
 

 صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي د. الشيخ:لفضيلة 

 الدرس التعليق المؤلف الكتاب م

1  
 الصمت

 وآداب اللسان
 ابن أبي الدنيا

إذا أردت أن تعرف البون الشاسع بين حالنا وحال السلف فاقرأ كتاب 
مرة بعد مرة، فإنك تجد قدر ما عندهم من تعظيم الصمت  الصمت

ألمر ٱنعكس عندنا، فهذا الكتاب من الكتب الالزمة طالب وأن ا
العلم أن يقرأه أكثر من مرة، وأن يتأمل معاني ما فيه من األحاديث 

 واآلثار.

 شرح 
 (تاب التوحيد)ك

 ابن أبي الدنيا الجوع  2
أنصح كلَّ من أراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئًا من  

 " البن أبي الدنياالجوعكتاب "
 شرح

 )الزيادة الرجبية(

 تفسير الجلالين  3
 جلال الدين المحلّي

 جلال الدين السيوطي

م ( هي طبعة الدكتور قباوة باستفسير الجاللين)ـأفضل طبعة لـ
)المفصل في تفسير القرآن(، وله طبعتان؛ إحداهما كبيرة، واألخرى 

، وجيزاً  قاً كثيرا، واألخرى تعلي  ق على إحداهما تعليقاً وجيزة، أي أنه علَّ 
 عليها بيديك دَّ فإذا وجدت هذه الطبعة فش  

 اإلجابة على أسئلة
 برنامج أصول العلم األول
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4  
بهجة الطلب في آداب 

 الطلب
 صالح العصيمي

ا مظم في آداب الطلب مما هو وجيز كهذه المنظومة من أحسن ما ن  
ذكر ابن عبد البر في )التمهيد(، فحقيق بنا جميعا أن نحرص على 

ه المنظومة أو تكرارها حتى ترسخ معانيها في نفوسنا، وأن حفظ هذ
 .م تلك الحقائق ثم نمتثلها بالعملنحسن تفه

 شرح
)بهجة الطلب في آداب 

 الطلب(

 الحسينأ.د وليد  بحوث أصولية  5
ن فيه ، بيَّ (تغير الفتوىللدكتور وليد الحسين بحث نفيس اسمه )

 .جبات التي تدعو إلى تغير الفتوىالمو 
 ةمحاضر 

 )القول األحسن(

6  

التدريبات الأولية على 

مقاصد المقدمة 

 الآجرومية

محمد بن عاني 

 الدهمشي

اب األخ جرامية مثل كتاآلينتفع به الطالب في دراسة  ال أعلم كتاباً 
التدريبات األولية على مقاصد المقدمة محمد بن عاني الدهمشي )

 .(اآلجرومية

 رحش
)البينة في اقتباس العلم 

 يه(والحذق ف

 ابن هشام مغني اللبيب  7
تحقيق  (، فقال:اللبيب مغني) ل الشَّْيخ عن أحسن تحقيق لـئ  س  

 .اللطيف الخطيب، أو فخر الدين قباوةعبد
 

( لحسين والي أفضل كتب الباب، ويليه كتاب عبد اإلمالءكتاب ) حسين والي الإملاء  8
ف السالم هارون، ويبدأ في الدراسة باألخير، ألنه مختصر بخال

 األول.
 

 السلام هارون عبد قواعد الإملاء  9
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 برهان الدين الزرنوجي تعليم المتعلم  11

 ( للزرنوجي من الكتب التي يحتاج طالب العلم النظرتعليم المتعلم)
وحفظا  ،هب فيها بين الفينة والفينة ليزيده ذلك معرفة بطريق التعلم وتعلقاً 

يل والحكم المبينة سبلكلم لما جاء فيه من اآلثار واألشعار ونوافع ا
وكان من دأب جماعة من أهل العلم افتتاحهم إقراء  ،حصول العلم

من كتب الدرس في  العلوم بتدريس هذا الكتاب، فكان واحداً 
 المسجد النبوي إلى وقت قريب

 شرح
 )تعليم المتعلم(

 هلال العسكري أبو الحث على طلب العلم  11

ل العسكري حقيقة ( ألبي هالالحث على طلب العلم) رسالة
ب مما ت ستحث به النفوس وت حمل على طل بالدرس مرة بعد مرة، فإنَّ 

العلم: معاودة القراءة في الكتب المصنفة في فضل العلم، وذكر 
ن الكتب الحسنة الموضوعة وكتاب أبي هالل م…  مناقب أهله،

 في ذلك.

 شرح
 )الحث على طلب العلم(

12   

األدبية كتب علماء الجزائر، كابن باديس مما تقوى به الملكة  ابن باديس
واإلبراهيمي والميلي، فإن هؤالء وجدوا في زمن واحد في القرن 
 الماضي، وتميزوا عن سائر علماء األقطار بما كان لهم من بالغة،

 العلم نفسه من القراءة في كتبهم.فينبغي أال يخلي طالب 

 شرح
 الإبراهيمي )محاضرة في السرف المالي(

 الميلي
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 محمد الخضر حسين   13

 :انيف العجيبة في تآليف المتأخرينمن التص
تآليف العال م العَلم محمد الخضر حسين، وتآليفه مما تصلح لطالب 
العلم المنتهي، فإن من أدمن القراءة فيها قوي بيان ه العلمي، واستوت 
فصاحته؛ غير أن فيها من دقيق المباحث ما يحتاج إلى عرضه على 

 ارفخ عشي

 شرح
 )مدارك الشريعة(

14  
 الناضرةالصفحات 

 الأبيات الحاصرةفي 
 عبد السلام البرجس

 ( للشيخ عبد السالم البرجس رحمه الله فياألبيات الحاصرةكتاب )
للمتعقب  بيات، وتركمجلد نافع جدا، جمع فيه شيئا كثيرا من هذه األ

 وراؤه كثيرا

 شرح
 )نظم حلية طالب العلم(

15  

لى في شرح اختيار الأو

حديث اختصام الملأ 

 الأعلى

 ابن رجب

أخرج ف زرت الشيخ محمد بن الجراح بالكويت، فقلت: انصحني؛
لي كتابا بعث له به العالمة ابن سعدي، فقال: أنصحك بقراءة كتبه 
وأنا أنصحكم بقراءة كتب ابن رجب؛ لما فيها من المعاني في تحقيق 

اءته طالب ال يستغني عن قر  العبودية وكتابه شرح حديث اختصام المأل
 .علم

 (لــ)الترمذيالسرد المجود 

 ابن رجب شرح حديث أبي الدرداء  16
ألبي الفرج ابن رجب كتاب في شرح حديث أبي الدرداء وبيان ما فيه 
من المعاني العظيمة، وهو من الكتب التي يحتاج طالب العلم إعادة 

 شرح
 )الداعي إلى خير المساعي(
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ه مما يتعلق ة المذكورة فيللحقائق اإليماني بعد مرة؛ ترسيخاً مرةً قراءتها 
 بالعلم. 

 أبو داود السجستاني سنن أبي داود  17

موسى  ( هي التي نشرها عصامسنن أبي داود)ــ ل عليها لـعوَّ الطبعة الم  
فيما قدر له في ضبط  فقد خّلصها حسب وسعه مجتهداً  هادي،
ع رواية روايات أخرى م ووقع كغيره في عدم الفصل بين تداخل النص،

 وهذه ثلمة في جميع طبعات الكتب اليوم.  ي،ؤ اللؤل

أبي  لــ)سننالسرد المجود 
 داود(

 النسائي سنن النسائي  18
 ( للنسائي هيالمجتبى من السنن المسندةالمعتمد من نشرات )

، اً نصَّ  ه  خ  سَ ن   نشرة دار الرسالة ناشرون في مجلد واحد، فهي أصح  
 ل.سخة دار التأصين   ثالثاً  م، ويحل  سخة دار السالمنها ن   ويقرب  

 )سنن لـ السرد المجرد
 النسائي(

 ابن ماجه سنن ابن ماجه  19
( هي الصادرة عن دار الصديق، بتحقيق سنن ابن ماجهأمثل نشرات )

 الشيخ عصام موسى هادي. 
ابن  )سنن ــالسرد المجود ل

 ماجه(

 تهذيب التهذيب  21
 ابن حجر العسقلاني

تبة د الكتب التي ينبغي أن تكون في مكمَ هي ع   لكتب السبعةاهذه 
ب ت  نت ك  كا  وتعديال، وإنْ  مما يتعلق بأحوال الرواة جرحاً  ،طالب العلم

 
 لسان الميزان  21
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تكون  بغي أنْ د التي ينمَ الع   عن كتاب، لكنَّ  غني فيها كتاب  الرواة ال ي   تعجيل المنفعة   22
 في مكتبتك هي هذه السبعة

 تعريف أهل التقديس  23

 الذهبي ميزان الاعتدال  24

 أبو زرعة العراقي تحفة التحصيل  25

 ابن الكي َّال الكواكب الني ِّرات  26

27  
توضيحٌ  كلمات القرآن

 وبيان

حسنين مخلوف 

 المالكي

  ،( لحسنين مخلوف المالكي األزهريتوضيٌح وبيان كلمات القرآن)
 ات القرآن، ووقعت فيهكتاب مختصر نافع في بيان معاني كلم

ف في اإلشارة إليها أحد مواضع احتيج فيها إلى التعقب، صنَّ 
بات المفيدة على كتاب كلمات التعق  اسمه ) كتاباً    (1)المعاصرين

 (القرآن

 محاضرة
 )كيفية تلقي علم التفسير(

 ابن قدامة عمدة الفقه  28
من  ه( ألبي محمد بن قدامة نظائر عمدة الفقهمّما بزَّ به كتاب )

لى دليل ع التآليف الفقهية للحنابلة: أنه بنى كل باب من أبوابه غالباً 
 شرح

 )نور البصائر واأللباب(

                                         
 وهو: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس  (1)
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ه فق  التَّ و المسائل ه بفق  شرعي، فيستفيد المتلّقي له الجمع بين التَّ 
 . بالدالئل

 عبد الرحمن السعدي نور البصائر والألباب  29

د تفرَّ  نافع، اختص بمزايا( متن وجيز نور البصائر واأللبابكتاب )
بها عن نظيره من التآليف الفقهية التي وضعها المعاصرون له؛ كضّمه 
بابين ي فتقدان في أبواب األحكام، وهما بابا الحقوق واآلداب، 

 .متفرق األبواب إلى بعضها البعض وإحسانه ضم

 شرح
 )نور البصائر واأللباب(

 النووي رياض الصالحين  31
 اب:؟ فأجرياض الصالحينبعة لكتاب ضل طئل الشيخ: ما أفس  

 .ر الفحلطبعة دار المنهاج أو طبعة الدكتور ماه
)أجوبة برنامج أصول العلم 

 األول(

 حمد بن إبراهيم العثمان النبذ في آداب الطلب  31
من أحسن الكتب التي صنفت في آداب طالب الحديث كتاب 

افع ن ( للشيخ حمد العثمان، فهو كتابالنبذ في آداب الطلب)
 .كثير من المأثورات في هذا البابجمع فيه ال

 شرح
)آداب طالب الحديث للشيخ 

 بكر أبو زيد(
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32  
القول المنير في علم 

 أصول التفسير
 إسماعيل المكي

إلســــــــــــــمـــاعيـــل المكي من  (القول المنير في علم أصول التفسير)
اعته ينبغي إشـــــــ أحســـــــن المختصـــــــرات التي يســـــــتفتح بها هذا العلم،

ال و  ه بإقرائه في البرامج العلمية والدراســــــات المتخصــــــصــــــة،والعناية ب
نفيس  وكم من كتاب فإن القليل عزيز، يزهـدّن المرء فيـه قلة وجوده،

 .يغيب الناَس االنتفاع  به

 رحش
في علم أصول  )القول المنير

 التفسير(

 الزرقاني مناهل العرفان  33

اهل نمأحسن ما صنفه المتأخرون في علوم القرآن ثالثة كتب: )
لشيخ ( لمدخل لدراسة القرآن الكريم( للعالمة الزرقاني، و)العرفان

 (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنمحمد أبو شهبة، و)
 .للعالمة طاهر الجزائري

 شرح
)القول المنير في علم أصول 

 التفسير(

34  
 مدخل لدراسة

 القرآن الكريم
 محمد أبو شهبة

35  
المباحث  التبيان لبعض

 بالقرآن علقةالمت
 طاهر الجزائري

 أبو بكر الآجري أخلاق حملة القرآن  36
 ، فله كتاب عظيميالقرآن، كاآلجر ف جماعة في آداب تالوة صنَّ 

 شرحفتح ) فله كتاب مفرد اسمه (، وكالضباع،أخالق حملة القرآن) اسمه
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37  
فتح الكريم المنان في 

 آداب حملة القرآن الكريم
 علي الص ّب ّاغ

 من أحسن ن(، فهذاالكريم المنان في آداب حملة القرآن الكريم
 .غي أن ي بث تعليمه وقراءته في حلق القرآنالكتب، والثاني ينب

)القول المنير في علم أصول 
 التفسير(

من أراَد أخذ علم السيرة فينبغي أن يأخذه َوفق ما يَنفعه، وأنفع ما  ابن أبي العز الدمشقي الأرجوزَّةُ الميئية  38
، وزَُة الميئيةاألرجبه حفظا أن َيحفظ م بتغيه متنين: أحد ه ما:  ي ؤخذ

 .تهى، وهي المنأْلِفية العراقي في السيرةوهي الم بتدأ. واآلَخر: 

 رحش
 الحافظ العراقي ألْفِية العراقي في السيرة  39 )األرجوزة الميئية(

 الترمذي الشمائل المحمدية  41
ال: للترمذي فق محمديةللشمائل العن أحسن طبعة س ئ ل الشيخ 

 .طبعة عبده علي كوشك عن دار البشائر اإلسالمية
 

41  
الصحيح المسند من 

 أسباب النزول
 مقبل الوادعي

من ألطف المصنفات في أسباب النزول وأقربها مأخذا وأنفعها لعموم 
ل بن ( للشيخ مقبالصحيح المسند من أسباب النزولالخلق كتاب )

 هادي الوادعي رحمه الله. 

 رحش
 )منظومة التفسير للزمزمي( 

 (السنن الواردة في الفتنف في المالحم والفتن )ن  أحسن ما ص   أبو عمرو الد َّاني السنن الواردة في الفتن  42
 وم رجاالً زاعي، فأحاديثه أقعيم الخ  ن  لاني، فهو أمثل من )الفتن( للدَّ 

نف ن )مص( مكتاب الفتنوأصح. وأنفع منه لما فيه من كثرة اآلثار )
 ليء باآلثار المسندة عن الصحابة.أبي شيبة(، فإنه م

 رحش
  43 )آداب طالب الحديث(

 كتاب الفتن()

 من مصنف أبي شيبة
 أبو بكر ابن أبي شيبة
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44  
لسان الدين ابن وصية 

 الخطيب لأولاده

لسان الدين ابن 

 الخطيب

لنصائح فانتظم عقد ا (،وصية الخطيبغلبت الصناعة األدبية على )
ضمين من سن االقتباس والتن بح  زيَّ في سياق أدبي رفيع، م   والوصايا

فصارت من منازل النور ومقامات السرور، فينبغي أن  القرآن والسنة،
ن العبر ات حتى يستفيد مما فيه مات ومرَّ يعيد طالب العلم قراءتها مرَّ 

 والمواعظ.

 

45  
كتاب أرسله ابن القيم إلى 

 أحد إخوانه
 ابن القيم

 الً مَ ( أظهر فيها ج  رسله ابن القيم إلى أحد إخوانهكتاب أرسالة )
من التقاسيم النافعة، والمشاهد اإليمانية الالمعة، بما عزَّ نظير ه في 

عرف ما  اً رار بقية تصانيفه، فعلى هذه الرسالة حالوة، ولمن ذاقها م  
 فيها من الطالوة.

 رحش
)كتاب أرسله ابن القيم إلى 

 أحد إخوانه(

 الجوزي ابن لفتة الكبد  46

نصيحة ينبغي أن يقرأها اإلنسان عدة مرات، خلوة  (لفتة الكبد)
وقد جرى في إيقاع نصحه على وجه الموعظة  انفرادا وجماعة، وجلوة،

ثار واآل زها باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية،وطرَّ  الحسنة،
 ناً سالقالدة من النحر ح   فوقعت منها موقع والحكايات السلفية،

 وجماال.

 رحش
 )لفتة الكبد(

 رحش ابن تيمية الوصية الصغرى  47
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النصائح والوصايا من عيون ما صدر عن األئمة الصالحين والعلماء  الوصية الكبرى  48
الكاملين، وفيها من الفوائد العظيمة ما ال يقدر قدره إال من وقف 

قرأ ا فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا الباب وال يهمله، عليها،
صحاب ( ألوصيته الكبرىقرأ )وا ( البن تيمية،الوصية الصغرى)

لذهبي وصية اواقرأ ) (،وصية الباجي لولديهواقرأ )، عدي بن مسافر
أبي  وصيةواقرأ ) (،وصية الغزالي البنهواقرأ ) (،لمحمد بن رافع

تجد فيها من ضنائن العلم ونفائسه  (،الفرج ابن الجوزي البنه
 اوجالئل الوصايا والنصائح ما ال تجده في كتب مصنفة غيره

)النصيحة المختصة البن 
 الحبال(

 أبو الوليد الباجي وصية الباجي لولديه  49

51  
 وصية الذهبي

 لمحمد بن رافع
 الذهبي

 الغزالي وصية الغزالي لابنه  51

 أبو الشيخ الأصبهاني العظمة  52

من الكتب المصنفة في تعظيم الله والنظر في آياته الكونية كتاب 
( ألبي الشيخ األصبهاني، وهو من الكتب المتقدمة في عظمةال)

ي القلب فاالعتقاد، وينبغي لطالب العلم أن يقرأه، فإذا زاد تعظيم الله 
 زاد تعظيم العبد ربَّه.

 رحش
 )كتاب التوحيد(

 ابن أبي العز الدمشقي الطحاوية العقيدة شرح  53
عز، ي ال( البن أبالطحاوية شرح)لـ عن أحسن طبعة  ئل الشيخس  

 فقال: طبعة الرسالة.
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54  

 محمد بن عبد الوهاب

مُصلحٌ مظلوم ومُفترى 

 عليه

 مسعود الندوي
عن أفضل كتاب جمع بين التاريخ والعبرة من سيرة إمام  س ئل الشيخ

 مسعود الندويالدعوة محمد بن عبد الوهاب، فقال: كتاب 
 

 ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة  55
 :(، فقالصحيح ابن خزيمة)عن أفضل تحقيق لـس ئل الشيخ 

 بتحقيق ماهر الفحل ،طبعة دار الميمان
 

 ضوابط الجرح والتعديل  56
 عبد العزيز

 اللطيف آل عبد

من أحسن الكتب للمبتدئ في علم الجرح والتعديل: كتاب الشيخ 
ضوابط الجرح اللطيف ) العالمة المحدث عبد العزيز آل عبد

 (والتعديل

 محاضرة
 ث)بيان كيفية دراسة حدي

 (.ومتناً  سنداً 

57  
 نزهة النظر

 في توضيح نخبة الفكر
 ابن حجر

خبة نزهة النظر في توضيح نعن أحسن طبعة لكتاب )س ئل الشيخ 
 (، فقال: الطبعة التي حققها الدكتور نور الدين عتر.الفكر

 

 محمد خليل هر َّاس نونية ابن القيمشرح   58
 :( فقالنونية ابن القيمشرح لـ) عن أفضلس ئل الشيخ 

 شرح الشيخ الهراس
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 ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم  59

كتاب   (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمكتاب )
نافع مفيد، وهو من أحسن الكتب المصنفة في أدب الطلب، فينبغي 

ن الفينة مرة بعد مرة بيأن يعيد طالب العلم النظر فيه، والقراءة فيه 
 واألخرى

 رحش
)تذكرة السامع والمتكلم في 

 أدب العالم والمتعلم(

61  

طلوع الفجر الصادق بين 

تحديد القرآن وإطلاق 

 اللغة

 إبراهيم الصبيحي
عن كتاب يؤصل مسألة حساب أوقات الصالة س ئل الشيخ 

لوع طواالختالف الواقع في درجات الحساب، فأرشده إلى كتاب )
 لصبيحي( إلبراهيم الغةالفجر الصادق بين تحديد القرآن وإطالق ال

 

و كتاب (، فهجامع العلوم والحكمأنفع شروح األربعين النووية هو ) ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم  61
فيه علم كثير، ومن لم يبلغ الوصول إليه فعليه بشرح العالمة محمد 
بن صالخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا الكتاب مما يقرب إلى الجم 

 اس أن يستفيدوا منه.الغفير من الن

 رحش
 )األربعين النووية(

 ابن عثيمين شرح الأربعين النووية  62

 النووي الأربعون النووية  63
( للنووي كتاب مدعى مكذوب منسوب عليه، شرح األربعين النووية)

فإن النووي مات ولم يشرحها كما ذكر تلميذه ابن العطار، فال تصح 
 ه إليه.( ال تصح نسبتالعيدشرح ابن دقيق نسبته إليه، وكذلك )

 رحش
 )األربعين النووية(
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 اللاحم د. إبراهيم مباحث الاتصال والانقطاع  64
مسألة اشتراط اللقاء من عدمه عند البخاري ومسلم مسألة دقيقة 

 براهيمإخاض فيها بعض المتأخرين، وأحسن من تكلم فيها الدكتور 
 (.مباحث االتصال واالنقطاعتابه )الالحم في ك

 رحش
)شرح غرامي صحيح 

 للحسني(

65  
 الإفصاح في النكت

 على ابن الصلاح
 ابن حجر

كتاب )النكت على ابن الصالح( البن حجر صرح في )فتح الباري( 
 (، وسماهاإلفصاح في النكت على ابن الصالحبتسميته: )

السخاوي: )اإليضاح في النكت ابن الصالح(، لكن الظاهر ما في 
 إلفصاح(. )فتح الباري( من تسميته )ا

 رحش
 )نخبة الفكر(

66  

تعريف أهل التقديس 

بمراتب الموصوفين 

 بالتدليس

 ابن حجر
البن  (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسكتاب )

 رجع المصنف)حجر، منه نسخة بخط أحد تالميذه، كتب عليها: 
 .. واستفيدوا هذه الفائدة(عن هذا الكتاب

 رحش
 )نخبة الفكر(

 النووي واللغات لأسماءتهذيب ا  67

ع ال يستغني عنه طالب علم، فإنه ينتف (واللغات تهذيب األسماء)
، ة العلممن األلفاظ الدائرة في لغبه في معرفة اللغات الواردة من كثير 

فهو كتاب نافع ينبغي أن يحرص طالب العلم على اقتنائه ومطالعته، 
 مكن من سرده كله، فإنه نافع جدا.وإن ت

 رحش
 بعين النووية()األر 
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 القاضي عياض مشارق الأنوار  68
( للقاضي عياض من أحسن الكتب التي مشارق األنواركتاب )

 ليه كثيراً ل ع، ويعوّ والموطأتشتمل على تفسير غريب الصحيحين 
 وابن رجب في )فتح الباري(. ،النووي في )شرح مسلم(

 رحش
)حاشية العقيدة الواسطية البن 

 مانع(

69  

 نشر الصحيفة

ذكر الصحيح من  في

أقوال أئمة الجرح والتعديل 

 في أبي حنيفة

 مقبل الوادعي

ال ريب أن أبا حنيفة إمام في الفقه والعلم، أما في الرواية فإنه ضعيف 
شر نالحديث، وللعالمة مقبل بن هادي الوادعي كتاب كبير اسمه: )

 ( ذكر فيه كالم أئمة الجرح والتعديل في اإلمام أبي حنيفة.. الصحيفة
 رحمه الله تعالى

 رحش
)النكت على تقريب التهذيب 

 البن باز(

 مقبل الوادعي الشفاعة  71
بل بن ( للشيخ مقالشفاعةفي الشفاعة كتاب ) فَ ل  أفضل كتاب أ  
 هادي الوادعي

 

71  
 تيسير العزيز الحميد

 في شرح كتاب التوحيد

بن  هعبد اللسليمان بن 

 بعبد الوهامحمد بن 
  يبي(: طبعة أسامة عطايا العتعزيز الحميدتيسير ال)لـ أحسن طبعة 

72  
 فتح المجيد

 لشرح كتاب التوحيد

عبد الرحمن بن حسن 

 آل الشيخ
  (: طبعة أسامة عطايا العتيبيالمجيد فتح)لـ أحسن طبعة 
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73  

 بستان المحدثين

في بيان كتب الحديث 

 وأصحابها الغُر ِّ الميامين

 عبد العزيز الدهلوي

ي يس اشتمل على علم عظيم، فينبغ( كتاب نفبستان المحدثين)
لطالب العلم أال ي غفل قراءته، فهو من أحسن ما ص نف في بيان كتب 

وتميـََّز عن غيره بما يذكره من األشعار عن األئمة  الحديث وأصحابها،
 رحمهم الله واآلثار اللطيفة

 شرح
)شرح غرامي صحيح البن 

 عبد الهادي الكبير(

 ي المقدسيعبد الغن الترغيب في الدعاء  74
اختصاره دون ( بالترغيب في الدعاءزّين عبد الغني المقدسي كتابه )

تطويل، وانتخاب عيون المنقول في الدعاء مع غلبة الصحة عليه، 
 لخصائص في كتب األدعية واألذكار.وقل ما اجتمعت هذه ا

 رحش
 )الترغيب في الدعاء(

 عبد الغني المقدسي مختصر السيرة  75

 لعبد الغني المقدسي مختصرا لطيفا من عيون (مختصر السيرةيعد )
 المصنفات في السيرة النبوية؛ ألمرين:

 ة.ن: لجاللة مصنفه وعظم موقعه في معرفة الس  أحدهما
 : حسن انتخابه ووضوح عبارته.واآلخر

 رحش
 )مختصر السيرة(

76  
إلى فضيلة  إرشاد الطلاب

 العلم والعمل والآداب

العزيز  محمد بن عبد

 المانع

( ووقف على خصائصه؛ علم عظيم إرشاد الطالبالع كتاب )من ط
قدره، ورفيع منزلته بين الكتب المصنفة في العلم وآدابه، وهو أقدم  

 ي هذا الشأن مما صنفه علماء نجد.كتاب مدون ف

 رحش
 )إرشاد الطالب(
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77  

 النظر الفسيح

 عند مضائق الأنظار

 في الجامع الصحيح

محمد الطاهر بن 

 عاشور

كتاب لطيف، يشتمل على نكت ظراف، …( سيحالنظر الف)
وتنبيهات لطاف، على مواضع مشكلة، ومواطن مبهمة، من صحيح 
البخاري، ارتأى المؤلف أن السابقين لم يشفوا فيها عليال...، وهو 

 ة، لمن بلغ مرتبة قوية في العلم.حقيق بالقراء

 رحش
)فصول منتخبة من النظر 

 الفسيح(

78  
 المعتمد من المنقول فيما

 أوحي إلى الرسول
 حيدر القاشي

( لحيدر المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسولكتاب )
شي أقدم الجوامع المؤلفة في التفسير بالمأثور، وهو كتاب ينصح االق

ور االعتناء به في قراءته في التفسير تعلما؛ ألنه تفسير للقرآن بالمأث
 من السنن واآلثار

 شرح
 )فصول منتخبة من المعتمد

 من المنقول(

 حافظ الحكمي معارج القبول  79
( من الجوامع الكبار في علم االعتقاد عند أهل معارج القبولكتاب )

السنة والجماعة، وهو مشحون بتأصيل أصيل، وعلم حفيل، وقل 
 .يره في المطوالتنظ

 رحش
)فصول منتخبة من معارج 

 القبول(

81  

 قواعد التحديث

من فنون مصطلح 

 الحديث

الدين محمد جمال 

 القاسمي

أفضل الكتب المؤلفة في علم مصطلح الحديث في القرن الماضي 
( للقاسمي، فقد اشتمل على جمع فروع قواعد التحديثهو كتاب )

متناثرة، مع حسن ترتيب، وجمال سياق، وال يقاربه إال كتاب عصريه 
 .(توجيه النظراهر الجزائري صاحب )العالمة ط

 رحش
)فصول منتخبة من قواعد 

 تحديث(ال
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81  
 توجيه النظر

 إلى أصول أهل النظر
 طاهر الجزائري

 ابن الأجدابي كفاية المتحفظ  82

ع إدمان سان بالمفردات والتراكيب، مالم َعيَّنة هي الم ْثر ية للّ الك ت ب 
مي كاإلبراهيب جماعة من أمراء البيان المتأخرين؛ ت  القراءة في ك  

 .والرافعي والخضر حسين وبكر أبو زيد
 

 الهمداني الألفاظ الكتابية  83

 ابن الأثير المثل السائر  84

 لثعالبيا سحر البلاغة  85

 ابن بسام الذخيرة  86

 أحمد الزيات من وحي الرسالة  87

 الحريري المقامات  88

 الهمذاني المقامات  89

 مهمات العلم الثاني الإمام أحمد  الزهد  91
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 أسد ابن موسى الزهد  91

لح  صوباب المعرفة عماًل وجزاًء باب  عظيم، ت هذَّب به النفوس  وت  
ي القلوب، وألهل الس نَّة والحديث كالم  كثير  فيه، م فرَّق  في الك ت ب الت

صنَّفوها باسم الزهد، كالزهد ألسد بن موسى، والزهد البن أي عاصم، 
والزهد لوكيع بن الجرَّاح، والزهد لهنَّاد بن السري، والزهد ألبي بكر 

يهقي، ي بكر البابن أبي شيبة، والزهد ألحمد بن حنبل، والزهد ألب
وفي مصنفات ابن أبي الدنيا المتنوعة، ...، وكان علماء الق طر ال 
ينفكون عن قراءة كتابين، أحدهما: كتاب الزهد لإلمام أحمد بن 

 حنبل، واآلخر كتاب الجواب الكافي البن القّيم.

 ابن أبي عاصم الزهد  92

 ع بن الجر َّاحوكي الزهد  93

 هن َّاد بن السري الزهد  94

 أبو بكر ابن أبي شيبة الزهد  95

 أبو بكر البيهقي الزهد  96

 ابن أبي الدنيا مصنفات ابن أبي الدنيا  97

 ابن القيم الجواب الكافي  98

 أحمد بن فارس مقاييس اللغة  99
 قاييسمأنفع كتاًب يمهر  به المتلقي في لسان العربية؛ هو كتاب )

(، ألحمد بن فارس، فإنه اعتنى برد  الكلمات إلى أصولها، اللغة
 بحيث ي بّين أن الكلمة مبنيَّة على أصٍل يطَّرد في جميع المشتقات
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 ‘ننصحه بما ذكرته عائشة ~ في الصحيح أنَّها لمَّا ذكرْت النبي  صالح العصيمي الآداب العشرة  111
الح خ ل ق ك تَّبع به في إص"، فأعظم كتاٍب تَـ كان خ ل ق ه القرآنقالت: "

، ثمَّ للناس تصانيف م صنَّفة في الداللة على اآلداب القرآنهو 
منظومة اآلداب الذي قرأناه، ومنها  اآلداب العشرةواألخالق منها: 

 أيضاً له ومنظومة اآلداب الكبرى، البن عبد القوي، الصغرى

 اإلجابة على أسئلة 
  1437أساس العلم 

 في األحساء

 
 ظومة الآداب الصغرىمن  111

 محمد بن عبد القوي
 منظومة الآداب الكبرى  112

 في آخر مجلس من السرد المجود لصحيح مسلم   الشيخ ذكر  المنذري الترغيب والترهيب  113
 كتب بعد االنتهاء من قراءة كتاب الجنة من الصحيح   ثالثة
 الله مثل هذا الكتب  إلىيسوق القلب  ومن أعظم ما :قال

 ويقرأونه للمنذري بل الترغيب والترهيب فيما سبق يدرسون وكانوا
لتخويف او ، البن القيم األفراححادي األرواح إلى بالد و  ،على العوام

 الحنبلي البن رجب من النار والتعريف بحال دار البوار
 الله ألن التعريف بالجزاء يثمر إلىيسوق القلب  وهذه من أعظم ما

 بتصرف ا.ه ...العمل. 

 الم جوَّد لصحيح مسلم السرد
114  

 حادي الأرواح

 الأفراحإلى بلاد 
 ابن القيم

115  
خويف من النار الت

 البوار والتعريف بحال دار
 ابن رجب

 ابن عثيمين شرح السفارينية  116
رح شمن أراد أن يفهم قدر الحاجة فيما يتعلق بولي األمر يرجع إلى )

علقة باإلمارة ة المت( البن عثيمين في إجاباته على األسئلالسفارينية
 السرد الم جوَّد لصحيح مسلم



 

  

 

21  

وطاعة ولي األمر، فإنه عرض عليه أسئلة نافعة جدا ترسم منهج طالب 
 حتى ال يكون غاليا وال جافيا. اب،العلم في هذا الب

117  

في شرح  الروض الأنف

 السيرة النبوية لابن هشام
 السهيلي نعبد الرحم

من  نه تحقيقات  في أبواب( للسهيلي في مواضَع مالروض األنف)
العلم ال نظير لها، ومنها بحث ماتع حول حديث )أفلح وأبيه( ال 
تجده في غيره من الكتب، ال شروح الحديث وال العقيدة وال غيرهما. 

 .(نتائج الفكر( و)الروض األنفصة )وكتب السهيلي نافعة، خا

 السرد الم جوَّد لصحيح مسلم

 في النحو نتائج الفكر

118  
لاعتبار في الناسخ ا

 والمنسوخ من الأخبار
 أبو بكر الحازمي

ئل الشيخ عن أحسن كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث س  
أكثر ما يذكر المشتغلون بعلم الحديث ويعتمدون عليه  … فقال: 

( للحازمي؛ ألنه لخص األحاديث المنسوخة االعتباركتاب )
 الفن. والناسخة، فهذا كتاب حسن في الجملة في هذا

 السرد الم جوَّد لصحيح مسلم

]على المرء أن يجعل له كتابا فقهيا أصال يديم النظر فيه[ ويكرره بعد  البهوتي الروض المربع  119
( روض المربعالقراءته المتون المعتمدة على شيوخه فالحنبلي يجعل )

الكي ( والماالختيار لتعليل المختارهو األصل. والحنفي يأخذ )
 .(فتح الوهاب( والشافعي يأخذ )لجليلمواهب ايأخذ )

 الموصلي الاختيار لتعليل المختار  111 السرد الم جوَّد لصحيح مسلم

 الحطاب مواهب الجليل  111
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 أبو يحيى السنيكي فتح الوهاب  112

113  
من َّة المُنعم في شرح 

 صحيح مسلم

صفي الرحمن 

 المباركفوري

نة م: شروحات صحيح مسلم فأرشد إلى كتاب ل الشيخ عنئ  س  
، وقال إنه من أخصر شروحات المنعم في شرح صحيح مسلم

 مسلم.
 السرد المجرد لصحيح مسلم

114  
التخريج عند الفقهاء 

 والأصوليين
 ؟صولاألعن أفضل ما ي قرأ في تخريج الفروع على  ئل الشيخس   يعقوب الباحسين

( يينالتخريج عند الفقهاء واألصولكتاب الشيخ الباحسين )  - فقال
إلى  مفتاح الوصولوكتاب العالمة التلمساني المالكي ) - تأصيال،

 ( تحصيال.بناء الفروع على األصول

 

115  
مفتاح الوصول إلى بناء 

 الفروع على الأصول
 محمد التلمساني

116  
هداية الإنسان إلى 

 الاستغناء بالقرآن

 يوسف بن عبد الهادي

 المِبْر دالمعروف بابن 

 ليوم،لكنه ال يوجد ا بالقرآن، البن رجب كتاب نافع في االستغناء
هو و  حقق أحدها في الجامعة اإلسالمية، وإنما يوجد له مختصرات،

َرد،امختصر البن عبد اله بـْ كتابه هذا ف دي الصغير المعروف بـابن الم 
 رء على حقيقة االستغناء بالقرآن.يوقف الم

 محاضرة
أثر مفردات التعلم في حصول 

 األمن الفكري
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117  
في نَّظْمِّ حُسْنُ البيان 

 مشتركات القرآن
 الأبياري يعبد الهاد

"والمتن المرشح لإلحاطة علمًا بكليات التفسير في األلفاظ متن  
عبد لعالمة " لُحْسُن البيان في َنْظِم مشتركات القرآنمبارك اسمه: "

 ، وهو متن  شعريٌّ لطيف  ¬بن رضوان األبياري األزهري  يالهاد
وطي في األلفاظ نقلها من كالم السي َضّمنه جملة من كليات التفسير

 في اإلتقان"

 محاضرة
 كيفية تلقي علم التفسير

118  
تحفة الأريب فيما في 

 القرآن من الغريب
 أبو حي ان الأندلسي

تاب هو ك -أي: غريب القرآن-"والمتن المعتمد أصاًل في درايته 
" للعالمة محمد بن تحفة األريب فيما في القرآن من الغريب"

دلسي المعروف بأبي حيّان األندلسي، وهو رجل  واسع يوسف األن
االطالع في علوم العربية وال سيما النحو واللغة، وله تفسير مشهور 
هو "البحر المحيط"، وأفرد كتاباً في الغريب هو كتاب "تحفة األريب 
فيما في القرآن من الغريب"، فهو المتن المعتمد في تلّقي غريب 

 القرآن"

 محاضرة
 قي علم التفسيركيفية تل

119  
صفة الارتباط بين العلماء 

 في القديم
 عبد الرحمن المعلمي

للعالمة عبد الرحمن المعلمي رســـــــــالة نافعة في الصـــــــــلة بين العلماء، 
حقيقـــة  بـــأن يقرأهـــا المتعلم، وأن يـــدرك مـــا فيهـــا من المعـــاني حتى 
تسمو روحه في العلم، ويعلَم أن العلم زاد مقرب إلى الله، وليس زادا 

 للمتكبرين والطغاة الذين يرومون االستعالء على الخلق.

 شرح
 )أصول السنة للحميدي(
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 لهاجريأعدّه: عبد الله بن غانم ا

 1439ليلة التاسع والعشرين من شهر شوال 

121  
في شرح  طرح التثريب

 التقريب
 زين الدين العراقي

الب ام ينبغي للطعن كتاٍب في شرح أحاديث األحكس ئ َل الشيخ 
 .طرح التثريب فقال:، إدمان النظر فيه

 

 بعبد الوهامحمد بن  مسائل الجاهلية  121
رسالة نافعة جدا، ومن أحسن من اعتنى بتحقيق « سائل الجاهليةم»

مبانيها الشيخ يوسف السعيد في شرحه عليها، فإنه حققها على عدة 
 ية، وشرحها في مجلدين. ا.ه.نسخ خط

 برنامج سرد المطوالت
 )الدرر السنية(

 
 


