالث

  :مام احمد وفيه خمسة أبحاث التعريف باإل-6
  .عيون المعارف في ترجمته: األول
  .اإلمام محدث وفقيه: الثاني
  .مدى تأثر فقه أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه: الثالث
  .خبر القول بخلق القرآن: الرابع

  .الخصال التي تميز بها اإلمام أحمد: الخامس
  : التعريف بعلماء المذهب وفيه ثالثة فصول-7
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 اإلمام إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري وهي سبعة  لدنليف المفردة عن علماء المذهب منمعرفة التآ: ولاأل
  .أنواع
  .طبقات األصحاب وفيه مبحثان: الثاني
  .معارف عامة عن األصحاب وفيه سبعة أبحاث: الثالث

  : التعريف بكتب المذهب وفيه تمهيد وفصالن-8
  .فيه ثالثون نوعاًع كتب المذهب وأنوا: األول
  .األبحاث العلمية لمحتويات الفصل األول وهي عشرين مبحثاً: الثاني

  .وقد استحوذ المدخل الثامن على المجلد الثاني للكتاب مع الفهارس
أغنت بما جمعت وأفادت بما وسعت ووجهت بما صنعت فلكان صاحبها وهو ماضٍ في "يقول مقدم الكتاب عن هذه المداخل 

  به وضبطه وتحقيقه وبذله وعطائه ليعيد على أسماعنا قول حسان بحثه وتنقي
  ا فصالبملتقطات ال ترى بينه    ل لم يترك مقاالً لقائلإذا قا

  "في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جداً وال هزالً  كفى وشفى ما
ه على غير في التمذهب وكيفية  لمن يتفقفل مفيد في الدرجة األولى لمن يتفقه على مذهب اإلمام أحمد ومفيد أيضاًفالكتاب حا

  .التفقه على كالم األئمة المتبوعين
  

 مجلد :هـ رحمهم اهللا تعالى1420هـ إلى وفيات عام 241علماء الحنابلة من اإلمام أحمد المتوفى سنة  ـ18
دخل المفصل وذكر فيه هـ ألفه الشيخ تكميال لخدمة مذهب اإلمام أحمد بعد أن ألف كتابه الم1422 صفحة طبع عام 936في 

 الحنابلة اتبع فيها ذكر شهرة المترجم وتاريخ والدته ووفاته  معلمة لعلماءذا الكتابوه .كتب المذهب في الفقه و أصوله وقواعده
ومكانها مرتبا لهم حسب الوفاة مقدماً الرجال على النساء ومصادر الترجمة وقد استخرجها من كتب تراجم الحنابلة وطبقاتهم 

  .بوعة وبعض كتب التراجم العامةالمط
  

 صفحة ألفه الشيخ لبيان أصل من أصول الملة عن الدار األولى لظهور 108 كتاب في :خصائص جزيرة العرب ـ19
على سبيل اإليجاز لغرس هذه النعمة في . ة لهاائصها في اإلسالم والضمانات الحافظاإلسالم جزيرة العرب في حدودها وخص

  :وقد جعله في خمسة فصول. زيرة حمية هللا ودينه وشرعه ليس إالأفئدة أبناء هذه الج
  .المؤلفات عن جزيرة العرب: األول
  .أسمائها وأقاليمها: الثاني
  .حدودها: الثالث
  .خصائصها: الرابع

  .الضمانات لحماية هذه الخصائص وهي عشرون ضمانة: الخامس
  

هـ قدمه 1410 صفحة طبع عام 195 كتاب في :ميةحكم اإلنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسال ـ20
هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها .  إليهااالنتماءبمقدمة طرح فيها سؤاالً ملحاً عن الجماعات اإلسالمية وشرعيتها وحكم 

  :امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث
  .الحزبية في العرب قبيل اإلسالم: ولاأل

  .هدي اإلسالم أمام هذه الحزبيات: الثاني
  . وتاريخ ظهورها بعدهال حزبية في صدر اإلسالم: الثالث
  .انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين: الرابع

  .منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين: الخامس
  .تساقطها أمام جماعة المسلمين: السادس

  .جماعة المسلمين أمام المواجهات: بعالسا
ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصالً شرعياً ثم تكلم عن مضار األحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر 

  .وفي ختام الكتاب خالصة ألبحاث الكتاب. أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة اإلسالم
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هـ سبب التأليف 1419 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 77 كتيب في :الل بعرفات تحقيقات تاريخية شرعيةبل إج ـ21
أن المؤلف لم ير من أفرد الكتابة عن هذا الجبل مع ما للكتابة عنه من أهمية لما علق به في قلوب العامة من البدع والضالالت 

  :  خمسة أبحاث هيفالبد من داللتهم على الهدى وقد وضعه المؤلف في
  .بيان صفة الجبل وتعيين موقعه وذرعه والمعالم الباقية لما أحدث فيه: األول
  .أسمائه: الثاني
  .أنه ال ذكر له في الرواية بعد التتبع وال يتعلق به نسك: الثالث
  .تعيين موقف النبي صلى اهللا عليه وسلم بعرفات وحكمه للحجاج: الرابع

  .ي الجبل والموقف من األبنية واألقوال واألفعال وتاريخهاأنواع ما ُأحدث ف: الخامس
وجبل . أنه ليس له اسم إال جبل إالل بالكسر على وزن هالل وبالفتح على وزن سحاب تقدم من  خالصة ماهاثم خاتمة في
هـ 444ت  سواها محدث وأقدم نص وقف عليه المؤلف في تسميته بجبل الرحمة هو في رحلة ناصر خسرو عرفات وما

وأنه ال ذكر له في الرواية وال يتعلق به نسك وما ذكر بعض العلماء من استحباب صعوده ال يعول عليه ) سفر نامه(المسماة 
واثنان وثالثون محدثاً من األقوال . وأنه يجب رفع وسائل اإلغراء بالجبل من المحدثات وهي أربعة عشر محدثاً من األبنية

  .واألفعال المبتدعة
  

اء من أخوانه هـ سبب تأليفه تذكره للمؤلف ولمن ش1416 صفحة متوسطة الحجم طبع سنة 37 كتيب في :الهاتفداب أ ـ22
وتنبيهاً على محذورين كثر تأذي الناس منها وألن الهاتف والجوال أصبحت تكون دوراً مهماً في الحياة وقد ذكر فيه ستة عشر 

  .أدباً آخرها المهاتفة المؤذية وذكر ست صور لها
 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 125 كتيب في :اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان ـ23

  .هـ 1417
  . إبطال نازلة الدعوة لوحدة األديان والتقريب بينها وتحذير المسلمين من ذلكوهوواضح من عنوانه : سبب تأليفه وموضوعه

  :هذه النازلة ثم عقد بين يدي الجواب ثالث مقاماتوضع المؤلف هذا الكتاب كجواب على سؤال عن 
ء من عصر النبوة إلى العصر الحاضر ثم ختمه ببيان آثار هذه النظرية على اإلسالم اسرد التاريخي لهذه النظرية بدمال: األول

  .والمسلمين
  .الجواب على سبيل اإلجمال وأن هذه النظرية كفر مبين: الثاني
دين األنبياء واحد وشرائعهم متعددة والكل :  األصل األول: هيد جاله بإقامة أصول ومسلمات عقديةالجواب مفصالً وق: الثالث

  .من عند اهللا
ثم فصل في ثالثة من أصول اإليمان وهي اإليمان باهللا واإليمان بالكتب المنزلة واإليمان بالرسل وبين نواقضها عند اليهود 

  .والنصارى
  .ألحق بالكتاب مالحق بثالث فتاوى للجنة الدائمةولحكيمة لهذه النظرية في ستة عشر أصالً ثم ختم الكتاب ببيان النتيجة ا

  
هـ قدم 1416 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 31 كتيب في :حد الثوب واألزرة وتحريم اإلسبال ولباس الشهرة ـ24

حدة وفي حد األزرة ثالث سنن وان حاالت  وقد ذكر فيه أن في حد الثوب سنة وا.صالح بن فوزان الفوزان.له فضيلة الشيخ د
بينه وبين   وتكلم أخيراً على السدل في الصالة وما,وأن لإلسبال ثالث حاالت مستثناة من التحريم. التحريم والكراهية أربع

راعاة وخلص فيه إلى تحريم اإلسبال أسفل الكعبين وأنه ال حق للكعبين في فضول اللباس وأن م. اإلسبال من عالقة واشتباه
  : أمرين تفيدالسنة في هذا

  . مراعاة المعتاد في عرف البالد-1
  .  النهي عن لباس الشهرة-2

  .ويدخل في ذلك المبالغة في رفع الثوب فوق الكعبين بما يخالف المعتاد ويورث الشهرة
  

ا الحظ كثرة هـ ألفه الشيخ لم1416 صفحة متوسطة طبع قبل عام 72 كتيب في :تسمية المولود آداب وأحكام ـ25
  .نكرة واألعجمية ونحوها مما اقتضى بيان هدى اإلسالم في تسمية المواليد وأهميتهماألسماء ال

  . ثم ساق الهدي النبوي في تسمية المولود في عشرة أصول
  . أهمية االسم وآثاره على المولود ووالديه وأمته: األول
  . وقت التسمية: الثاني
  . التسمية حق لألب: الثالث
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  . المولود ينسب إلى أبيه ال إلى أمه: ابعالر
  . حسن االختيارفي : الخامس
  :في مراتب األسماء استحباباً وجوازاً وذكر خمس مراتب: السادس

  . عبداهللا و عبدالرحمن-1
  . التعبيد ألي من أسماء اهللا الحسنى-2
  . أسماء األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم-3
  .مسلمين أسماء الصالحين من ال-4
  .كان وصفاً صادقاً لإلنسان بشروطه وآدابه  ما-5

  .في شروط التسمية وآدابها: السابع
  .في األسماء المحرمة: الثامن
  .في األسماء المكروهة: التاسع
  .المخرج من األسماء المكروهة والمحرمة: العاشر

  .بعدها أورد جملة من األسماء للبنين والبنات
  

هـ كتاب سارت به الركبان وطبع منه خالل شهرين خمسمائة ألف 1420 صفحة طبع عام 175 في :حراسة الفضيلة ـ26
  :نسخة ألفه الشيخ لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة وكشف دعاوي المستغربين إلى الرذيلة وهو في فصلين

  :ذكر فيها عشرة أصول في الفضيلة وهي: األول
  .وجوب اإليمان بالفوارق بين الرجل والمرأة -1
 .الحجاب العام -2
 .الحجاب الخاص -3
 .القرار في البيت -4
 .االختالط محرم شرعاً -5
 .التبرج والسفور محرمات شرعاً -6
 .حرمة األسباب المفضية إلى الزنا -7
 .الزواج تاج الفضيلة -8
 .وجوب حفظ األوالد من البدايات المضلة -9

 .وجوب الغيرة على المحارم -10
  .منات من الوقوع فيهاكشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤ: الثاني

  .وفي آخر الكتاب ملحقين لفتويين من فتاوى اللجنة الدائمة
  

هـ ألفه الشيخ للتنبيه على بعض 1418 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 76 كتيب في :ال جديد في أحكام الصالة ـ27
شارات وعالمات  تعبديه ب الدليل نون بنصر السنة ومتابعةتاألخطاء في أعمال وحركات وهيئات وصفات في الصالة تميز المع

  :ال دليل عليها وهي
  . للصالة ة أحداث هيئة في المصاف-1
  . وضع اليدين على النحر تحت الذقن-2
  . زيادة االنفراش والتمدد في السجود-3
  . اإلشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين-4
. -وله في هذه المسألة جزء مفرد- ليس من سنن الهدىجن العا التنبيه على أن قيام المصلي من ركعة ألخرى على صفة-5
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد في : رضي اهللا عنه قال  بن الزبيرعبد اهللا لحديث  التنبيه على تطبيق خاطئ-6

   .)579 (الحديث أخرجه مسلم برقم" الصالة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى
  .د عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى  قص-7
  .  في السجود العقبين ضم-8 
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هـ أصل الكتاب جزء من كتاب تصحيح الدعاء 1419 صفحة طبع عام 113 كتاب في :السبحة تاريخها وحكمها ـ28
  :افرده ليكثر االنتفاع به وجعله في مبحثين

  .في بيان المشروع في عد الذكر وأنه باألنامل: األول
  : التحول من األول في ثالث مراحلوقد جصل. و عد الذكر بغير األناملفي بيان غير المشروع وه: الثاني
  .في عد الذكر بالحصى والنوى: األولى
  .عد الذكر بالسبحة: ةالثاني
  .عده بآله حديثه مصنعة: ةالثالث

بة الكرام والتابعين من عد الذكر بالنوى تكلم فيه عن المرحلة األولى عما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحا
  .والحصى

  وفي المرحلة الثانية أفاض بالكالم عن السبحة في
  . تعريفها-1
  . أسمائها-2
  . مادتها-3
  . تاريخها عند غير العرب-4
  . وظيفتها-5
  . تاريخها عند العرب-6
  . تاريخها في العصور اإلسالمية-7
  . عدد حباتها-8
  .ذها من المسلمين وظيفتها عند من اتخ-9

  . أسمائها عند المسلمين-10
وقد خلص الشيخ إلى أن اتخاذها لتعداد األذكار تشبه بالكفار وبدعة وعدول عن الوسيلة المشروعة وعليه فال يجوز تصنيعها 

المسلم االبتعاد عن  بقليا استعمالها للتسلي واللعب بها فخوال بيعها وال وقفيتها وال إهدائها وال تأجير المحل لمن يبيعها وأم
  .التشبه بالكفار وعدم تكثير سواد المبتدعة

  
 هـ كتبها لكثرة األسئلة وتنوعها عن زكاة العقار 1421 صفحة طبع عام 32 كتيب في :فتوى جامعة في زكاة العقار ـ29

  :وقد عرف فيها العقار وأسباب تملكه وجعل الفتوى في خمسة أقسام
  .عقار تجب فيه الزكاة: األول

  .لته دون أصلهعقار تجب الزكاة في غ: لثانيا
  .عقار تجب فيه الزكاة في أصله وغلته: الثالث
  .لته ومنفعته ال تجب فيه الزكاة في أصله وال غعقار: الرابع

  .ض قصدهيمعاملة من حول نيته فراراً من الزكاة بنق: الخامس
  

 صفحة متوسط الحجم 15 في كتيب: ناس فيه والتنبيه على بعض ما أحدثه الفتوى جامعه في آداب العزاء ـ30
  .هـ أصدر هذه الفتوى لكثرة السؤال عن العزاء ذكر فيها آداب العزاء واثني عشر محدثا مما أحدثه الناس فيه1417طبع عام 

  
هـ قرر فيه أن الخط الموضوع كعالمة 1419 صفحة طبع 36 كتيب في :العالمة الشرعية لبداية الطواف ونهايته ـ31
  .ة الطواف محدث ويجب إزالتهلبداي

  
هـ ألفه قياماً بواجب النصح وتذكيراً 1419 طبع عام  صفحة63 كتيب صغير في :درء الفتنة عن أهل السنة ـ32

للمسلمين بفرائض الدين وإنقاذاً لهم ممن سقطوا في الفتنة أما في جانب الغلو واإلفراط في التكفير أو في جانب الجفاء والتفريط 
وهو في سبعة فصول وفيها تقرير مذهب أهل السنة في اإليمان وتزييف المذهبين .  واالنحالل من رقعة اإلسالمفي اإلرجاء
  .المنحرفين
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هـ هي امتداد لحبل العلماء الموصول 1416 صفحة طبع عام 61 كتيب صغير في :بدع القراء القديمة والمعاصرة ـ33
  :محدثات وقد عقدها في أربعة أبحاثال من انتشر وهو القراء مع العناية بما في التنبيه على محدثات

  . عليها العلماءسائل لبدع القراء التي نبه عليهارؤوس الم: األول
  .د القارئ بتقليد صوت قارئ آخرحكم تعب: الثاني
  .التمايل من القارئ والسامع: الثالث
  .قراءة ما يناسب الخطبة في صالة الجمعة: الرابع

  
هـ وهي عبارة عن عشرة تنبيهات على أمور كثر السؤال 1417 صفحة طبع عام 24يب صغير في  كت:دعاء القنوت ـ34

ص لدعاء القنوت وضوابط  هو اعتداء في الدعاء ثم نهو ومنها ما  ومنها ماءهو خطا عنها أو انتشرت وال أصل لها منها ما
  .الزيادة فيه

  
هـ سرد فيها ورد طرفي النهار مجرداً من 1415ام  صفحة طبعت ع32 رسالة صغيرة في :أذكار طرفي النهار ـ35

التخريج بعد أن قدم له بمقدمة ذكر فيها أنه اقتصر على خمسة عشر حديثاً صحيحاُ وهي التي اقتصر عليها الشيخ ابن باز في 
  .كتابه تحفة األخيار

  
فه لما افتتحت أول مدرسة هـ أل1421 صفحة طبع عام 69في  كتاب  :المدارس العالمية األجنبية االستعماريةـ 36

  :هـ محذراً وناصحاً هللا ولكتابه والئمة المسلمين وعامتهم عسى اهللا أن يقر العين بإغالقها فنقول1419أجنبية عام 
  .من الكروب وسقوط المدرسة   نفسه   الحمد اهللا على ما

  :وقد جعله في تسعة بيانات
  .متهاجهود المصلحين من العلماء وغيرهم في مقاو: األول
  .أسمائها: الثاني
  .تبعيتها: الثالث
  .تاريخها: الرابع

  .األولويات في فتح المدارس االستعمارية: الخامس
  .برامج المدارس االستعمارية وإدارتها وأساتذتها: السادس
  .أهدافها وآثارها المدمرة للمسلمين: السابع
  .ارس األجنبية عن المدموفتاويهنماذج من أقوال العلماء وبياناتهم : الثامن
  .حكم الشريعة اإلسالمية في المدارس األجنبية المبني على النصوص الشرعية والقواعد العامة: التاسع

  :يلي وخلص فيه إلى ما
  .وجوب إعالن إنكارها والبراءة منها -1
 .تحريم اإلذن بفتحها -2
 .وجوب كفاية المسلمين بفتح المدارس اإلسالمية -3
 .اتحريم االتجار بفتحها والعمل به -4
 .تحريم اإلعانة عليها بالتأجير أو الرعاية -5
 .تحريم إدخال أوالد المسلمين فيها -6
 .تحريم فتحها في بلد اإلسالم مطلقاً -7
 .تحريم فتحها في جزيرة العرب والمناشدة بإلغائها -8
 .وجوب تواصي المسلمين بالتحذير منها -9
  .جب العلماء مواصلة البيان بإنكارهاوا -10

  
  هـ 1416 صفحة متوسطة طبع عام 58 كتيب صغير في :اإلسالمعيد اليوبيل بدعة في ـ 37

ثم انتقل إلى العيد المنصوص . كلمة عبرية معناها قرن الكبش الذي تصنع منه األبواق التي يستعملونها في أعيادهم: اليوبيل 
انتقل للمسلمين فيقال عيد ثم . الد أو افتتاح لمؤسسة أو مشروععليه لدى اليهود والنصارى عند مرور عدد من السنين على مي

  .والذهبي بعد مضي خمسين عاماً والماسي بعد مضي ثمانين عاماً. اليوبيل الفضي بعد مضي خمسة وعشرين عاماً
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 التأصيل ألعياد اإلسالم وبيان مزاياها والتحذير من غيرها ومنها عيد اليوبيل لما فيه فيها الكتيب عبارة عن فتوى : سبب تأليفه
  . وتوثق معلوماتهاشبه  ثم ألحق المؤلف الفتوى بوثائق تسندهامن ابتداع وت

 
 طباعة لمشروع عبارة عن مداخل    صفحة117 و  في مجلدكتاب : المداخل إلى أثار شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ 38

  : التي أشرف الشيخ على طباعتها وهي خمسة مداخل بن تيمية وما لحقها من أعمالاإلسالمآثار شيخ 
سبق طبعه لوجود نقص أو أغاليط وطبع ما لم يسبق طبعه وتحقيق بعض ما يان موضوع هذا المشروع وهو طبع ماب: األول

سبق أن كتبه مترجموه في  الخ وسيرته المباركة وقد جمع منها ماار أو اختيار أو شرح أو تعليق لحق كتب ابن تيمية من اختص
اء ثم سياقها على الترتيب الزمني لمؤلفيها بداية من عصره إلى نهاية  مع االستقصاكتب التواريخ والسير والطبقات ونحوه

  .القرن الثالث العاشر الهجري
  .عن شيخ اإلسالم ابن تيمية: الثاني
  .إفادات شتى من كتبه: الثالث
  .جهود المصلحين في طبع كتبه: الرابع

وقد جمع .  العلماء العاملين ألمنيةلمصلحين وتحقيقأمنية العلماء بجمعها والمجامع لها وهذا المشروع وصل لجهود ا: الخامس
   .من قراءه أغناه عن غيره. لم يجمعه غيره على ترتيب بديع وسياق ممتع الشيخ في المدخل الثاني والثالث عن ابن تيمية ما
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  :-  حسب علمي- أسماء المؤلفات التي لم تطبع :ثالثاً
  
  .لمجزء في الذين دعا لهم النبي صلى اهللا عليه وس -1
 .جزء في مؤذني النبي صلى اهللا عليه وسلم وحكم التأذين الجماعي -2
 .جزء في المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشهر الحج -3

  . المقالة ذكر هذه الثالثة في مقدمة تحبير
لمي في واسعة األطراف كشفت فيها عن مسالك البحث الع"  مقدمة في فقه النوازل أو المدخل إلى فقه النوازل قال عنها -4

  .64 التأصيل ص 1/8الخ من فقه النوازل " نوازل األقضية واألحكام
  . بذل السبب في جمع أبحاث النسب-5
  . نسب بني زيد -6

  .15  ص النظائر340  ص طبقات النسابينانظر.  مخطوطة أن هذين الكتابينذكر
ي اسمه أو نسبته وهم أو غلط وثبت بذكر سريعي حولة وما وقع فمؤلفات فيه معجم عن المؤلفات المن كتاب عن المؤلفين وال-7

وأشار لمعجم المؤلفات المنحولة . في ثالث مجلداتالقراءة و الكتب التي عملت عليها والئم أو أهديت للخلفاء والتي أتلفت الخ 
  .73في كتاب التعاليم ص 

  . معجم ألفاظ الجرح والتعديل مجلد-8
  .ة مجلدات ثالثة منها ماثلة للطبععد.  مصنفات أهل األثريف ر ثمرات النظ-9

  .فيه ذكر المؤلفات المفردة أو البحوث العارضة أو المستقلة عن نوازل العصر.  دليل النوازل-10
  .قراءته على الشيخ األمين الشنقيطيقيدها الشيخ أثناء . البن عبد البر) نباهاإل(و ) القصد واألمم( على كتابي  مقيدات-11
  . نظماً ونثراً الضوابط العلمية-12
  . مقيدات في ذكر الجنائز المشهودة-13
 .مقيدات في أخبار نقل الموتى من بلد إلى آخر للدفن وأسبابه -14
 . النبي صلى اهللا عليه وسلم ورؤياه في ذلك من رأىمقيدات في ذكر -15
 .مقيدات في مجابي الدعاء -16
 .مقيدات في األسباب الحاملة لبعض أهل العلم على طلبه -17
 . الحفاظ في حفظهممقيدات أخبار -18
 .معجم الجن المترجمين وأخبارهم والمؤلفات عنهم -19
 .ل األسبوعية والحوليةالعط -20
 16-13 في مقدمة الطبعة األولى لكتاب النظائر 21 إلى7 والرسائل من ذكر هذه الكتب. عزة العلماء -21
 .215 التأصيل ص.جزئين.أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل -22
  7تعالم والتأصيل صر الكتاب ذكره في الخب -23
  ؟7ينظر هل هو المذكور برقم : لفته
 ص 3 صفر 6 صفحات نشر في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد 3بحث قصير في . قطع بحد أو قصاص حكم إعادة ما -24

 . وال أعلمه منشوراً في غيرها2163
  10ذكر في تصحيح الدعاء .  فتوى السائل في مهمات المسائل -25
 .ي تاريخ عمارتها وترميمهاقبة الصخرة تحقيقات ف -26
 .تقريب أدب البحث والمناظرة -27
 .مدينة النبي صلى اهللا عليه وسلم رأي العين -28
 .ثبت بإجازته -29

 75 ص 2130ذكر هذه الكتب ابن الشيخ في مجلة الدعوة عدد
  

  :أسماء الكتب التي حققها: رابعاً
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 .موعة الردودسبقت في مج. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها -1
 وذيله بـ فائت التسهيل لما فات -البردي–تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة لمؤلفه صالح بن عبدالعزيز العثيمين  -2

 . وهو منتخب من كتابه علماء الحنابلة.التسهيل
 على الكتاب هتمؤاخذاهـ قدم له الشيخ وذكر 1295د ت يالسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبداهللا بن حم -3

عبدالرحمن العثيمين وقد بين الشيخ أن السبب في إخراج الكتاب أن الكتاب طبع عام /ودوره في تحقيقه مع المحقق اآلخر د
هـ دون تعليق على مواطن المؤاخذة فرأى الشيخ ابن باز رحمه اهللا تعالى  أن يعاد طبعه على أصوله الخطية 1409

 .المحقق فتم القيام بالعمل بحمد اهللاو بذلك للشيخ بكر يحتاج لتعليق وكتب ويعلق على ما
  هـ1397 يب األمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد لسليمان بن عبدالرحمن بن حمدان تهداية األر -4
هـ وهو من مطبوعات مجمع الفقه 622الساغب وبغية الراغب لمحمد بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن تيمية ت بلغة  -5

 .ولياإلسالمي الد
 .اعتنى الشيخ بإخراجه.هـ 1405الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية لعمر بن عبدالعزيز المترك ت  -6
 .أخرجه الشيخ على عهدة مؤلفه. زى العامري الغمعبد الكريليس بحديث ألحمد بن  د الحثيث في بيان ماالج -7
  . بن محمد بن حسن من علماء الشارقةفتح اهللا الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد لحامد -8
  
  :أسماء الكتب التي أشرف على تحقيقها: خامساً 
  
وقد وضع الشيخ لهذا . طبع منها ثالثة عشر مجلداً والبقية تحت اإلعداد: لحقها من أعمال آثار شيخ اإلسالم بن تيمية وما -1

  .سبق ذكره في الكتب المطبوعة, المشروع خمسة مداخل في مجلد
طبع منها ثمانية عشر مجلداً والقصد من هذا المشروع هو إخراج كتب : لحقها من أعمال اإلمام ابن القيم الجوزية وما آثار -2

ابن القيم محققة على أفضل النسخ على طريقة سوية مقتصدة في التعليق والتحقيق وخدمة كل كتاب بمقدمة وفهارس مفصلة 
وقد ضمن ,  اإلمام ابن القيم وما لحقها من أعمالان المداخل إلى آثارهكاشفة وسيوضع لهذا المشروع مقدمة مطولة بعنو

  . إال أنه آخره لإلضافة والتصحيحالمشروع كتاب الشيخ عن ابن القيم حياته وآثاره وموارده
لم يسبق كتب الشيخ األمين المطبوع والذي شملت جميع . في تسعة عشر مجلداً:  آثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي -3

  .له الطبع
  .وهذه المشاريع الثالثة من منشورات مجمع الفقه اإلسالمي

  
  . بن صالح األطرم بإشراف الشيخ رسالة دكتوراه للشيخ عبدالرحمن:  الوساطة التجارية في المعامالت المالية-4
  
  .يسى بإشراف الشيخ الع معبد الكريرسالة دكتوراه للشيخ محمد بن :  التأخير وأحكامه في الفقه اإلسالمي-5
  
  . الخميس بإشراف الشيخنعبد المحسدراسة وتحقيق سلطان بن :  للبيهقي فضائل األزمان-6

  :فوائد مما سبق: سادساً
  :مما سبق نستخلص الفوائد التالية

 من البعض لةمؤلفا إذ أن بعضاً منها مجموعة أو مست 65 وبالتفصيل  مؤلفا38دد مؤلفات الشيخ المطبوعة باختصار أن ع) أ 
  .اآلخر

 أخرى غيرها أشار إليها أو تطلع لتأليفها منه أو من مؤلفا، وهناك مؤلفات 29كثيرة مكتملة ولم تطبع هي   للشيخ مؤلفاتًإن) ب
  :غيره وهي كما يلي

  .وأظنها قد اكتملتهـ 1404 عام مة تحبير المقالة لم يكتمل ذكرها في مقدحديثيه أجزاء -1
   -10ظر تصحيح الدعاء ص  ان– كتاب في الرقى -2
مجلة المجمع _ على تبنيها مجمع الفقه اإلسالمي واستعد بالقيام بها إذا وافق للقواعد الفقهية دعاء إليها -موسوعة – معلمه -3
  _3 مجلد4ع
مافي توعبة لجميع  السيرة الجامعة لشيخ اإلسالم ابن تيمية تجمع من مصادر سيرته وتصاغ وتوثق متسلسلة المعلومات مس-4

  . تيمية خالل سبعة قرون ابناإلسالمشيخ دعى إليها في مقدمته للجامع لسيرة . هذه المصادر
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التعريف بمؤلفات الشيخ العالمة بكر بن عبداهللا أبو زيد رحمه اهللا تعالى 23 

  .الةير المق الشرعية على غرار ما ألفه في تحبلألحكام مدونة -5
  . إليه في كتابه تحريف النصوص مؤلف لصد العبث بالتراث دعى-6
 تصنيف  األخيرة منفحةصال أنظر –فتاوى ابن تيميه غرار مجموع يجمع مؤلفات ابن القيم ويرتبها على  كتاب موسوعي -7

 ولعل هذه الموسوعة عدل عنها إلى إخراج آثار ابن القيم محققة كما سبق أن تبناها مجمع الفقه –الناس بين الظن واليقين 
  .اإلسالمي الدولي

إضافةطباعتها ماكان يريده الشيخ من  من كتب الشيخ لم تطبع من سنوات عديدة ولعل من أسباب تأخر هناك كثيرا) ج
 كتابة في ترجمة ابن القيم  ابن القيم وما لحقها من أعمال عنفي مقدمته على مجموعة آثار لذلك أشاروزيادات وتنقيحات كما 

اعة  إلى العناية بتراث الشيخ وطبدعوا فإني الذا . أصول التخريجو حد محبي الشيخ عن كتابه التحديثني بذلك أخبروكما أ
ولو أن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي تبنى ذلك . -  وليس بمعصوم- مؤلفاته ونشر علمه فإنها مؤلفات في غاية النفاسة والتحقيق

  . لكان حسنا = كما هي عادته في نشر المؤلفات النافعة عشرين عاما  على امتدادهوفاء لرئيس
 الجزاء ا يراعه خيره وبذله وخطما قدمهن يرحمه وأن يجزيه على يد وأرمه أن يغفر للشيخ بكر أبو زأسأل اهللا تعالى بمنه وك
ين  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لمهديين وان يخلفه في عقبه في الغابروان يعلي درجته في ا

  براهيم األصقهسليمان بن إ/ كتبه                                                           .أجمعين
    هـ28/3/1429                                                                         

  11942 الخرج 3022                                                                     ص ب 
                                                                        sms1426@gawab.com  
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