�إنتاج ما �صنفه الم�سلمون في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود والن�صارى عبر القرون
الأربعة ع�شر
�أ .خالد بن علي مفال�س

�سـَـال  -المغرب

الحمد هلل و ال�صالة و ال�سالم على �أ�شرف الأنبياء و المر�سلين �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين ،ومن تبعهم �أجمعين.
مقـــاالت

�أما بعد:

ات�ج��اه��ات�ه��م وتخ�ص�صاتهم ج �ه��و ًدا ج �ب��ارة في
الت�صدي لهذه الكتابات ،فعقدوا لهذا الغر�ض كتب ًا
مفردة �أو ف�صو ًال مطولة من م�صنفاتهم.

فعندما �سطعت �شم�س الحق ببعثة النبي 
ظهر الإ�سالم وانت�شرت دعوته في �أرجاء المعمورة،
والأر���ض يومها كانت عامرة بكثير من الديانات،
وبالخ�صو�ص ممن يدينون باليهودية والن�صرانية،
كل ذلك كان باعث ًا على ن�ش�أة الجدل بين الم�سلمين
و�أتباع تلك الديانات ،الأمر الذي حتم على من �آثر
منهم البقاء على عقيدته �أن يبرر رف�ضه للدين
الجديد خا�صة و قد قبل خيار الجزية .فالذين ف�ضلوا
البقاء على عقيدتهم وج��دوا �أنف�سهم م�ضـطرين
ليبرروا موقفهم من الإ�سالم وعدم الدخول فيه،
وكان تبريرهم م�شتمال على نقد الإ�سالم ،ويت�ضح
ذل��ك م��ن خ�ل�ال ال�ك�ت��اب��ات االع�ت��را��ض�ي��ة لبع�ض
علمائهم ،واحتجاج ًا لدينهم وعقائدهم الموجهة
�ضد الإ�سالم ونبيه  في تلك الفترة.

فقد حظيت المكتبة الإ�سالمية والغربية على حد
�سواء بكثير من هذا التراث الذي تراخى الباحثون
ف��ي العناية بدر�سه ،واالح�ت�ف��اء ب�ش�أنه ،وتحقيق
مخطوطاته ،فحاجتنا �إليه �أ�صبحت ملحة �أكثر من
ذي قبل ،وهذا يحتاج �إلى مجهود كبير يتمثل في
و�ضع دليل (بيبليوغرافي) ،ي�شتمل على جميع ما
�صنف في حقل الجدل الديني �أو بما ي�سمى بمقارنة
الأديان ،والداللة على ن�سخه و�أماكنها.
من هنا ج��اءت الفكرة لجمع ما تي�سر جمعه
مما كتبه العلماء الم�سلمون في ال��رد على اليهود
والن�صارى عبر القرون الأربعة ع�شر لتكون �أقرب
للباحثين والمتخ�ص�صين في هذا المجال.

وق��د ب��ذل ع�ل�م��اء الأم���ة الإ��س�لام�ي��ة بمختلف


�آفاق الثقافة والتراث

هذا ،و�أ�س�أل اهلل التوفيق ،والإخال�ص في العمل،
والحمد هلل رب العالمين.

 -8مقالة في الرد على اليهود( ،)7البن قو�سين،
مقامه بالمو�صل وكان يهودي ًا و�أ�سلم حوالي �سنة
360ﻫ( .عيون الأنباء� ،333 :أدب الجدل.)131 :

 -1ال��رد على اليهود( ،)1لأبي بكر الأ�صم �شيخ
المعتزلة (ت201 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم.)214 :

 -9ال��رد على ال �ي �ه��ود  ،لأب��ي بكر محمد بن
عبد ال��رح�م��ن الحنفي الب�صري (ت380 :ﻫ).
(تاج التراجم ،64 :ك�شف الظنون ،839/1 :معجم
الم�ؤلفين.)391/3 :

�أوال :الردود المفردة على اليهود.

 -2ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)2لأب��ي �سهل ب�شر بن
المعتمر الهاللي (ت210 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،185هدية العارفين.)232/1 :
 -3ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)3لأب��ي الهذيل محمد
ابن الهذيل بن عبيد اهلل الب�صري العالف مولى
عبد القي�س (ت226 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم،204:
�سير �أع�لام النبالء ،174/11 :معجم الم�ؤلفين:
.)760/3
 -4ال��رد على الأح �ب��ار وال�م�ج��و���س ف��ي العدل
والتجويز( ،)4لأبي مو�سى عي�سى بن �صبيح المردار
المعتزلي (ت226 :ﻫ)( .ال�ف�ه��ر��س��ت للنديم:
.)207
 -5ال��رد على ال�ي�ه��ود ،لأب��ي عثمان عمرو بن
بحر الجاحظ (ت255 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،211معجم الأدب��اء� ،2119 :سير �أعالم النبالء:
.)530/11
 -6ال��رد على اليهود( ،)5لأبي عي�سى محمد بن
هارون بن محمد الوراق (ت297 :ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)216:
 -7الرد على اليهود( ،)6لأبي �سهل �إ�سماعيل بن
علي بن نوبخت البغدادي ال�شيعي (ت311:ﻫ).
(�سير �أعالم النبالء� ،329/15 :إي�ضاح المكنون:
.)298/2
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 -10ر��س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ي�ه��ود الخيابرة
و�إلزامهم الجزية ،لأبي القا�سم الح�سين بن الوزير
علي بن الح�سين المعروف بابن الوزير (ت418 :ﻫ).
(�إعتاب الكتاب.)206 :
 -11ال��رد على اب��ن النغريلة ال�ي�ه��ودي ،لأبي
محمد ب��ن ح��زم الظاهري (ت456 :ﻫ)�( .سير
�أعالم النبالء .)196/18 :طبع �ضمن ر�سائل ابن
حزم بتحقيق د� .إح�سان عبا�س.
 -12ق���ص�ي��دة ف ��ي ال� ��رد ع �ل��ى اب ��ن ال�ن�غ��ري�ل��ة
اليهودي ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن م�سعود بن �سعد
التجيبي الألبيري (ت460 :ﻫ) .طبعت �ضمن ديوانه
عن مخطوطة في مكتبة الإ�سكوريال ،تحت رقم
(( .)404المغرب ،133/2 :نفح الطيب،322/4 :
�أعمال الأعالم ،231 :الأعالم للزركلي.)173 :
 -13رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود ال �خ �ي��اب��رة ف��ي �إ��س�ق��اط
الجزية ،لأبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي (ت463 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى:
 ،35/4معجم الأدب��اء ،386/1 :البداية والنهاية:
 ،28/16الإعالن بالتوبيخ ،10 :اال�ستق�صا.)8/1 :
 -14ال���س�ع��ود ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود( ،)9لأب��ي
بكر محمد ب��ن الوليد ب��ن خلف ب��ن �سليمان بن
�أيوب الفهري الأندل�سي الطرطو�شي (ت520:ﻫ).
(الغنية� ،63 :سير �أعالم النبالء.)494/19 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

 -15بذل المجهود في �إفحام اليهود ،للمهتدي
ال�سمو�أل بن يحيى المغربي (ت570 :ﻫ) .طبع عدة
مرات( .الوافي بالوفيات� ،276/15 :أخبار العلماء
للقفطي ،142 :ك�شف الظنون ،132/1 :الأع�لام
للزركلي.)3/140 :

الظنون .)839/1 :منه ن�سخة بدار الكتب الم�صرية،
تحت رقم (.)1923
� -21أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأب��ي الح�سن عالء الدين علي بن محمد الباجي
�أي�ض ًا( .طبقات ال�شافعية الكبرى� ،353/10 :أعيان
الع�صر.)484/3 :

 -16مجال�س ف��ي ذم ال�ي�ه��ود وتخليدهم في
ال �ن��ار ،لأب��ي القا�سم علي بن الح�سن بن ع�ساكر
الحافظ الدم�شقي (ت571 :ﻫ)( .معجم الأدباء:
.)1701

� -22أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لنجم ال��دي��ن �سليمان ب��ن ع�ب��د ال �ق��وي الطوفي
ال� َّ���ص��ر�َ��ص��ري الحنبلي (ت716 :ﻫ)( .طبقات
ال�شافعية الكبرى.)359/10 :

 -17الرد على ر�سالة ابن الفخار الإ�سرائيلي
�إل��ى يعقوب المن�صور ال�م��وح��دي (ت685 :ﻫ).
مخطوط بالخزانة الح�سنية ،تحت رقم (.)12127
(ك�شاف الكتب المخطوطة بالخزانة الح�سنية:
.)193
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� -23أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي العبا�س �أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الدم�شقي(ت728 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى:
� ،354/10أعيان الع�صر ،246/1 :الجامع ل�سيرة
ابن تيمية.)479 :

 -18ال��در المن�ضود ف��ي ال��رد على فيل�سوف
ال �ي �ه��ود ،لأح�م��د ب��ن علي ب��ن تغلب مظفر الدين
اب��ن ال�ساعاتي (ت694 :ﻫ)( .ت��اج التراجم،6 :
الأعالم للزركلي ،175/1:ك�شف الظنون،734/1 :
هدية العارفين ،100/1 :المنهل ال�صافي،421/1 :
معجم الم�ؤلفين.)199/1 :

� -24أب� �ي ��ات ف ��ي ال� ��رد ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ت �ق��دم به
يهودي ،لعالء الدين علي بن �إ�سماعيل بن القونوي
(ت729:ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى،365/10 :
�أعيان الع�صر.)293/3 :
� -25أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
ل�شافع بن علي بن عبا�س الكناني الع�سقالني (ت:
730ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الكبرى.)357/10 :

 -19م�سالك النظر في نبوة �سيد الب�شر ،ل�سعيد
ابن ح�سن الإ�سكندراني (ت698 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة جامعة ييل في ال��والي��ات المتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة� ،ضمن مجموع ،تحت رق��م (.)700
ن�شرها د .محمد عبد اهلل ال �� �ش��رق��اوي ،مكتبة
الزهراء 1990م.

� -26أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عبد الم�ؤمن
ال�م�ع��روف ب��اب��ن ال�ل�ب��ان (ت749 :ﻫ)( .طبقات
ال�شافعية الكبرى.)357/10 :

 -20الأ�سئلة على ال�ت��وراة ،لأبي الح�سن عالء
الدين علي بن محمد الباجي (ت714 :ﻫ)( .الدرر
الكامنة� ،121/44 :أعيان الع�صر ،484/3 :الأعالم
للزركلي ،334/4 :معجم الم�ؤلفين ،2511 :ك�شف

 -27رد ع�ل��ى ال �ي �ه��ود ال �خ �ي��اب��رة ف��ي �إ��س�ق��اط
الجزية ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد بن بكر
الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية
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(ت751 :ﻫ)�( .أحكام �أهل الذمة ،91/1 :المنار
المنيف.)102 :
 -28الح�سام الممدود ف��ي ال��رد على اليهود،
لأب��ي محمد عبد الحق الإ�سالمي المغربي (كان
حيا �سنة 761ﻫ) .طبع مرتين( .هدية العارفين:
 ،502/1الأع �ل��ام ل �ل��زرك �ل��ي ،280/3 :معجم
الم�ؤلفين .)57،58/2 :منه ثالث ن�سخ ،الن�سخة
الأول ��ى :بالخزانة الوطنية ب��ال��رب��اط ،تحت رقم
( ،)364الثانية :بالخزانة ال�صبيحية ،تحت رقم
( ،)124الثالثة :بالخزانة العامة بالرباط ،تحت
رقم ( ،)3395وهناك ن�سخة رابعة مطبوعة على
الحجر.
 -29مداح�ض الإكراه في تناق�ض التوراه ،لأبي
الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762 :ﻫ).
(�أعيان الع�صر.)527/3 :
 -30نظم نفائ�س عقود الدرر الزاهرة في هدم
كنائ�س اليهود بم�صر والقاهرة ،لأبي الح�سن علي
ابن محمد بن عبد العزيز بن فتوح المعروف بابن
الدريهم �أي�ض ًا (�أعيان الع�صر.)527/3 :
� -31أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي جعفر �أحمد بن �إبراهيم بن �أحمد بن �صفوان
(ت763 :ﻫ) .توجد منه ن�سخة خطية بمكتبة دير
الإ�سكوريال ن�سخة بعنوان (�أجوبة بن لب عن �أبيات
الذمي) ،تحت رقم (.)1810
� -32أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأب��ي جعفر �أح�م��د ب��ن علي ب��ن محمد ب��ن خاتمة
الأن�صاري (ت770 :ﻫ) .توجد منه ن�سخة خطية
بمكتبة دير الإ�سكوريال ن�سخة بعنوان (�أجوبة ابن
لب عن �أبيات الذمي) ،تحت رقم (.)1810
�آفاق الثقافة والتراث 

� -33أبيات في الرد على �س�ؤال تقدم به يهودي،
لأبي �سعيد فرج بن قا�سم بن �أحمد بن لب الغرناطي
(ت782 :ﻫ) .الخزانة الح�سنية بالرباط ،تحت رقم
( ،)13935وتوجد كذلك بمكتبة دير الإ�سكوريال
ن�سخة بعنوان (�أجوبة ابن لب عن �أبيات الذمي)،
تحت رقم (( .)1810الإفادات لل�شاطبي.)172 :
 -34نهو�ض حثيث النهود �إلى دحو�ض خبيث
اليهود ،ل�سريحا بن محمد بن �سريحا زين الدين
الم�صري الملطي (ت788 :ﻫ)( .ك�شف الظنون:
 ،495/1هدية العارفين.)383/1 :
 -35ت�أييد الملة في الرد على اليهود ،لبع�ض
الأندل�سيين الم�سلمين ال ُم َد َّج ِنين من مدينة و�شقة
ب�شمال �إ�سبانيا (ق8 :ﻫ) .ن�شر بالواليات المتحدة
�سنة 1969م.
 -36وفاء العهود
في وجوب هدم كني�سة اليهود� ،أحمد بن محمد
الدم�شقي ال�صالحي ال�شافعي المعروف بابن �شكم
(ت893 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين ،291/1 :ك�شف
الظنون ،2017/2 :هدية العارفين.)134/1 :
 -37الر�سالة الهادية في الرد على اليهود ،لعبد
ال�سالم المهتدي المحمدي (ق9 :ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة �أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (.)1735
(ف �ه��ر���س م�خ�ط��وط��ات ط��وب�ق��اب��و رق ��م (،)1735
(ك�شف الظنون .)900/1 :ن�شر بتحقيق :الباحثة
الألمانية ( )Sabine Scmidtkeبمجلة (�)JSAIسنة
2009م.
 -38ر�سالة في ال��رد على اليهود ،لأبي الخير
�أح�م��د ب��ن م�صطفى ب��ن خليل ال��روم��ي الحنفي،
المعروف بطا�شكبرى زاده (ت968 :ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة بايزيد بتركيا ،تحت رق��م (.)9/3275
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)Sabine

ن�سخة خطية بمكتبة ب��دار الكتب الم�صرية ،نوع
الفن تاريخ.

 -39الر�سالة ال�سبعية ب�إبطال الديانة اليهودية،
للحبر الأعظم �إ�سرائيل بن �شموئيل الأور�شليمي،
طبعت ب��دار القلم ،بتحقيق :عبد ال��وه��اب عبد
ال�سالم طويلة 1989م.

 -43الحجة ال�ق��وي��ة ف��ي التحذير مما عليه
الطائفة اليهودية ،لمحمد بن محمد بن عبد اهلل،
ابن الموقت المراك�شي (كان حيا �سنة 1352ﻫ).
منه ن�سخة بالخزانة الح�سنية بالق�صر الملكي
بالرباط ،تحت رق��م (( .)12121ك�شاف الكتب
المخطوطة بالخزانة الح�سنية).

(Scmidtke

ن�شرته الأ�ستاذة الألمانية
بمجلة القنطرة الإ�سبانية 2008م.

مقـــاالت

 -40النور الباهر في ن�صرة الدين الطاهر،
ليو�سف بن عبد اهلل الإ�سالمي المغربي (كان حيا
�سنة 1020ﻫ) .انتقل �إل��ى الإ��س�لام من اليهودية
التي كان من �أحبارها ،و�ألف كتابه المذكور ،ولما
لم يكن متين العربية ناول الكتاب للقا�ضي �أبي زيد
عبد الرحمن التامانارتي ،فهذب عربيته ،و�أتمه
يوم الثالثاء �سنة 1053ﻫ ،توجد من هذا الكتاب
ن�سخة كانت في حوزة قا�ضي تارودانت المرحوم
ال�سيد مو�سى بن العربي الر�سموكي ال��ذي كتبها
بخطه ،ثم هي الآن بيد الفقيه ال�شريف ،موالي
�سعيد بن الح�سن بن ال�سعيدي ،القا�ضي الع�ضو
باال�ستئناف ال�شرعي بمراك�ش( .)10وتوجد كذلك
ن�سخة م�صورة �ضمن مجموع بمركز دبي للثقافة،
تحت رقم (.)5906

� -44أحوال اليهود في المغرب قديماً وحديثا،
محمد بن علي الدكالي ال�سالوي (ت1364:ﻫ).
(م �ق��دم��ة الإت � �ح� ��اف ،8 :الأع� �ل��ام ل �ل��زرك �ل��ي:
.)305/6
ثانيا :الردود المفردة على الن�صارى.

 -1كتاب جواب ق�سطنطين عن الر�شيد ،لأبي
الربيع محمد بن الليث الخطيب (ت193 :ﻫ).
(ال�ف�ه��ر��س��ت ل�ل�ن��دي��م ،134 :ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات:
 .)268/4ن�شر بتحقيق :خالد محمد عبده ،مكتبة
النافذة 2006م.
 -2الرد على الن�صارى( ،)11لأبي �سهل ب�شر بن
المعتمر الهاللي (ت210 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،185هدية العارفين.)232/1 :

� -41إر� �ش��اد ال�ث�ق��ات �إل��ى ات�ف��اق ال���ش��رائ��ع على
التوحيد وال�م�ع��اد وال�ن�ب��وات ،لمحمد بن علي بن
محمد بن عبد اهلل ال�شوكاني (ت1250 :ﻫ) .يرد
فيه على مو�سى بن ميمون الأندل�سي اليهودي�( .أبجد
العلوم� ،208/3 :إي�ضاح المكنون ،59/1 :هدية
العارفين ،365/2 :الأعالم للزركلي.)298/6 :

 -3الرد على الن�صارى للقحطبي( ،)12نقل عنه
اب��ن النديم ت�سمية الفرق التي كانت بين عي�سى
ومحمد عليهما ال���س�لام( .الفهر�ست للنديم:
.)405
 -4الرد على الن�صارى( ،)13لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
اب��ن هانئ النظام (ت220 :ﻫ)( .تثبيت دالئ��ل
النبوة ،148/1 :هداية الحيارى.)189 :

 -42ح �� �ص��ن ال � ��وج � ��ود ال � ��واق � ��ي م� ��ن خ�ب��ث
اليهود ،ل�سليمان بن �إبراهيم ال�صولة الدم�شقي
(ت1317:ﻫ)( .هدية العارفين� ،408/1 :إي�ضاح
المكنون ،406/1 :الأعالم للزركلي .)121/3 :منه

 -5الرد على الن�صارى( ،)14لأبي الهذيل محمد
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ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س (ت226:ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)204:
 -6الرد على عمار الب�صري الن�صراني( ،)15لأبي
الهذيل �أي�ض ًا( .الفهر�ست للنديم.)204:
 -7الرد على الن�صارى( ،)16لأبي مو�سى عي�سى بن
�صبيح المردار المعتزلي (ت226 :ﻫ)( .الفهر�ست
للنديم.)207 :
 -8الرد على �أبي قرة الن�صراني( ،)17لأبي مو�سى
عي�سى بن �صبيح المردار �أي�ض ًا( .الفهر�ست للنديم:
.)207
 -9الرد على الن�صارى( ،)18لأبي يو�سف يعقوب بن
�إ�سحاق بن ال�صباح بن عمران بن �إ�سماعيل الكندي
(ت252 :ﻫ)�( .أدب الجدل.)171 - 168 :
 -10ال��رد على الن�صارى( ،)19ل�ضرار بن عمرو
المعتزلي( .الفهر�ست للنديم.)215 :
 -11ال��رد على ال�ن���ص��ارى ف��ي النعيم والأك��ل
وال�شرب في الآخ��رة وعلى جميع من ق��ال ب�ضد
ذل � ��ك( ،)20لحميد ب��ن �سعيد ب��ن بختيار المتكلم.
(الفهر�ست للنديم.)220 :
 -12ال��رد على يو�شع بخت مطران فار�س(،)21
لحميد بن �سعيد بن بختيار �أي�ض ًا( .الفهر�ست
للنديم.)220 :
 -13الرد على الن�صارى وتبيين ف�ساد مقالتهم
وتثبيت ال�ن�ب��وة ،للح�سن بن �أي��وب (ت372 :ﻫ).
(الفهر�ست للنديم ،221 :ال �ج��واب ال�صحيح:
 .)88/4حفظ �ضمن كتاب (ال�ج��واب ال�صحيح
لمن بدل دين الم�سيح) ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.
و�أخير ًا ن�شر بتحقيق :محمود النيجيري م�ستق ًال
بعنوان (لماذا �أ�سلمت) ،مكتبة النافذة 2006م.
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 -14الرد على الن�صارى( ،)22لأبي عمرو حف�ص
الفرد( .الفهر�ست للنديم ،230 :المقفى الكبير
للمقريزي.)641/3 :
 -15الرد على الن�صارى( ،)23لأبي جعفر محمد
ابن عبد اهلل الإ�سكافي (ت240 :ﻫ)( .تثبيت دالئل
النبوة.)198 ،148/1 :
 -16ال��رد على الن�صارى ،لأبي محمد القا�سم
ابن �إبراهيم بن �إ�سماعيل الح�سني العلوي المعروف
بالر�سي (ت246 :ﻫ) .طبع مرتين ،مخطوط المكتبة
المتوكلية في الجامع الكبير ب�صنعاء ،تحت رقم
( )167علم الكالم .تم تحقيقه ون�شره وترجمته
�إلى الإيطالية لأول مرة على يد )Mattéo( :روما،
1922م.
 -17الرد على �أ�صناف الن�صارى ،لأبي الح�سن
علي بن �سهل بن ربن الطبري (ت246 :ﻫ) .ن�شره
الأبوان �أغناطيو�س عبده وغليوم كوت�ش الي�سوعيان
�سنة 1959م ،منه ن�سخة بتركيا .وفي عام 2005م
�صدر بمكتبة النافذة بتحقيق :خالد محمد عبده.
 -18ال��دي��ن وال��دول��ة ف��ي �إث �ب��ات ن�ب��وة النبي
محمد  لأبي الح�سن علي بن �سهل �أي�ض ًا .طبع
بتحقيق :ع��ادل نويه�ض ع��ام 1982م ،دار الآف��اق
الحديثة ،بيروت.
 -19الرد على الن�صارى ،لأبي عثمان عمرو بن
بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف بالجاحظ
(ت255 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم ،210 :تثبيت دالئل
النبوة� ،148/1 :سير �أع�لام النبالء،530/11 :
معجم الأدب ��اء ،)2118/5 :ن�شره د .محمد عبد
اهلل ال�شرقاوي بعنوان (المختار ف��ي ال��رد على
الن�صارى) ،دار الجيل بيروت 1991م.
 -20الر�سالة الع�سلية في الرد على الن�صارى(،)24

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

للجاحظ �أي�ض ًا( .تثبيت دالئل النبوة.)198/1 :

الها�شمي البغدادي (ت350 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة
بالمكتبة الظاهرية ،تحت رقم ( ،)5445طبعت
بلندن �سنة 1885م.

 -21الحجة على الن�صارى( ،)25لأبي عبد اهلل
محمد بن �سحنون التنوخي المالكي (ت256 :ﻫ).
(ترتيب ال �م��دارك ،207/4 :ال��دي�ب��اج المذهب:
.)134/2

 -28ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
لأبي بكر محمد بن علي بن �إ�سماعيل القفال ال�شا�شي
(ت365 :ﻫ)( .طبقات ال�شافعية الب��ن ال�سبكي:
 ،209/3فهر�سة ابن خير.)367 :

 -22ال��رد على الن�صارى ،لأب��ي العبا�س �أحمد
ابن مح ّمد بن م��روان بن الطيب ال�سرخ�سي (ت:
286ﻫ)( .التخجيل.)63/1 :

 -29نق�ض التثليث على يحيى بن عدي ،لأبي
الح�سن علي بن عي�سى بن علي بن عبد اهلل النحوي
المعروف بالرماني (ت384 :ﻫ)�( .إنباه ال��رواة:
.)295/2

مقـــاالت

 -23ال��رد على ال�ف��رق ال�ث�لاث م��ن الن�صارى،
الكبير والأو�سط والأ�صغر ،لأبي عي�سى محمد بن
هارون بن محمد الوراق (ت296 :ﻫ) .و�صل �إلينا
ف��ي رد يحيى ب��ن ع��دي اليعقوبي (المتوفى �سنة
364ﻫ 963 /م)( .الفهر�ست للنديم ،216 :تثبيت
دالئل النبوة� ،198/1 :سير �أعالم النبالء،60/14 :
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ،30/4 :تاريخ الأدب
العربي ل�سزكين� ،72/1 :أدب الجدل.)183 :

 -30ال��رد على �أناجيل الن�صارى ،لأبي محمد
علي بن �أحمد بن ح��زم الظاهري (ت456 :ﻫ).
(�سير �أعالم النبالء.)197/18 :
 -31ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
الب��ن ح��زم �أي�ض ًا( .البداية والنهاية،296/15 :
طبقات ال�شافعية البن ال�سبكي ،214/3 :فهر�سة
ابن خير.)368 :

 -24الرد على الن�صارى( ،)26لأبي علي محمد بن
عبد الوهاب الجبائي (ت303 :ﻫ)( .تثبيت دالئل
النبوة.)198/1 :

 -32ج� ��واب ال �ق��ا� �ض��ي ال �ب��اج��ي ع �ل��ى ر� �س��ال��ة
راه� ��ب م��ن ف��رن���س��ا �إل� ��ى ال�م�ق�ت��در ب ��اهلل �صاحب
�سرق�سطة ،لأبي الوليد �سليمان بن خلف القا�ضي
الباجي (ت474:ﻫ) .طبع �أربع مرات اعتمادا على
مخطوطة وحيدة في مكتبة الإ�سكوريال ب�إ�سبانيا
رقم (.)538

 -25ال��رد على �أه��ل الكتاب م��ن ال� ُك� َّت��اب ،لأبي
هريرة عزيز بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي
(كان حيا �سنة 303ﻫ)�( .أعالم مالقة.)294 :
 -26الكالم على الن�صارى مما يحتج به عليهم
من الكتب ،لأبي الح�سن علي بن �إ�سماعيل الأ�شعري
(ت324 :ﻫ)( .تبيين كذب المفتري ،135 :فهر�ست
اللبلي ،119 :هدية العارفين.)677/1 :

 -33ال��وف��اق بين ر�أي��ى الفال�سفة والن�صارى
ثالث مقاالت ،لأبي الخير الح�سن بن �سوار الطبيب
المعروف بابن الخمار ك��ان ن�صرانيا ث��م �أ�سلم
(ت489:ﻫ)( .هدية العارفين.)277/1 :

 -27ر�سالة عبد اهلل ب��ن �إ�سماعيل الها�شمي
�إل��ى عبد الم�سيح بن �إ�سحاق الكندي يدعوه بها
�إل��ى الإ� �س�لام ،لأب��ي جعفر عبد اهلل بن �إ�سماعيل

 -34ر�سالة ف��ي ال��رد على ال�ن���ص��ارى( ،)27لأبي
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علي يحيى بن عي�سى بن جزلة الطبيب البغدادي
(ت493:ﻫ)�( .سير �أعالم النبالء ،188/19 :عيون
الأنباء ،343 :وفيات الأعيان� ،267/6 :أبجد العلوم:
 ،117/3الأعالم للزركلي ،161/8 :هدية العارفين:
.)519/2

منه مخطوطة في مكتبة �أحمد الثالث ،با�ستانبول،
ت�ح��ت رق ��م ( ،)1863وم�خ�ط��وط��ة ف��ي المكتبة
الأحمدية بتون�س ،تحت رقم ( )2063بخط مغربي،
ون�سخة �أخرى طبعت في م�صر �سنة 1316ﻫ بعنوان
(الفا�صل بين الحق والباطل).

 -35ال� ��رد ال�ج�م�ي��ل لإل �ه �ي��ة ع�ي���س��ى ب�صريح
الإن �ج �ي��ل ،لأب��ي حامد محمد ب��ن محمد الغزالي
(ت505 :ﻫ) .طبع ثالث مرات( ،ك�شف الظنون:
 ،837/1هدية العارفين .)80/2 :منه مخطوطة
ف��ي �آي��ا �صوفيا با�ستانبول ،تحت رق��م ()2247
ون�سخة بالخزانة الح�سنية ،تحت رقم (.)13542
تم تحقيقه ون�شره و ترجمته �إلى الفرن�سية لأول مرة
على يد :روبرت �شيدياق ،بيروت 1932م.

 -40الن�صيحة الإيمانية ف��ي ف�ضيحة الملة
الن�صرانية ،لن�صر بن يحيى بن عي�سى بن �سعيد
المتطبب (ت589 :ﻫ) .طبع ثالث مرات( ،هدية
العارفين ،492/2 :ك�شف الظنون.)1957،1958/2 :
منه ثالث ن�سخ ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث تحت
رق��م ( ،)1883ال�ث��ان�ي��ة :بمكتبة رئي�س الكتاب
تحت رقم ( ،)6/586الثالثة :بمكتبة (برن�ستون
 )Prinsetonبالواليات المتحدة الأمريكية تحت
رقم (.)1537

 -36ر�سالة ميزان ال�صدق المفرق بين �أهل
الباطل و�أهل الحق(� ,)28أبي مروان عبد الملك بن
م�سرة بن عزيز اليح�صبي قا�ضي الجماعة بقرطبة
(ت552 :ﻫ)( .فهر�ست ابن خير ،374 :الإعالم
للقرطبي ،49 :ال�سر الم�صون.)59 :

 -41ال ��رد ع�ل��ى ال �ن �� �ص��ارى ،لأب��ي محمد عبد
القادر بن عبد اهلل الرهاوي الحنبلي (ت612 :ﻫ).
(التخجيل ،63/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)176 :

 -37ق�صيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن،
لأبي الأ�صبغ عي�سى بن مو�سى بن عمر بن زروال
ال�شعباني الغرناطي (ت575 :ﻫ)( .الذيل والتكملة:
 ،513/5فهر�سة ابن خير.)368 :

 -42الرد على الن�صارى وذكر مجامعهم ،للوزير
جمال الدين �أب��ي الح�سن القفطي (ت646:ﻫ).
(هدية العارفين ،709/1 :معجم البلدان،2028/5 :
فوات الوفيات.)118/3:

 -38الرد على المتن�صر ،لأبي الطاهر �إ�سماعيل
ابن عي�سى بن عوف المالكي (ت581 :ﻫ)( .الديباج
المذهب ،262/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)167 :

 -43الإع �ل ��ام ب �م��ا ف ��ي دي� ��ن ال �ن �� �ص��ارى من
الف�ساد والأوه��ام و�إظ�ه��ار محا�سن دي��ن الإ�سالم،
لأبي العبا�س �أحمد بن عمر بن �إبراهيم القرطبي
(ت656:ﻫ) .طبع ع��دة م��رات ،توجد منه ثالث
ن�سخ ن�سختان بكوبريلي ،تحت رقم ( )794ورقم
( )814ون�سخة بالخزانة الح�سنية بالرباط ،تحت
رقم (.)83

 -39مقامع هامات ال�صلبان ومراتع رو�ضات
الإي� �م ��ان( ،)29لأب��ي عبيدة �أحمد بن عبد ال�صمد
ال �خ��زرج��ي ال�ق��رط�ب��ي (ت582 :ﻫ)( .ال��دي�ب��اج
المذهب ،198/1 :الذيل والتكملة .)240/1:توجد
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 -44ال��ر��س��ال��ة النا�صرية ف��ي ال�م�ن��اظ��رة بين
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رق ��م ( ،)118/2079ال�ث��ال�ث��ة :بمكتبة متحف
طوبكابي �سراي في ا�ستانبول ،تحت رقم ()4832
�ضمن مجوعة من الكتب.

ال�م���س�ل�م�ي��ن وال �ن �� �ص��ارى وذك� ��ر �أ��س�ئ�ل�ت�ه��م ،لأب��ي
ال��رج��ا نجم ال��دي��ن مختار ب��ن محمود ال��زاه��دي
(ت658 :ﻫ)( .الجواهر الم�ضية ،461/3 :ك�شف
الظنون ،895،893/1 :هدية العارفين،423/2 :
الأع�لام للزركلي .)193/7 :توجد منه مخطوطة
في مكتبة الأوقاف بمدينة حلب ،تحت رقم (،)658
�صدر بتحقيق :محمد الم�صري �سنة 1994م.

� -48إر�شاد الحيارى وردع من مارى في اختالف
الن�صـــارى ،لأبــي محمـــد عــز الدين عبـــد العزيـــز
ابن �أحمد ال�شافعي الدميري الم�صري المعروف
ب��ال��دي��ري�ن��ي (ت697 :ﻫ)( .م�ع�ج��م الم�ؤلفين:
� ،157/2إي�ضاح المكنون ،61/1 :هدية العارفين:
.)580،581/1

مقـــاالت

 -45تخجيل من ح��رف الإنجيل ،لأبي البقاء
�صالح بن الح�سين الجعفري الها�شمي (ت668 :ﻫ).
(ك�شف الظنون :379/1 :هدية العارفين.)422/1 :
توجد منه مخطوطة للجزء الأول بمكتبة رئي�س
الكتاب م�صطفى با�شا ،تحت رقم ( )6بال�سليمانية،
وتحتوي على مقدمة الكتاب �إل��ى منت�صف الباب
ال�ساد�س منه ،والجزء الثاني للمخطوطة بمكتبة
دماد �إبراهيم با�شا ،تحت رقم ( )4بال�سليمانية
�أي�ض ًا ،كما توجد ن�سخة �أخ��رى للجزء الثاني في
مكتبة عارف حكمت ،تحت رقم ( )130بالمدينة
المنورة.

 -49الرد على الن�صارى ،عبد الم�ؤمن بن خلف
الدمياطي الحافظ الكبير الحنفي (ت705 :ﻫ).
(التخجيل ،64/1 :ك�شف الظنون� ،838/1 :أدب
الجدل.)158 :
 -50النفائ�س ف��ي �أدل ��ة ه��دم الكنائ�س ،لأبي
العبا�س نجم ال��دي��ن �أح �م��د ب��ن محمد ب��ن علي
ال�شهير بابن الرفعة ال�شافعي (ت710 :ﻫ)�( .أعيان
الع�صر ،326/1 :هدية العارفين .)103/1 :منه
ن�سخة خطية بمكتبة الأزه��ر ال�شريف ،تحت رقم
(.)337974

 -46الرد على الن�صارى ،لأبي البقاء �صالح بن
الح�سين الجعفري �أي�ض ًا .منه مخطوطة بمكتبة �أيا
�صوفيا بتركيا ،تحت رقم ( ،)2246قام د .محمد
محمد ح�سانين بتحقيقه ون�شره.

 -51االن�ت���ص��ارات الإ��س�لام�ي��ة ف��ي ك�شف �شبه
الن�صرانية ،لنجم الدين �سليمان بن عبد القوي
ر�صري الحنبلي (ت716 :ﻫ) .طبع
ال�ص َ
الطوفي َّ
مرتين( ،هدية العارفين .)400،401/1 :منه ثالث
ن�سخ خطية ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث بطوبقبو
�سراي با�ستانبول ،تحت رقم ( ،)1822والثانية:
بمكتبة كوبريلي زادة محمد با�شا با�ستانبول ،تحت
رقم ( ،)795والثالثة :بمكتبة �شهيد علي با�ستانبول
�ضمن مجوع للم�ؤلف ،تحت رقم (.)2315

� -47أدلة الوحدانية في الرد على الن�صرانية،
لأبي الف�ضائل برهان الدين جعفر بن عبد الوهاب
اب��ن عبد القوي الخطيب الإ�سكندري (ق7 :ﻫ).
توجد منه ثالث ن�سخ الأولى :بمكتبة رئي�س الكتاب
�إبراهيم با�شا با�ستانبول ،تحت رق��م ()7/568
ولها �صورة على الميكروفيلم ،تحت رقم ()105
محفوظة بمركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية ،الثانية :بمكتبة برلين ب�ألمانيا ،تحت

 -52التعليق على الأناجيل وتناق�ضها ،لنجم
الدين �سليمان بن عبد القوي الطوفي �أي�ض ًا( .الذيل
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على طبقات الحنابلة .)408/4 :منه ن�سختان
بالمكتبة ال�سليمانية بتركيا ،تحت رقم (.)794

( ،)322وميكروفيلم ،تحت رقم ( .)30383طبع
بدار ال�صحابة للتراث بطنطا 1412ﻫ.

 -53تعاليق على الرد على جماعة من الن�صارى،
لنجم الدين �سليمان بن عبد القوي الطوفي �أي�ض ًا.
(الذيل على طبقات الحنابلة.)408/4 :

 -57الرد على المتن�صر ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
ابن ح�سن بن عبد الرفيع التون�سي (ت734 :ﻫ).
(تاريخ الدولتين.)70 :

 -54الجواب ال�صحيح لمن بدل دين الم�سيح،
لأب��ي العبا�س �أح�م��د ب��ن عبد الحليم ب��ن تيمية
الحراني الدم�شقي (ت728 :ﻫ) .طبع عدة مرات،
(ال��ذي��ل على طبقات الحنابلة� ،522/4 :أعيان
الع�صر ،240/1 :معجم الم�ؤلفين ،163/1 :ك�شف
الظنون ،135/1 :الأع�لام للزركلي.)144/1 :
منه �أربع ن�سخ خطية ،الأولى :بمكتبة �أحمد الثالث
با�ستانبول ،تحت رقم ( ،)287الثانية :بمكتبة
الجامع الجديد با�ستانبول ،تحت رقم (،)732
الثالثة :بمكتبة جامعة ليدن بهولندا ،تحت رقم
( ،)40ال��راب �ع��ة :ن�سخة م���ص��ورة ب ��دار الكتب
الم�صرية ،تحت رقم (.)378

 -58جوابات عابدة ال�صلبان و�أن ما هم عليه
دين ال�شيطان ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمد
ابن بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم
الجوزية (ت751 :ﻫ)( .الذيل على طبقات الحنابلة:
 ،176/5هدية العارفين.)158/2 :

 -55ال��ر� �س��ال��ة ال�ق�ب��ر��ص�ي��ة خ �ط��اب م��ن �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية �إل��ى �سرجوا�س ملك قبر�ص،
لأبي العبا�س �أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الدم�شقي �أي �� �ض � ًا .لها ع��دة ط�ب�ع��ات( ،ال�خ��زان��ة
التيمورية 2/204 :ن�سخة قديمة ،طبعت في م�صر
1379ﻫ� ،أعيان الع�صر .)241/1 :وجاء ذكرها في
ر�سالة البن القيم الجوزية بعنوان (�أ�سماء م�ؤلفات
اب��ن تيمية) .حققها ون�شرها د�� .ص�لاح الدين
المنجد ،دار الكتاب الجديد بيروت  -لبنان.
 -56تحقيق ال�ق��ول ف��ي م�س�ألة عي�سى كلمة
اهلل والقر�آن كالم اهلل ،لأبي العبا�س �أحمد بن عبد
الحليم بن تيمية الحراني الدم�شقي �أي�ض ًا .توجد
منها ن�سخة خطية بدار الكتب الم�صرية ،تحت رقم
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 -59تعريف التبديل ف��ي تحريف الإن�ج�ي��ل،
لأبي الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762 :ﻫ).
(�أعيان الع�صر.)527/3 :
 -60ال��رد على الن�صارى ،لعماد الدين محمد
اب��ن الح�سن ب��ن علي ب��ن عمر القر�شي الأم��وي
الأ�سنائي الم�صري ال�شافعي (ت764 :ﻫ)( .معجم
الم�ؤلفين ،227/3 :طبقات ال�شافعية البن قا�ضي
�شهبة ،162/3 :طبقات ال�شافعية للإ�سنوي،91/1 :
�شذرات الذهب.)346/8 :
 -61مفتاح الدين و المجادلة بين الن�صارى
والم�سلمين من قول الأنبياء والمر�سلين والعلماء
الرا�شدين الذين قر�أوا الأناجيل ،لمحمد القي�سي
(ق8 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة �ضمن مجموع بالمكتبة
الوطنية الجزائرية ،تحت رقم (.)1557
 -62تحفة الأريب في الرد على �أهل ال�صليب،
لأبي محمد عبد اهلل الترجمان الميورقي الأندل�سي
(ت832 :ﻫ) .طبع عدة مرات( ،معجم الم�ؤلفين:
 ،255/2هدية العارفين ،468/1 :ك�شف الظنون:
 .)362/1منه �أرب��ع ن�سخ خطية ،الأول��ى :بمكتبة

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

ح�سن ح�سني عبد ال��وه��اب ب��دار الكتب الوطنية
بتون�س ،تحت رقم ( ،)18456الثانية :ميكروفيلم
رق��م ( )18/708م��ن مكتبة ج��ام�ع��ة ال��ري��ا���ض،
تحت رقم ( ،)3494الثالثة :بمكتبة الأمير فاروق
ب�سوهاج ،تحت رقم ( ،)285الرابعة :بجامعة �أم
القرى بمكة المكرمة ،تحت رقم ( ،)1963وهناك
طبعة حجرية 1290ﻫ.

تحت رقم ( ،)15/68طبع مرتين الأول��ى :طبعة
التمدن �سنة 1322ﻫ  ،الثانية :دار الحديث-القاهرة
1418ﻫ.
 -68الدرر النفائ�س في �ش�أن الكنائ�س ،لمحمد
ابن يحيى بن عمر بن عبد الرحمن ال�شهير ببدر
الدين القرافي المالكي (ت1009 :ﻫ)�( .إي�ضاح
المكنون .)470/1 :توجد منه �أرب��ع ن�سخ خطية،
الأول��ى :بمكتبة الأحمدية بتون�س �ضمن مجموع،
تحت رقم ( ،)14680الثانية :بالخزانة الح�سنية
بالرباط ،تحت رقم ( ،)12249الثالثة :بالخزانة
العامة بالرباط �ضمن مجموع ،تحت رقم (،)1946
الرابعة :بالخزانة الوطنية بالرباط ،تحت رقم
(.)2563

 -63ال�سيف ال ُم َجا َرى في قطع �شبه الن�صارى،
لأب��ي الثناء محمود ب��ن �أح�م��د العيني العثماني
الحلبي (ت855 :ﻫ)( .الخزانة التيمورية ،تحت
رقم (( .)597معجم التاريخ التراث.)3571 :

مقـــاالت

 -64نفي�س النفائ�س في تحري م�سائل الكنائ�س
وك�شف م��ا للم�شركين ف��ي ذل��ك م��ن الد�سائ�س,
لأحمد بن محمد الدم�شقي ال�صالحي ال�شافعي
ال �م �ع��روف ب��اب��ن �شكم (ت893 :ﻫ)�( .إي���ض��اح
المكنون ،673/2 :ك�شف الظنون ،2017/2 :هدية
العارفين ،134/1 :معجم الم�ؤلفين.)292/1 :

 -69الرد على الن�صارى ،لقا�سم بن محمد بن
الر�شيد �صاحب اليمن الملقب بالإمام المن�صور
ب��اهلل (ت1029 :ﻫ)( .معجم ال�ت��اري��خ ال�ت��راث:
 .)2387ن�شر في روما عام 1922م.

 -65ر�سالة ال�سائل والمجيب ورو��ض��ة نزهة
الأديب( ،)30لمحمد الأن�صاري الأندل�سي (ق9 :ﻫ).
توجد منه ن�سخة خطية بالخزانة العامة بالرباط،
تحت رقم (.)178

 -70اللوامع الربانية في رد �شبه الن�صرانية،
لمحمد ب��اق��ر ب��ن ال���س�ي��د �شم�س ال��دي��ن محمد
اال� �س �ت��رب��ادي ث��م اال��ص�ب�ه��ان��ي ال���ش�ه�ي��ر ب��دام��اد
(ت1041:ﻫ)( .هدية العارفين.)277/2 :

 -66ك�شف الد�سائ�س في الكنائ�س ،ل�شم�س الدين
�أحمد بن �سليمان بن كمال با�شا (ت940 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية في مكتبة الحرم المكي ال�شريف.

 -71م�صقل ال�صفا في �إبطال مذهب الن�صارى،
لمحمد ب��اق��ر ب��ن ال���س�ي��د �شم�س ال��دي��ن محمد
اال�ستربادي �أي�ض ًا( .هدية العارفين.)277/2 :

 -67المنتخب الجليل من تخجيل من حرف
الإنجيل ،لأبي الف�ضل ال�سعودي المالكي ،فرغ من
اخت�صاره في �شوال �سنة 942ﻫ( ،ك�شف الظنون:
 ،379/1معجم الم�ؤلفين .)623/2 :منه مخطوطة
بمكتبة �أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (،)1765
وتوجد عنها ن�سخة ميكروفيلم بجامعة �أم القرى،

 -72قهر الملة الكفرية ب��الأدل��ة المحمدية
لتخريب دي��ر المحلة الجوانية ،لأب��ي الإخال�ص
ح�سن بن عمار بن علي ال�شرنباللي الوفائي الحنفي
الم�صري (ت1069 :ﻫ)( .هدية العارفين،293/1 :
معجم الم�ؤلفين .)575/1 :منه ن�سخة خطية بمكتبة
الأزهر ال�شريف ،تحت رقم (.)2052
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 -73الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود ،لأبي
الإخ�لا���ص ح�سن ب��ن عمار ب��ن علي ال�شرنباللي
الوفائي �أي�ض ًا�( .إي�ضاح المكنون ،24/1 :هدية
العارفين .)1293 :منه ن�سخة خطية بمكتبة الأزهر
ال�شريف ،تحت رقم (.)324698
 -74الأج ��وب ��ة ال�ج�ل�ي��ة ف��ي دح ����ض ال��دع��وات
الن�صرانية ،لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�سي المهتدي
(ق11 :ﻫ) .مقدمة تحقيق (البحت ال�صريح) .تم
طبع اخت�صاره بتحقيق :د�.أحمد حجازي ال�سقا،
مكتبة الإيمان بالمن�صورة في القاهرة 1412ﻫ.
 -75البحث ال�صريح في �أيما هو الدين ال�صحيح،
لل�شيخ زيادة بن يحيى الرا�سي المهتدي �أي�ض ًا( .الذيل
على ك�شف الظنون ،163/3 :الدعوة �إلى الإ�سالم:
( .)477الخزانة التيمورية .)413 :منه ن�سخة م�صورة
في جامعة توبنجن ب�ألمانيا ،ون�سخة م�صورة بدار
الكتب الم�صرية ،تحت رقم ( .)413طبع بتحقيق:
د� .سعود بن عبد العزيز الخلف ،الجامعة الإ�سالمية
المدينة المنورة1423 ،ﻫ.
 -76ر�سالة في ج��واب ��س��ؤال ورد من بطريق
الن�صارى في التوحيد ،لعبد الغنى بن �إ�سماعيل
بن عبد الغنى النابل�سي الدم�شقي (ت1143 :ﻫ).
(هدية العارفين.)594/1 :
 -77فتح العين عن الفرق بين الت�سميتين �أعني
الم�سلمين والن�صارى ،لعبد الغني بن �إ�سماعيل
النابل�سي �أي�ض ًا( .هدية العارفين� ،593/1 :إي�ضاح
المكنون.)167/2 :
 -78ق�ب����س الأن � ��وار ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ن���ص��ارى
ال �ك �ف��ار ،لعبد اهلل العمري الحنفي الطرابل�سي
(ت1152 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون ،220/2 :معجم
الم�ؤلفين.)267/2 :
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 -79ال��رد على الن�صارى ،لمحمد بن �شعبان
اب��ن �أحمد كامى الآم��دي (ت1201 :ﻫ)( .هدية
العارفين.)346/2 :
 -80منحة القريب المجيب في الرد على عباد
ال�صليب ،لعبد العزيز بن حمد بن نا�صر بن معمر
(ت1244 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة وزارة
الأوقاف الكويتية ،تحت رقم ( ،)3/341طبع بدار
ثقيف بالطائف 1400ﻫ.
� � -81س �ي��ف الأم� � ��ة ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى ال� �غ ��ادري
ال�ن���ص��ران��ي ،لأحمد بن محمد مهدي بن �أب��ى ذر
النراقي الكا�شاني ال�شيعي (ت1244 :ﻫ)( .هدية
العارفين.)185/1 :
 -82ال �ح��دي �ق��ة ال���س�ل�ط��ان�ي��ة ف ��ي ال � ��رد على
ال�ن���ص��ارى ،لل�سيد ح�سين ب��ن ال�سيد دل��دار علي
ال�شيعي الهندي (ت1275 :ﻫ) .مطبوع بالهند.
(�إي�ضاح المكنون.)398/1 :
 -83ر�سالة في الرد على الن�صارى ،لموالنا عبد
الحكيم بن عبد الوهاب بن عبد الغني العبا�سي
ال�م��ات��ري��دي الكجراطي (ت1275 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)1004/7 :
 -84ت�م�ح�ي����ص ال �ح��ق ،ل �ه��ادي ب��ن م�ه��دي بن
دل ��دار علي الح�سيني ال�ن�ق��وي ال�شيعي اللكنوي
(ت1275:ﻫ) .في رد ما بعث �إليه ق�سي�س الن�صارى
من الر�سائل من بلدة (�أكبر �آباد)( .نزهة الخواطر:
.)1136/7
 -85ميزان الموازين في �أمر الدين في الرد
على الن�صارى ،لنجف على بن ح�سن على التبريزي
فرغ من ت�أليفه �سنة 1287ﻫ بالق�سطنطينية ،في
مجلد مطبوع�( .إي�ضاح المكنون.)613/2 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

�صدر بتحقيق :محمد �أحمد عمايرة ،دار الأوائ��ل
للن�شر 2003م�( .إي�ضاح المكنون.)553/2 :

 -86ال� ��� �ص ��راط ال �م �� �س �ت �ق �ي��م ف ��ي ال � ��رد ع�ل��ى
الن�صارى ،لإبراهيم بن ال�سيد �صبغة اهلل بن محمد
�أ�سعد بن عبيد اهلل بن �صبغة اهلل الحيدري ف�صيح
الدين البغدادي ال�شافعي (ت1299 :ﻫ)�( .إي�ضاح
المكنون ،66/2 :هدية العارفين.)43/1 :

� -93إظهار الحق ،لمحمد رحمت اهلل بن خليل
الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي (ت1308 :ﻫ).
طبع ع��دة طبعات( ،ن��زه��ة ال�خ��واط��ر،1229/8 :
معجم الم�ؤلفين.)712/1 :

� -87أمالي العبا�سي في ال��رد على الن�صارى،
لمحمد بن عبد النبي بن عبد ال�صانع الني�سابوري
ال�شيعي الإخباري (ق13 .ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
.)124/1

� -94إزال ��ة الأوه� ��ام� ،إزال��ة ال�شكوك ،الإعجاز
العي�سوي� ،أح�سن الأح��ادي��ث في �إب�ط��ال التثليث،
البروق الالمعة ،معدل اعوجاج الميزان ،تقليب
المطاعن ،معيار التحقيق .كل هذه الكتب لرحمت
اهلل ال�ه�ن��دي ف��ي ال��رد على المن�صرين ،بع�ضه
�ألفه بالفار�سية ،والبع�ض الآخر بالأردية( .نزهة
الخواطر ،1229/8 :مقدمة تحقيق �إظهار الحق:
.)18،20/1

� -88إي�ضاح المرام في ك�شف الظالم في الرد
على الن�صارى ،لعبد اهلل بن الحاج د�ستان م�صطفى
المنا�ستري الأ�صل الق�سطنطيني الرومي الأديب
الحنفي (ت1303 :ﻫ) .طبع في ا�ستانبول بالتركية.
(�إي�ضاح المكنون.)157/1 :

مقـــاالت

 -95ال�صولة العلوية للذب عن الملة المحمدية،
لعلي محمد بن محمد بن دلدار علي ال�شيعي النقوي
الن�صير�آبادي ثم اللكنوي (ت1312 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)11313/8 :

 -89ال��ر� �س��ال��ة ال���ص�م���ص��ام�ي��ة ف��ي ال ��رد على
الطائفة الن�صرانية ،لعبد اهلل بن الحاج د�ستان
�أي���ض� ًا .الخزانة التيمورية ،تحت رق��م (،)124
طبع ف��ي ا�ستانبول 1288ﻫ( .معجم الم�ؤلفين:
.)241/2

 -96الجواب الف�سيح لما لفقه عبد الم�سيح،
لخير الدين نعمان بن محمود الآلو�سي البغدادي
(ت1317 :ﻫ)( .ت��اري��خ ال�ت��راث ل�ف��ؤاد �سزكين:
1ج ،4:57تاريخ الأدب لبروكلمان ،37/4 :معجم
الم�ؤلفين� ،35/4 :إي�ضاح المكنون.)372/1 :

 -90ب��ره��ان ال �ه��دى ف��ي رد ق ��ول ال�ن���ص��ارى،
ل�ع�ب��د اهلل ب��ن ال��ح��اج د� �س �ت��ان �أي�����ض�� ًا( .ه��دي��ة
العارفين ،492/1:معجم الم�ؤلفين.)241/2 :
� -91إع�ل�ام الأح �ب��ار والأع�ل�ام �أن ال��دي��ن عند
اهلل الإ��س�لام ،لعبد الباري بن �سراج �أحمد بن �آل
�أحمد الح�سيني النقوي ال�سه�سواني (ت1303 :ﻫ).
(نزهة الخواطر.)1259/8 :

 -97خ�لا� �ص��ة ال �ت��رج �ي��ح ل �ل��دي��ن ال���ص�ح�ي��ح،
لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدم�شقي
(ت1317:ﻫ)( .الأعالم للزركلي .)301/6 :طبع
بهام�ش كتاب (�إظهار الحق) لرحمة اهلل الهندي،
مطبعة المحمودية في القاهرة عام 1317م.

 -92مماحكات الت�أويل في مناق�ضات الإنجيل،
لأحمد( )31فار�س بن يو�سف بن من�صور بن جعفر
ال�شدياق الأديب اللغوي (ت1304 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة الأوقاف بالعراق ،تحت رقم (،)5150

 -98ت�ل�خ�ي����ص الأج ��وب ��ة ل��دح ����ض ال ��دع ��وات
الن�صرانية ،لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي
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الدم�شقي (ت1317 :ﻫ)( .الأع �ل�ام للزركلي:
� ،301/6إي�ضاح المكنون .)26/1 :طبع بتحقيق:
د�.أحمد حجازي ال�سقا ،مكتبة الإيمان بالمن�صورة
في القاهرة 1412ﻫ.

 -106ر�سالة في ال��رد على �شبهات الن�صارى،
لمحمد عبده (ت1323 :ﻫ)( .النور الأبهر .)118

� -99أدل � ��ة ال �ي �ق �ي��ن ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى م�ط��اع��ن
المب�شرين ،لعبد الرحمن بن محمد عو�ض الجزيري
(ت1319ﻫ)( .الإع�لام للزركلي ،335/3 :معجم
الم�ؤلفين.)118/2 :

 -107هداية من ح��ارا في �أم��ر الن�صارى(،)32
لمحمد الم�صطفى ال�شيخ ماء العينين (ت1328:ﻫ).
توجد منه مخطوطتان الأولى �أ�صلية بخط الم�ؤلف
بخزانة ف�ضالي بن ال�شيخ ح�سن بن ال�شيخ مربيه
ربه ،و الثانية محفوظة بالخزانة العامة بالرباط،
تحت رقم (1477د).

 -100الرد على هداية الم�سلمين لعماد الدين
الم�سيحي ،لأب��ي من�صور موالنا نا�صر الدين بن
محمد علي الحنفي الدهلوي (ت1320 :ﻫ)( .نزهة
الخواطر.)1387/8 :

 -108ر��س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال �ن �� �ص��ارى ،لطه
ابن �أحمد بن قا�سم الكوراني الأ�صل ،البغدادي
الدار ،ال�شافعي الأ�شعري (ت1330 :ﻫ)( .معجم
الم�ؤلفين� ،16/2 :إي�ضاح المكنون.)724/2 :

 -101التبيان في الأجوبة لأ�سئلة الن�صارى ،لأبي
من�صور موالنا نا�صر الدين بن محمد علي الحنفي
الدهلوي �أي�ض ًا( .نزهة الخواطر.)1387/8 :

 -109ال �ف��ارق ب�ي��ن ال�م�خ�ل��وق وال �خ��ال��ق ،لعبد
الرحمن بن �سليم بن عبد الرحمن بن الباجه جي
الحنفي المو�صلي (ت1330 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
 ،153/2معجم الم�ؤلفين.)82/2 :

 -102م���ص�ب��اح الأب � ��رار ف��ي ال ��رد ع�ل��ى مفتاح
الأ�سرار ،لأبي من�صور موالنا نا�صر الدين بن محمد
علي الحنفي الدهلوي �أي�ض ًا( .نزهة الخواطر:
.)1387/8
 -103ه��داي��ة ال�م���س�ت��ر��ش��دي��ن ف��ي ال ��رد على
الن�صارى ،لمحمد تقي بن محمد ح�سين الكا�شاني
نزيل طهران (ت1321 :ﻫ)�( .إي�ضاح المكنون:
 ،563/1معجم الم�ؤلفين.)183/3 :
 -104ال �� �س ��ؤال ال�ع�ج�ي��ب ف��ي ال ��رد ع�ل��ى �أه��ل
ال�صليب ،نظم لل�شيخ �أحمد علي المليجي .طبع على
الحجر بمطبعة التمدن بم�صر �سنة 1322ﻫ.
 -105ال�سهم الم�صيب لأفئدة �أه��ل ال�صليب،
نظم لل�شيخ ح�سن بن بكر فتيان .طبع على الحجر
بمطبعة التمدن بم�صر �سنة 1322ﻫ.
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 -110ف�صل الخطاب في الرد على الن�صارى،
لنور الدين ابن الحافظ غالم ر�سول البهيروي ثم
القادياني الم�شهور بخليفة الم�سيح (ت1332 :ﻫ).
(نزهة الخواطر.)1396/8 :
 -111ر� �س��ال��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى �إي �ل �ي��اء م�ط��ران
ن�صيبين ،لأبي المعالي جمال الدين محمود �شكري
ابن عبد اهلل الآلو�سي البغدادي (ت1342 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بالمكتبة القادرية ،تحت رقم (،)643
ون�سخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد ،تحت رقم
(( .)24317معجم الم�ؤلفين.)811/3 :
� -112إزال��ة الو�سوا�س والأوه��ام في ال��رد على
الن�صارى ،لح�سن بن عبد العلي التبريزي التوتنجي
(كان حيا 1346ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين.)616/1 :

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

�� -120س�لا��س��ل ال �م �ن��اظ��رة الإ� �س�لام �ي��ة بين
�شيخ وق�سي�س ،لعبد اهلل العلمي الح�سني الغزي
(ت1355:ﻫ) .قام بتح�ضير والإ�شراف على طباعته
ابنه د .عبد الحليم العلمي 1970م.

 -113الإك�ل�ي��ل ف��ي ��ش��رح الإن�ج�ي��ل (ت�صحيح
م��ا ن�ط��ق ب��ه ال��ر��س��ول الم�سيح ،وتف�سير م��ا �أول��ه
المبطلون من �أهل ال�صليب) ،لأبي �أحمد عبدالحميد
الأن�صاري الفراهي (ت1349 :ﻫ) .لم يطبع بعد،
من مقدمة كتاب الم�ؤلف نف�سه (ال��ر�أي ال�صحيح
في من هو الذبيح ال�صحيح).

 -121ن�سخ ال�ت��وراة والإنجيل ،لموالنا م�شتاق
�أحمد بن مخدوم بخ�ش بن نواز�ش على الحنفي
الأن �� �ص��اري الأن �ب �ه �ت��وي (ت1360 :ﻫ)( .ن��زه��ة
الخواطر.)1381/8 :

�� -114س�ع��ادة الأن� ��ام ف��ي ات �ب��اع دي��ن الإ� �س�لام
وت��و��ض�ي��ح ال �ف��رق بينه وب�ي��ن دي��ن ال�ن���ص��ارى في
العقائد والأحكام ،للقا�ضي يو�سف بن �إ�سماعيل بن
يو�سف النبهاني (ت1350 :ﻫ) .طبع بالقاهرة �سنة
1908م.

 -122ال�ب��راه�ي��ن الإن�ج�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى �أن عي�سى
داخ��ل في العبودية وب��ريء من الربوبية ،لمحمد
تقي الدين بن عبد القادر الهاللي (ت1407 :ﻫ).
(علماء ومفكرون عرفتهم� ،218 :إتمام الأع�لام:
.)226

مقـــاالت

 -115داع��ي الإ��س�لام وداع��ي الن�صارى ،لجواد
ابن ح�سن البالغي النجفي الربعي (ت1352 :ﻫ).
(معجم الم�ؤلفين.)509/1 :

 -123ف�ضيحة ال�م�ب���ش��ري��ن ف��ي احتجاجهم
ب��ال�ق��ر�آن المبين ،لعبد اهلل بن عبد ال�صمد بن
التهامي كنون الح�سني (ت1409 :ﻫ)�( .إتمام
الأعالم.)169 :

 -116التوحيد والتثليث في الرد على الن�صارى،
لمحمد ج��واد ب��ن ح�سن طالب البالغي النجفي
(ت1352 :ﻫ)( .الأعالم للزركلي ،142/2 :معجم
الم�ؤلفين.)201/3 :

 -124ع�ل��م اليقين ف��ي ال ��رد ع�ل��ى المتن�صر،
لعماد الدين �أحمد الح�سيني (ت�( .)... :إي�ضاح
المكنون.)119/2 :

 -117العقائد الوثنية في الديانة الن�صرانية،
لمحمد طاهر بن عبد ال��وه��اب بن �سليم ال ِّت ِّنير
البيروتي (ت1352 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين،364/3 :
الأعالم للزركلي .)173/6 :طبع مرتين.

ثالثا :الردود المفردة على اليهود
والن�صارى.

 -118البرهان الجليل على ما قيل في تحريف
الإنجيل ،لمحمد راغب ،المعروف بابن ال�سادات
الدم�شقي (ق14 .ﻫ) .منه ن�سخة بمكتبة الجامعة
ببيروت لبنان ،تحت رقم (.)684/2

 -1ك�ت��اب ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ال�ي�ه��ود وال�ن���ص��ارى،
لأبي العبا�س الم�أمون عبد اهلل بن هارون الر�شيد
ابن المهدي محمد بن المن�صور الخليفة العبا�سي
(ت218:ﻫ)( .طبقات المعتزلة.)123 :

� -119شبهات الن�صارى وحجج الإ�سالم ،ل�شم�س
الدين محمد ر�شيد بن علي ر�ضا (ت1354 :ﻫ).
(الأعالم للزركلي.)126/6 :

 -2الرد على �أهل الأدي��ان ،لأبي الهذيل محمد
ابن الهذيل العالف مولى عبد القي�س (ت226:ﻫ).
(الفهر�ست للنديم.)204:
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 -3ال��رد على الن�صارى واليهود ،لأب��ي عثمان
عمرو بن بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف
بالجاحظ (ت255 :ﻫ)( .مكتبة الأزهر ،تحت رقم
( ،)6836الخزانة التيمورية� ،أدب  :19الحيوان:
.)9/1

المو�صلي البغدادي (ت629 :ﻫ)�( .سير �أع�لام
ال�ن�ب�لاء� � ،323/22 :ش��ذرات ال��ذه��ب،232/7 :
معجم الأدب��اء ،1572 :عيون الأنباء ،695 :الوافي
بالوفيات ،74/19 :طبقات ال�شافعية البن قا�ضي
�شهبة ،99/2 :فوات الوفيات.)386/2 :

� -4إظ�ه��ار تبديل اليهود والن�صارى للتوراة
والإن �ج �ي��ل وب �ي��ان ت�ن��اق����ض م��ا ب�ي��ن �أي��دي �ه��م من
ذل��ك م�م��ا ال يحتمل ال �ت ��أوي��ل ،لأب��ي محمد علي
ابن �أحمد بن حزم الظاهري (ت456 :ﻫ)( .بغية
الملتم�س ،544/2 :جذوة المقتب�س ،309 :وفيات
الأعيان ،326/3 :هدية العارفين ،690/1 :مر�آة
الجنان� ،61/3 :شذرات الذهب ،241/5 :الإحاطة:
.)113/4

 -9ال �ب �ي��ان ال��وا� �ض��ح ال�م���ش�ه��ود م��ن ف�ضائح
الن�صارى واليهود ،لأبي البقاء �صالح بن الح�سين
الجعفري الها�شمي (ت668 :ﻫ)( .معجم الم�ؤلفين:
 .)830/1منه ن�سخة خطية بالمتحف البريطاني،
تحت رقم (.)16616

� -5شفاء الغليل في بيان ما وق��ع في التوراة
والإنجيل من التبديل ،لأبي المعالي عبد الملك
ابن عبد اهلل بن يو�سف بن محمد الجويني المعروف
ب�إمام الحرمين (ت478 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية
ب�آيا�صوفيا ،تحت رقم ( .)2347ن�شر في القاهرة
1989م بتحقيق :د� .أحمد حجازي ال�سقا.
 -6غ��اي��ة المق�صود ف��ي ال��رد على الن�صارى
وال �ي �ه��ود ،للمهتدي ال�سمو�أل ب��ن يحيى المغربي
(ت570:ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة رئي�س الكتاب
م�صطفى ،تحت رقم ( .)545ن�شر بالقاهرة �سنة
2006م بتحقيق :د� .إمام حنفي �سيد عبد اهلل.
 -7ق�صيدة في ال��رد على اليهود والن�صارى،
لأب��ي الف�ضل(� )33سعيد بن يو�سف بن الح�سن بن
�سمرة الأواني الكاتب (ق6 :ﻫ)( .خريدة الق�صر:
 ،263/2الوافي بالوفيات.)171/15 :
 -8مقالة ف��ي ال��رد على اليهود و الن�صارى،
لأب��ي محمد عبد اللطيف ب��ن يو�سف ب��ن محمد
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 -10الأج��وب��ة الفاخرة عن الأ�سئلة الفاجرة،
لأب��ي العبا�س �أحمد �شهاب الدين بن �أب��ى العالء
�إدري����س بن عبد الرحمن القرافي (ت684 :ﻫ).
(الديباج المذهب� ،217/1 :شجرة النور الزكية:
 ،188/1ك�شف الظنون ،11/1 :هدية العارفين:
 .)99/1منه ن�سخة خطية بمكتبة �أحمد الثالث
بتركيا ،تحت رقم (.)1772
 -11ال� �م� �خ ��رج وال� � �م � ��ردود ع �ل��ى ال �ن �� �ص��ارى
واليهود ،لأبي عبد اهلل محمد بن �سعيد البو�صيري
(ت696:ﻫ) .ن�شر ف��ي ال �ق��اه��رة 1319ﻫ ،وف��ي
بطر�سبورج 1907م( .معجم ال�ت��اري��خ ال�ت��راث:
.)2752/4
 -12الرد على اليهود والن�صارى ،لأبي الح�سن
عالء الدين علي بن محمد الباجي (ت714 :ﻫ).
منه ن�سخة بكوبريلي ،تحت رقم (( .)794معجم
الم�ؤلفين ،511/2 :طبقات ال�شافعية،227/6 :
معجم الم�ؤلفين ،511/2 :معجم التاريخ التراث:
.)2144
 -13م�س�ألة اليهود والن�صارى ،لأب��ي العبا�س
�أح� �م ��د ب ��ن ع �ب��د ال �ح �ل �ي��م ب ��ن ت�ي�م�ي��ة ال �ح��ران��ي

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

الدم�شقي(ت728 :ﻫ) .توجد منها ن�سخة خطية
بمكتبة �أوقاف بغداد ،تحت رقم (.)36511

والإنجيل من قبل علم الكالم والت�صوف ،لعبد
الرحمن جالل الإ�سالم الكرماني (ق9 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بمكتبة �آيا �صوفيا بتركيا ،تحت رقم
(.)2188

مقـــاالت

 -14ه��داي��ة الحيارى ف��ي �أج��وب��ة على اليهود
والن�صارى ،لأبي عبد اهلل �شم�س الدين محمـد بن
بكر الحنبلي الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية
(ت751:ﻫ)( .ه��دي��ة العارفين ،159/2 :ك�شف
الظنون ،2030/2 :معجم الم�ؤلفين .)165/3 :منه
ن�سخة خطية ب��دار الكتب الم�صرية ،تحت رقم
(.)21369

 -20الأ� �ص��ل الأ��ص�ي��ل ف��ي ت�ح��ري��م ال�ن�ظ��ر في
ال �ت��وراة والإن �ج �ي��ل ،لأب��ي عبد اهلل �شم�س الدين
محـمــــد بن عبــد الرحمــن ال�سخــــاوي ال�شــافــعـــي
(ت907 :ﻫ)��( .ش��ذرات الذهب ،25/10 :ك�شف
الظنون ،107/1 :معجم الم�ؤلفين.)399/3 :

 -15منهج ال�صواب في قبح ا�ستكتاب �أهل الكتاب،
لأبي الح�سن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح
المعروف بابن الدريهم المو�صلي (ت762:ﻫ).
(الأعالم للزركلي .)6/5 :منه ن�سخة خطية بمكتبة
�أحمد الثالث بتركيا ،تحت رقم (.)1404

 -21ر�سالة ف��ي ا�ستعمال اليهود والن�صارى،
لمحمد ب��ن ع�ب��د ال �ك��ري��م ال�م�غ�ي�ل��ي التلم�ساني
(ت909:ﻫ)( .ك�شف ال�ظ�ن��ون ،845/1 :هدية
العارفين .)224/2 :ن�شرت بتحقيق :عبد الرحيم
ابن حادة  -عمر بنميرة ،دار �أبي رقراق2005 ،م.

 -16المذمة ف��ي ا�ستعمال �أه��ل ال��ذم��ة ،لأبي
�أمامة محمد بن علي بن النقا�ش (ت763 :ﻫ) .منه
ن�سخة خطية بمكتبة بدار الكتب الم�صرية ،تحت
رقم ( .)1693طبع بتحقيق :د .عبد اهلل �إبراهيم
ابن علي الطريقي ،دار الم�سلم 1415ﻫ.

 -22نا�صر ال��دي��ن على ال�ق��وم ال�ك��اف��ري��ن(،)34
ل�شهاب الدين �أحمد بن قا�سم الحجري الأندل�سي
(ت��وف��ي بعد �سنة 1051ﻫ) .طبع ث�لاث م��رات.
منه ن�سخة بمكتبة الأزه ��ر ال�شريف ،تحت رقم
(.)307014

 -17العهود العمرية في اليهود والن�صارى،
جمعها �أب��و العبا�س �أحمد بن محمد بن العطار
الدني�سري (ت794 :ﻫ)( .ك�شف الظنون،1180/2 :
هدية العارفين.)116/1 :

 -23ف���ص��ل ال �خ �ط��اب ف��ي ك �ف��ر �أه� ��ل ال�ك�ت��اب
والن�صاب ،ل�سليمان بن عبد اهلل بن على بن الح�سن
ابن �أحمد ابن يو�سف بن عمار البحراني ال�سراوي
من علماء ال�شيعة (ت1121 :ﻫ)( .هدية العارفين:
� ،405/1إي�ضاح المكنون.)191/2 :

 -18الأق � ��وال ال�ق��وي�م��ة ف��ي ح�ك��م ال�ن�ق��ل من
الكتب القديمة ،لأبي الح�سن برهان الدين �إبراهيم
ابن عمر البقاعي الخرباوي (ت885 :ﻫ)( .ك�شف
الظنون .)140/1:ن�شرته مجلة معهد المخطوطات،
المجلد ال�ساد�س والع�شرون ،الجزء الثاني ،بتحقيق:
د.محمد مر�سي الخولي1980 ،م.

 -24ر��س��ال��ة ف��ي الإن�ج�ي��ل وال �ت��وراة وال �ق��ر�آن،
لإبراهيم متفرقة بن عبد اهلل المهتدي الإ�ستانبولي
العثماني (ت1121 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة
�أ�سعد �أفندي بتركيا ،تحت رقم ( .)1/3442قدم
من بالد الإفرنج و�أ�سلم وتعلم ،و�أ�س�س المطبعة
العثمانية في ا�ستانبول.

 -19ر�سالة في المناق�ضات الواقعة في التوراة
22

�آفاق الثقافة والتراث

� -25سيف ال�م��وم�ن�ي��ن ف��ي ال ��رد ع�ل��ى اليهود
والن�صارى ،لعلي قلي بن محمد بن محمد �إ�سماعيل
جديد الإ� �س�لام الطبيب الخا�ص لنا�صر الدين
�شاه (ق12 .ﻫ)( .فهر�س ر�ضوي ،315 :فهر�س
مخطوطات نجفي مرع�شي .)294/10 :ن�سخة
م�سجد �أعظم  1675كتب في القرن  ،12ر�ضوي،
تحت رقم (.)673
 -26اللباب في الرد على �أهل الكتاب....... ،
(�إي�ضاح المكنون.)399/2 :
رابعا :الكتب التي ت�ضمنت الرد على اليهود
والن�صارى.

 -1كتاب المقاالت ،لأبي عي�سى محمد بن هارون
ابن محمد الوراق (ت296 :ﻫ) .نقد فيه الطوائف
الفار�سية واليهودية والن�صرانية( .الفهر�ست
ل�ل�ن��دي��م ،216:ت��اري��خ الأدب العربي لبروكلمان:
.)30/4
 -2الآراء وال��دي��ان��ات ،لأب��ي محمد الح�سن بن
مو�سى النوبختي ال�شيعي المتكلم ،ابن �أخ��ت �أبي
�سهل بن نوبخت (ت :بعد 300ﻫ)( .الفهر�ست
للنديم� ،225 :سير �أعالم النبالء ،327/15 :الوافي
بالوفيات� ،175/12 :إي�ضاح المكنون،261/2 :
معجم الم�ؤلفين.)595/1 :
 -3المعونة في الأ�صول ،لأبي بكر بن �أحمد بن
علي الإخ�شيد (ت326 :ﻫ)( .الفهر�ست للنديم:
 ،221تثبيت دالئ��ل النبوة� ،198/1 :سير �أع�لام
النبالء ،218/15 :هداية الحيارى.)189 :
 -4التوحيد و�إث �ب��ات ال���ص�ف��ات ،لأب��ي من�صور
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ال�سمرقندي
الحنفي (ت333 :ﻫ)( .الجواهر الم�ضية،360/3 :
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مفتاح ال�سعادة ،86/2 :الأعالم للزركلي،19/7 :
هدية العارفين.)36/2 :
 -5الإع �ل�ام بمناقب الإ� �س�ل�ام ،لأب��ي الح�سن
محمد بن يو�سف العامري الني�سابوري (ت381:ﻫ).
(الأع�ل�ام للزركلي .)148/7 :منه ن�سخة خطية
بمكتبة راغ ��ب با�شا �ضمن م�ج�م��وع ،تحت رقم
( ،)1463ن�شر في القاهرة �سنة 1967م.
 -6تمهيد الأوائل وتلخي�ص الدالئل ،لأبي بكر
محمد بن الطيب الباقالني (403ﻫ) .منه ن�سخة
بمكتبة �آيا �صوفيا ،تحت رقم (( .)2201البداية
والنهاية� ،548/15 :سير �أعالم النبالء،269/20 :
تاريخ الأدب لبروكلمان.)51/4 :
 -7تثبيت دالئل النبوة ،لأبي الح�سن القا�ضي
عبد الجبار ب��ن �أح�م��د الهمداني (ت415 :ﻫ).
(�شذرات الذهب ،78/5 :المقفى الكبير،107/6 :
ت��اري��خ الأدب ال�ع��رب��ي ل���س��زك�ي��ن ،82/1 :هدية
العارفين ،499/1 :البداية والنهاية،386/15 :
�إي�ضاح المكنون ،478/1 :معجم الم�ؤلفين.)46/2 :
منه ن�سخة خطية في �شهيد علي بتركيا ،تحت رقم
(.)1575
�� -8ش��رح الأ� �ص��ول ال�خ�م���س��ة( ،)35لأب��ي الح�سن
القا�ضي عبد الجبار بن �أحمد الهمداني �أي�ض ًا.
(معجم الم�ؤلفين .)46/2 :ن�شر بتحقيق :عبد
الكريم عثمان في القاهرة �سنة 1965م.
 -9المغني في �أبواب التوحيد والعدل( ،)36لأبي
الح�سن القا�ضي عبد الجبار بن �أحمد الهمداني
�أي�ض ًا( .تاريخ الأدب العربي ل�سزكين ،73/1 :معجم
الم�ؤلفين .)46/2 :منه ن�سخة خطية بمكتبة �صنعاء
اليمن ،تحت رقم (.)193
 -10درك البغية في و�صف الأديان والعبادات،
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ال�ن�ب�لاء ،475/18 :طبقات ال�شافعية الكبرى:
 ،171/5البداية والنهاية ،97/16 :مر�آة الجنان:
 ،97/3رو�ضات الجنات� ،159/5 :شذرات الذهب:
 ،339/5مفتاح ال�سعادة ،103/2 :معجم الم�ؤلفين:
.)318/2

لمحمد عز الملك الأمير بن عبيد اهلل بن �أحمد
الم�سبحي الجندي (ت420 :ﻫ)�( .سير �أع�لام
النبالء� ،362/17 :شذرات الذهب ،102/5 :مر�آة
الجنان ،29/3 :الوافي بالوفيات ،9/4 :الأع�لام
للزركلي ،259/6 :ك�شف الظنون ،752/1 :معجم
الم�ؤلفين.)322/2 :

 -15الملل وال�ن�ح��ل ،لمحمد بن عبد الكريم
ابن �أحمد ال�شهر�ستاني (ت548 :ﻫ) .منه ن�سخة
خطية بمكتبة الحرم المكي ال�شريف ،تحت رقم
(�( .).1451سير �أعالم النبالء ،253/20 :وفيات
الأعيان.)273/4 :

� -11أعالم النبوة ،لأبي الح�سن علي بن محمد
ابن حبيب الماوردي الب�صري ال�شافعي (ت450 :ﻫ).
(طبقات ال�شافعية البن ال�سبكي ،267/5 :ك�شف
الظنون ،161/1 :معجم الم�ؤلفين .)499/2 :منه
ن�سخة خطية بمكتبة �شهيد علي بتركيا ،تحت رقم
( ،)1570طبع في القاهرة 1319ﻫ 1901 /م.

مقـــاالت

 -16خَ ْي ُر ا ْلب َِ�ش ِر بخَ ْي ِر ا ْل َب َ�شرِ ،لأبي عبد اهلل
محمد بن محمد بن ظفر ال�صقلي (ت567 :ﻫ).
طبع على الحجر �سنة 1280ﻫ( .وفيات الأعيان:
 ،396/4الوافي بالوفيات ،125/1 :معجم الأدباء:
� ،2644/6سير �أع�لام النبالء ،522/20 :هدية
العارفين ،96/2 :الأعالم للزركلي.)231/6 :

 -12الآث��ار الباقية عن القرون الخالية ،لأبي
الريحان محمد بن �أحمد البيروني الخوارزمي
(ت453:ﻫ) .منه ن�سخة خطية بمكتبة �أحمد ثالث،
تحت رقم ( ،)3043وفي طهران مجل�س ،تحت رقم
(.)2132

 -17ال��داع��ي �إل ��ى الإ�� �س�ل�ام ف��ي �أ� �ص��ول علم
ال �ك�ل�ام ،لأب��ي ال�ب��رك��ات عبد الرحمن ب��ن محمد
الأنباري (ت577:ﻫ)( .ك�شف الظنون.)728/1 :
�صدر بتحقيق� :سيد ح�سن باغجوان ،دار الب�شائر
الإ�سالمية ،بيروت 1988م.

 -13الف�صل في الملل والأه��واء والنحل� ،أبي
محمد علي بن �أحمد بن حزم الظاهري (ت456:ﻫ).
(بغية الملتم�س ،543/2 :ج��ذوة المقتب�س،309 :
الذخيرة� ،170/1 :سير �أعالم النبالء،195/18 :
وفيات الأعيان ،326/3 :البداية والنهاية،176/1 :
هدية العارفين ،690/1 :م��ر�آة الجنان،61/3 :
الإحاطة.)113/4 :

 -18اع�ت�ق��ادات ف��رق الم�سلمين والم�شركين،
لأبي المعالي محمد بن عمر بن الح�سين فخر الدين
الرازي الطبر�ستاني (ت606 :ﻫ) .منه ن�سخة خطية
بمكتبة مراد بخاري بتركيا ،تحت رقم (.)2/171

 -14ال�شامل في �أ�صول الدين( ،)37لأبي المعالي
عبد الملك ب��ن عبد اهلل ب��ن يو�سف ب��ن محمد
الجويني المعروف ب�إمام الحرمين (ت478 :ﻫ).
منه ن�سخة م�صورة ب��دار الكتب الم�صرية ،تحت
رقم ( ،)1290ن�شر بتحقيق :علي �سامي الن�شار،
ال�م�ع��ارف بالإ�سكندرية 1969م�( .سير �أع�لام

هذا �آخر ما تو�صلنا به بعد جهد جهيد ،ورغم
عدم توفر جميع الم�صادر ف�إننا حاولنا ما ا�ستطعنا
�إل��ى ذلك �سبيال ،ونترك الفر�صة لآخرين لعلهم
ي�صلوا �إلى ما لم نقف عليه فد�أب البحث مت�صل
بف�ضل اهلل ،والحمد هلل رب العالمين.
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الحوا�شي :
( )1مفقود.
( )2فقود.
( )3مفقود.
( )4مفقود.
( )5مفقود.
( )6مفقود.
( )7مفقودة.
( )8مفقود.
( )9مفقود.
( )10مناق�شة �أ�صول الديانات في المغرب الو�سيط والحديث،
لمحمد المنوني ،مجلة البحث العلمي  -المغرب ،عدد
(� ،)13سنة (1388ﻫ 1968 -م)� ،ص .32 - 23
( )11مفقود.
( )12مفقود.
( )13مفقود.
( )14مفقود.
( )15مفقود.
( )16مفقود.
( )17مفقود.
( )18حفظ ا�سمه من خ�لال رد يحيى بن ع��دي اليعقوبي
الن�صراني على ر�سالة الكندي.
( )19مفقود.
( )20مفقود.
( )21مفقود.
( )22مفقود.
( )23مفقود.
( )24مفقودة.

( )25مفقود.
( )26مفقود.
( )27مفقود.
( )28مفقود.
( )29ن�شره د .محمد �شامة بعنوان (بين الإ�سالم والم�سيحية)،
طبعة مكتبة وهبة.
( )30يتكون المخطوط من  35بابا ،خ�ص�ص الباب الأخير
عن �ستة مجال�س عقدها لمحاورة الم�سيحيين الق�شتاليين
ب�إ�سبانيا.
( )31من �أبوين م�سيحيين� ،سافر �إل��ى تون�س فاعتنق فيها
الإ� �س�لام وت�سمى (�أح �م��د ف��ار���س) ،الإع�ل�ام للزركلي
.193/1
( )32ن�شره �أ .ماء العينين مربيه رب��ه ،من�شورات م�ؤ�س�سة
ال�شيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي.
( )33كان يهود ًّيا ف�أ�سلم ،وك��ان كاتب ًا جلي ًال ح�سن العبارة
بليغا( .الوافي بالوفيات.)171/15 :
( )34ذكر عبد الوهاب المن�صور �أن له كتاب ًا �آخ��ر بعنوان
(الرد على اليهود والن�صارى من كتبهم)� .أحمد بن قا�سم
الفقاي الحجري �آخ��ر موري�سكي ي�ؤلف بالعربية ويدافع
جهرة عن الإ�سالم ،لعبد الوهاب المن�صور م�ؤرخ المملكة،
المطبعة الملكية  -الرباط.
( )35فيه نحو ثماني �صفحات عر�ض فيه القا�ضي الرد على
الن�صارى.
( )36في الجزء الخام�س منه يرد على الن�صارى في �أكثر من
�سبعين �صفحة.
( )37عر�ض فيه �آراء الن�صارى في فهم الألوهية ،و�صلب
الم�سيح ،وناق�شهم في ذلك معتمد ًا على ن�صو�ص كثيرة
من الإنجيل.

جريدة الم�صادر والمراجع
� -1أبجد العلوم ،ل�صديق ح�سن القنوجي ،دار الكتب العلمية.
� -2إتحاف �أعالم النا�س بجمال �أخبار حا�ضرة مكنا�س ،لموالي
عبد الرحمن ابن زيدان ،مطابع (�إديال) الدار البي�ضاء.
� -3إتمام الأعالم (ذيل لكتاب الأعالم لخير الدين الزركلي)،
لنزار �أباظة و محمد ريا�ض المالح ،دار �صادر  -بيروت.
 -4الإحاطة في �أخبار غرناطة ،لذي الوزارتين ل�سان الدين بن
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الخطيب ،تحقيق :محمد عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي
بالقاهرة.
� -5أحكام �أهل الذمة ،ل�شم�س الدين �أبي عبد اهلل بن القيم
الجوزية ،تحقيق :يو�سف بن �أحمد البكري و �شاكر بن
توفيق العاروري ،رمادي للن�شر.
� -6أحمد بن قا�سم الفقاي الحجري �آخ��ر موري�سكي ي�ؤلف
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بالعربية ويدافع جهرة عن الإ�سالم ،لعبد الوهاب المن�صور
م�ؤرخ المملكة ،المطبعة الملكية  -الرباط.
� -7إخبار العلماء ب�أخبار الحكماء ،للوزير جمال الدين �أبي
الح�سن علي بن يو�سف القفطي ،دار الكتب الخديوية
بم�صر.
� -8أدب الجدل والدفاع في العربية بين الم�سلمين والم�سيحيين
واليهود ،لموريت�س �شتين�شنيدر ،ترجمة� :صالح عبد العزيز
محجوب �إدري�س ،مراجعة وتقديم :محمد خليفة ح�سن،
المجل�س الأعلى للثقافة.
� -9أزهار الريا�ض في �أخبار عيا�ض ،ل�شهاب الدين �أحمد بن
محمد المقري التلم�ساني ،ال�صندوق الم�شترك لإحياء
التراث الإ�سالمي.
 -10اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى ،لأبي العبا�س
�شهاب الدين �أحمد بن خالد النا�صري ال�سالوي� ،إعتناء:
محمد عثمان ،دار الكتب العلمية.
� -11أ�سماء الكتب المتممة لك�شف الظنون ،عبد اللطيف بن
محمد ريا�ضي زارة ،تحقيق وتو�ضيح :د .محمد التونجي،
مكتبة الخانجي بم�صر.
� -12إظهار الحق ،رحمت اهلل الهندي ،تحقيق :محمد ملكاوي
 ،دار الحديث.
� -13إعتاب الكتاب ،لأبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن �أبي
بكر الق�ضاعي المعروف بابن الأب��ار ،تحقيق :د� .صالح
الأ�شتر ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق.
 -14الإع�ل�ام بما في دي��ن الن�صارى من الف�ساد والأوه��ام
و�إظهار محا�سن دين الإ�سالم� ،أحمد بن عمر القرطبي،
تحقيق :د� .أحمد حجازي ال�سقا ،دار التراث العربي.
 -15الإع�لام بمن في تاريخ الهند من الأع�لام  -الم�سمى
بنزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر ،لعبد الحي بن
فخر الدين الح�سني ،دار ابن حزم.
� -16أع�لام مالقة ،لأب��ي عبد اهلل بن ع�سكر و لأب��ي بكر بن
خمي�س ،دار الغرب الإ�سالمي.
� -17أع�م��ال الأع�ل�ام في من بويع قبل االح�ت�لام من ملوك
الإ� �س�لام ،لل�سان ال��دي��ن اب��ن الخطيب ،تحقيق :ليفي
بروفن�سال ،دار المك�شوف.
� -18أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر ،ل�صالح الدين بن خليل
ابن �أيبك ال�صفدي ،تحقيق :د .علي �أبو زيد و�آخرون ،دار

الفكر المعا�صر بيروت  -لبنان.
 -19الإفادات و الإن�شادات ،لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى
ال�شاطبي الأن��دل���س��ي ،درا� �س��ة وتحقيق :د .محمد �أب��و
الأجفان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -20الإمام الجويني �إمام الحرمين ،د .محمد الزحيلي ،دار
القلم  -دم�شق.
 -21االنت�صارات الإ�سالمية ف��ي ك�شف �شبه الن�صرانية،
ل�سليمان بن عبد القوي الطوفي ال�صر�صري الحنبلي،
تحقيق :د� .سالم بن محمد القرني ،مكتبة العبيكان.
� -22إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون ،لإ�سماعيل
با�شا البغدادي ،دار �إحياء التراث العربي.
 -23بحوث في مقارنة الأديان ،الدين  -ن�ش�أته  -الحاجة �إليه،
د� .أحمد عبد الرحيم ال�سايح ،دار الثقافة  -الدوحة.
 -24البداية والنهاية ،لعماد �إ�سماعيل اب��ن كثير ،تحقيق:
د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي ،هجر للطباعة
والن�شر.
 -25البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ،للقا�ضي
محمد بن علي ال�شوكاني ،دار الكتب العلمية.
 -26البرهان في معرفة عقائد �أه��ل الأدي��ان ،لأب��ي الف�ضل
عبا�س بن من�صور ال�سك�سكي الحنبلي ،تحقيق :د .ب�سام
علي �سالمة العمو�ش ،مكتبة المنار الأردن  -الزرقاء.
 -28تاج التراجم في طبقات الحنفية ،لأبي العدل زين الدين
قا�سم ابن قطلوبغا ،مكتبة العاني  -بغداد.
 -29تاريخ الأدب العربي ،لكارل بروكلمان ،نقله �إلى العربية
د.عبد الحليم النجار ،دار المعارف.
 -30تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم ،ل�شم�س الدين
محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي ،تحقيق :د .عمر عبد
الرحمن تدمري ،دار الكتاب العربي.
 -31تاريخ التراث العربي ،د .ف�ؤاد �سزكين ،نقله �إلى العربية
محمود فهمي حجازي ،جامعة الإمام �سعود.
 -32تاريخ الدولتين الموحدية والحف�صية ،لمحمد بن �إبراهيم
الزرك�شي ،تحقيق :محمد ما�ضور ،المكتبة العتيقة.
 -33تاريخ مدينة دم�شق ،لأبي القا�سم علي بن الح�سن بن هبة
اهلل بن ع�ساكر ،درا�سة وتحقيق :محب الدين �أبي �سعيد
عمر العمري ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -34تاريخ مدينة ال�سالم ،لأبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت
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الخطيب البغدادي ،تحقيق :د .ب�شار عواد معروف ،دار
الغرب الإ�سالمي.
 -35تثبيت دالئ��ل النبوة ،للقا�ضي لعبد الجبار الهمداني،
تحقيق :د .عبد الكريم عثمان ،دار العربية ،بيروت.
 -36تخجيل من حرف التوراة الإنجيل ،لأب��ي البقاء �صالح
ابن الح�سين الجعفري الها�شمي ،تحقيق :د .محمود عبد
الرحمن قدح ،مكتبة العبيكان.
 -37تراجم الم�ؤلفين التون�سيين ،لمحمد محفوظ ،دار الغرب
الإ�سالمي.
 -38ترتيب ال�م��دارك وتقريب الم�سالك ،للقا�ضي عيا�ض
اليح�صبي ،تحقيق :عبد ال�ق��ادر ال�صحراوي ،مطبعة
ف�ضالة.
 -39الجامع ل�سيرة �شيخ الإ��س�لام اب��ن تيمية (خ�لال �سبع
قرون) ،جمعه وو�ضع فهار�سه :محمد عزيز �شم�س و علي
ابن محمد العمران ،دار عالم الفوائد.
 -40الجدل الديني بين الم�سلمين و�أه��ل الكتاب بالأندل�س
(اب��ن ح��زم  -ال�خ��زرج��ي) ،د .خالد عبد الحليم عبد
الرحيم ال�سيوطي ،دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -41ج��ذوة المقتب�س في ذكر والة الأندل�س ،لأب��ي عبد اهلل
محمد بن �أبي ن�صر الحميدي ،الدار الم�صرية للت�أليف
والترجمة.
 -42جهود علماء الم�سلمين في ال��رد على الن�صارى خالل
ال�ق��رون ال�ستة الهجرية الأول ��ى ،لبدر بن محمد طراد
المعيقل ،وزارة التعليم العالي للمملكة العربية ال�سعودية.
 -43الجواب ال�صحيح لمن بدل دين الم�سيح ،لأحمد بن عبد
الحليم بن تيمية ،تحقيق :د .علي ح�سن نا�صر و د .عبد
العزيز �إبراهيم الع�سكر ،دار العا�صمة  -الريا�ض.
 -44ال�ج��واه��ر الم�ضية ف��ي طبقات الحنفية ،لأب��ي الوفاء
القر�شي الحنفي ،تحقيق :د .عبد الفتاح محمد الحلو،
هجر للطباعة والن�شر.
 -45الح�سام ال�م�م��دود ف��ي ال��رد على ال�ي�ه��ود ،لعبد الحق
الإ�سالمي المغربي ،تحقيق وتعليق :د .عمر وفيق الداعوق،
دار الب�شائر الإ�سالمية.
 -46حلية الب�شر في تاريخ القرن الثالث ع�شر ،لل�شيخ عبد
الرزاق البيطار ،تحقيق :محمد بهجة البيطار ،دار �صادر
 -بيروت.
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 -47حوادث الدهور في مدى الأيام وال�شهور ،البن تغري بردي،
تحقيق :محمد كمال الدين عز الدين ،عالم الكتب.
 -48الحيوان ،لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقيق
و� �ش��رح :عبد ال���س�لام محمد ه� ��ارون� ،شركة ومطبعة
م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده بم�صر.
 -49ال��دار���س في تاريخ ال�م��دار���س ،لعبد ال�ق��ادر بن محمد
النعيمي الدم�شقي� ،إع��داد� :إبراهيم �شم�س الدين ،دار
الكتب العلمية.
 -50درا�سات في الملل والنحل (�أ�صول الم�سيحية الهلينية)،
حررها وترجم بع�ضها :د .محمد عبد اهلل ال�شرقاوي ،كلية
دار العلوم  -جامعة القاهرة.
 -51ال��درر الكامنة في �أعيان المائة الثامنة ،لأب��ي الف�ضل
�أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني ،تحقيق :د .محمد عبد
المعيد خان ،مطبعة مجل�س دائرة المعارف العثمانية.
 -52الدليل �إلى مراجع المو�ضوعات الإ�سالمية ،لمحمد �صالح
المنجد ،دار الوطن.
 -53الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء المذهب ،البن
فرحون المالكي ،تحقيق :د .محمد الأحمدي �أبو النور،
مكتبة دار التراث.
 -54ديوان البو�صيري ،ل�شرف الدين �أبي عبد اهلل محمد بن
�سعيد ،تقديم و�شرح� :أ� .أحمد ح�سن ب�سج ،دار الكتب
العلمية.
 -55الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة ،لأبي الح�سن علي بن
ب�سام ال�شنتريني ،تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،دار الثقافة
بيروت  -لبنان.
 -56ذيل الدرر الكامنة ،لأبي الف�ضل �شهاب الدين �أحمد بن
حجر الع�سقالني ،تحقيق :د .عدنان دروي�ش ،المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم  -القاهرة.
 -57الذيل على طبقات الحنابلة ،الحافظ عبد الرحمن بن
�أح�م��د ب��ن رج��ب ،تحقيق وتعليق :د .عبد الرحمن بن
�سليمان العثيمين ،مكتبة العبيكان.
 -58الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة ،لأب��ي عبد
اهلل محمد بن عبد الملك الأن�صاري المراك�شي ،تحقيق:
د�.إح�سان عبا�س ،دار الثقافة.
 -59الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة ،لأب��ي عبد

�إنتاج ما
�صنفه
الم�سلمون
في مجادلة
�أهل الكتاب
من اليهود
والن�صارى
عبر القرون
الأربعة
ع�شر

مقـــاالت

عثمان الذهبي ،تحقيق ،محمد ال�سعيد بن ب�سيوني زغلول،
دار الكتب العلمية.
 -75عجائب الآث��ار في التراجم والأخبار ،لعبد الرحمن بن
ح�سن الجبرتي ،تحقيق :د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد
الرحيم ،مطبعة دار الكتب الم�صرية بالقاهرة.
 -76علماء ومفكرون عرفتهم ،لمحمد المجذوب ،دار ال�شواف
للن�شر والتوزيع.
 -77علم الأث�ب��ات ومعاجم ال�شيوخ والم�شيخات وف��ن كتابة
التراجم ،د .لموفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،جامعة �أم
القرى مكة المكرمة.
 -78علم مقارنة الأدي��ان عند مفكري الإ�سالم ،د� .إبراهيم
تركي ،دار الوفاء للطباعة والن�شر.
 -79عيون الأن�ب��اء في طبقات الأط�ب��اء ،الب��ن �أب��ي �أ�صيبعة،
تحقيق :د .نزار ر�ضا ،دار مكتبة الحياة.
 -80الغنية فهر�ست �شيوخ القا�ضي عيا�ض ،تحقيق :ماهر
زهير جرار ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -81فهر�س اب��ن عطية ،لأب��ي محمد عبد الحق ب��ن عطية
المحاربي الأندل�سي ،تحقيق :محمد �أبو الأجفان و محمد
الزاهي ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -82فهر�س مخطوطات دار الكتب بطنطا ،ليو�سف زيدان،
معهد المخطوطات العربية  -القاهرة.
 -83فهر�س الم�صورات الميكروفيلمية الموجودة بمكتبة
الميكروفيلم بمركز البحث العلمي و�إح �ي��اء ال�ت��راث
الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى.
 -84فهر�سة ابن خير ،لمحمد بن خير الأموي ،تحقيق :محمد
ف�ؤاد من�صور ،دار الكتب العلمية.
 -85الفهر�ست ،الب��ن النديم ،تحقيق :ر�ضا تجدد ،طبعة
طهران.
 -86فهر�ست اللبلي ،لأحمد بن يو�سف الفهري ،تحقيق :يا�سين
يو�سف عيا�ش و ع��واد عبد رب��ه �أب��و زي�ن��ة ،دار الغرب
الإ�سالمي.
 -87الفهر�س المخت�صر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي
ال�شريف� ،إع��داد ومراجعة :محمد بن �سيد �أحمد مطيع
الرحمن و عادل بن جميل بن عبد الرحمن عيد ،مكتبة
الملك فهد الوطنية.
 -88فوات الوفيات والذيل عليها ،لمحمد بن �شاكر الكتبي،

اهلل محمد بن عبد الملك الأن�صاري المراك�شي ،تحقيق:
محمد بن �شريفة.
 -60رحلة الكتاب العربي �إلى ديار الغرب فكرا ومادة ،لمحمد
ماهر حمادة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -61الرد الجميل لألوهية عي�سى ب�صريح الإنجيل ،لأبي حامد
الغزالي ،تحقيق :محمد عبد اهلل ال�شرقاوي ،دار الجيل
 بيروت. -62ال�سر الم�صون فيما �أكرم به المخل�صون ،لطاهر ال�صدفي،
تحقيق :حليمة ،دار الغرب الإ�سالمي.
� -63سير �أعالم النبالء ،ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن
عثمان الذهبي ،تحقيق� :شعيب الأرن ��أووط و محمد نعيم
العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
� -64شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،لمحمد بن
محمد مخلوف ،المطبعة ال�سلفية.
� -65شذرات الذهب في �أخبار من ذهب ،لعبد الحي العكبري
ال�ح�ن�ب�ل��ي ،تحقيق :ع�ب��د ال �ق��ادر الأرن� � ��ا�ؤوط ومحمود
الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثير.
 -66ال�شقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ،لطا�ش
كبرى زاده ،دار الكتاب العربي بيروت  -لبنان.
 -67ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،ل�شم�س الدين محمد
ابن عبد الرحمن ال�سخاوي ،دار الجيل  -بيروت.
 -68طبقات ال�شافعية ،البن قا�ضي �شهبة ،تحقيق :د .الحافظ
عبد العليم خان ،دائرة المعارف العثمانية.
 -69طبقات ال�شافعية ،لعبد الرحيم الأ�سنوي جمال الدين،
تحقيق :كمال يو�سف الحوت ،دار الكتب العلمية.
 -70طبقات ال�شافعية الكبرى ،لتاج الدين �أب��ي ن�صر عبد
الوهاب ال�سبكي ،تحقيق :محمود محمد الطناحي و عبد
الفتاح محمد الحلو ،دار �إحياء الكتب العربية.
 -71طبقات علماء الحديث ،لأب��ي عبد اهلل محمد بن عبد
ال �ه��ادي الدم�شقي ال�صالحي ،تحقيق� :أك ��رم البو�شي
و�إبراهيم الزيبق ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -72طبقات الفقهاء ،لأبي �إ�سحاق ال�شيرازي ال�شافعي ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الرائد العربي بيروت  -لبنان.
 -73طبقات المعتزلة ،لأحمد بن يحيى بن المرت�ضى ،تحقيق:
�سو�سنه ديفلد فلزر ،بيروت  -لبنان.
 -74العبر في خبر من غبر ،ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن
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تحقيق :د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر  -بيروت.
 -89الكامل في التاريخ ،لأب��ي الح�سن علي بن �أب��ي الكرم
محمد بن الأثير ،تحقيق� :أبي الفداء عبد اهلل القا�ضي،
دار الكتب العلمية.
 -90كتب حذر منها العلماء ،لم�شهور ح�سن �آل �سلمان ،دار
الطعيمي للن�شر والتوزيع.
 -91ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،لم�صطفى
ابن عبد اهلل ال�شهير بحاجي خليفة ،دار �إحياء التراث
العربي.
 -92لب الألباب في تحرير الأن�ساب ،لجالل الدين بن عبد
الرحمن ال�سيوطي ،تحقيق :محمد �أحمد عبد العزيز
و�أ�شرف �أحمد عبد العزيز ،دار الكتب العلمية.
 -93ل�سان الميزان ،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالني،
اعتنى به العالمة عبد الفتاح �أبوغدة ،مكتب المطبوعات
الإ�سالمية.
 -94المختار في ال��رد على الن�صارى ،لأب��ي عثمان عمرو
ابن بحر الجاحظ ،تحقيق ودرا�سة :د .محمد عبد اهلل
ال�شرقاوي ،دار الجيل  -بيروت
 -95مر�آة الجنان وعبرة اليقظان ،للإمام �أبي محمد عبد اهلل
ابن �أ�سعد اليافعي اليمني ،و�ضع حوا�شيه خليل المن�صور،
دار الكتب العلمية.
 -96مع الجاحظ في ر�سالة (الرد على الن�صارى) ،د� .إبراهيم
عو�ض ،مكتبة زهراء ال�شرق.
 -97معجم الأدباء ،ياقوت الحموي الرومي ،تحقيق :د� .إح�سان
عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -98معجم التاريخ ال�ت��راث الإ�سالمي في مكتبات العام،
�إع��داد :علي الر�ضا قره بلوط و �أحمد طوران قره بلوط،
دار العقبى/قي�صري  -تركيا.
 -99معجم م�ؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي ال�شريف،
لعبد اهلل بن عبد الرحمن المعلمي ،مطبوعات الملك فهد
الوطنية.
 -100معجم المطبوعات العربية في �شبه القارة الهندية
الباك�ستانية منذ دخول المطبعة �إليها حتى عام 1980م،
لأحمد خان ،الريا�ض.
 -101المغرب في حلى المغرب ،البن �سعيد المغربي ،تحقيق:
د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف  -القاهرة.
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 -102المغني في �أبواب التوحيد والعدل ،للقا�ضي �أبي الح�سن
عبد الجبار الهمداني ،تحقيق :محمود محمد الخ�ضيري،
الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة.
 -103مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة ف��ي مو�ضوعات
العلوم ،لأحمد بن م�صطفى بطا�ش كبرى زاده ،دار الكتب
العلمية.
 -104مقدمة ف��ي ن�ش�أة الكتابات الدفاعية بين الإ��س�لام
والن�صرانية ،لح�سني يو�سف الأطير ،مكتبة الزهراء.
 -105المقفى الكبير ،لتقي الدين المقريزي ،تحقيق ،محمد
اليعالوي ،دار الغرب الإ�سالمي.
 -106المنار المنيف في ال�صحيح وال�ضعيف ،ل�شم�س الدين
�أبي عبد اهلل بن القيم الجوزية ،تحقيق :عبد الفتاح �أبو
غدة ،مكتبة المطبوعات الإ�سالمية.
 -107المنتظم في تاريخ الملوك والأم��م ،لأب��ي الفرج عبد
الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ،درا�سة وتحقيق:
محمد عبد القادر عطا و م�صطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية.
 -108منهج �أهل ال�سنة والجماعة في الرد على الن�صارى،
لعبد الرا�ضي بن محمد عبد المح�سن ،الفاروق الحديثة
للطباعة والن�شر  -القاهرة.
 -109المنهل ال�صافي والم�ستوفى بعد الوافي ،ليو�سف بن
تغـــري بردي الأتــابــكي ،تحقيــق :د .محمـــد محمـــد �أمــــين
و د�.سعيد عبد الفتاح ع�شور ،الهيئة الم�صرية للكتاب.
 -110الموجز في مراجع التراجم والبلدان والم�صنفات
وت�ع��ري��ف ال�ع�ل��وم ،د .محمود محمد الطناحي ،مكتبة
الخانجي بالقاهرة.
 -111المو�سوعة المي�سرة في الأدي��ان والمذاهب والأحزاب
المعا�صرة ،د .مانع بن حماد الجهني ،دار الندوة العالمية
للطباعة والن�شر والتوزيع.
 -112النور الأبهر في طبقات �شيوخ الجامع الأزهر ،لمحيي
الدين الطعمي ،دار الجيل.
 -113النجوم ال��زاه��رة في ملوك م�صر والقاهرة ،لجمال
الدين �أب��ي المحا�سن يو�سف بن تغري ب��ردي الأتابكي،
قدم له وعلق عليه :محمد ح�سين �شم�س الدين ،دار الكتب
العلمية.
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 -114هداية الحيارى في �أجوبة على اليهود والن�صارى،
لأب��ي عبد اهلل �شم�س ال��دي��ن محمد ب��ن بكر الحنبلي
الدم�شقي المعروف بابن القيم الجوزية ،دار الآث��ار
للن�شر والتوزيع.
 -115هدية العارفين �أ�سماء الم�ؤلفين و�آث��ار الم�صنفين،
لإ�سماعيل با�شا البغدادي ،دار �إحياء التراث العربي.
 -116ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات ،ل�صالح ال��دي��ن خليل ب��ن �أيبك
ال�صفدي ،تحقيق� :أحمد الأرن�أووط و تركي م�صطفى ،دار
�إحياء التراث العربي.
 -117وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،لأبي العبا�س �شم�س
الدين �أحمد بن محمد بن خلكان ،تحقيق :د� .إح�سان
عبا�س ،دار �صادر  -بيروت.
 -118يتيمة الدهر في محا�سن �أهل الع�صر ،لأبي من�صور عبد
الملك الثعالبي الني�سابوري� ،شرح وتحقيق :د .مفيد محمد
قميحة ،دار الكتب العلمية.

المقاالت المن�شورة في المجالت
 -1رحالت �أحمد بن عمر الأن�صاري القرطبي (ت656 :ﻫ)
في المغرب والم�شرق وم�ؤلفاته العلمية ،ل�سمير القدوري،
مجلة مكتبة فهد الوطنية  -ال�سعودية ،عدد (� ،)2سنة
(1426ﻫ 2005 -م)� ،ص .207 - 160
 -2قواعد المناظرة و�أخالقياتها من خالل مجادلة محمد
القي�سي ومحمد الأن�صاري للن�صارى بالأندل�س ،لمحمد
عبد الواحد الع�سري ،مجلة التاريخ العربي  -المغرب،
عدد (� ،)15سنة (1421ﻫ 2000 -م)� ،ص .349 - 331
 -3مناق�شة �أ�صول الديانات في المغرب الو�سيط والحديث،
لمحمد المنوني ،مجلة البحث العلمي  -المغرب ،عدد
(� ،)13سنة (1388ﻫ 1968 -م)� ،ص .32 - 23
 -4ن�صو�ص �أندل�سية في الجدل الديني ،لعبد اهلل محمد
الزيات ،مجلة كلية الدعوة الإ�سالمية  -ليبيا ،عدد (،)19
�سنة (2002م)� ،ص .240 - 213
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