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╝ 
 

 ,أرشف األنبياء واملرسلني وىلع آهل وصحبه أمجعني , والصالة والسالم ىلعرب العاملني احلمد هلل

 أما بعد:

م   يف هذه املذكرة فقد مجعت  
 
 علم, مع ذكراللب ها طاات الكتب الرشعية اليت حيتاج  أسماء أ

, وإنما أذكر من أو فن   ىلع علم  أقترص أن ال  وحاولت  , هاأفضل طبعات مجيع العلوم املهمة  مصادر معني 

 ة طالب العلم.ما يفيد اعم  

ن   مَّ ه  الـم   ت  م  دَّ ما ق  فيها, ورب  مؤل   يات  ف  حبسب و   علم  يف لك الكتب  أسماء   رت بت  قد و  ,يف الف 

 وكذلك وسؤاهلم,واستشارتهم,  ,املتخصصني وطلبة العلم الفضالء املشايخبعض  الكم منمجعت ها و

 .ذلك يف ب  ت  أن ك   ق  ب  ن س  مَّ ـم

 تقييم الطبعات.كذلك يف و ,ىلع كتاب كتاب   ترجيح أن وجهات انلظر ختتلف يف املعلومومن 

 
 
ثىل يف قراءة هذه الكتب, املنهجية امل , وال ذكر  فن يف لك   ب  ت  الك   استقصاء   هذا اجلمع  رد بولم أ

 .آخر فذاك باب  

 به.إخواين طالب العلم ين وينفع, والعمل يتقبل مين هذاأن  تعاىلأسأل اهلل 

 الربيد اإللكرتوين: مالحظاتكم ىلعاقرتاحاتكم وب سعدأو

abuhasanfaraz@gmail.com 
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 ملن يريد اقتناء كتب مفيدة الشيخ عبد العزيز بن بازمساحة  نصيحة

هو أهم الكتب  (سبحانه ها بل أعظمها وأمهها: )كتاب اهللالكتب النافعة كثرية، ومن))  -ه اهلل:قال رمح

وأعظمه فيه اهلدى والنور، وفيه الدعوة إىل كل خري، وفيه بيان مكارم األخالق وحماسن األعامل، وفيه بيان ما 

أعد ألهله من العقوبة، فأعظم كتاب وأرشف أوجب اهلل وبيان ما أعد اهلل ألهله من اخلري وبيان ما حرم اهلل وما 

كتاب وأنفع كتاب هو كتاب اهلل العظيم )القرآن(. ثم كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وما بعدمها من 

كتب السنن املعروفة كأيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي ومسند أمحد رمحه اهلل وموطأ 

الكتب، لكن بالنسبة إىل طلبة العلم الذين مل يتمكنوا من العلم أو طالبات العلم يف مالك، هذه الكتب من أنفع 

املتوسط والثانوي فهؤالء هلم كتب ينبغي أن حيفظوها أوالً حتى تكثر علومهم وحتى يتأهلوا للكتب العظيمة 

 لتوحيد( للشيخ حممد بن الكبرية التي حتتاج إىل مزيد عناية وعلم بام قاله أهل العلم يف شأهنا، مثل )كتاب ا

عبد الوهاب رمحه اهلل هذا كتاب عظيم يف العقيدة، ومثل )الثالثة األصول( ينبغي أن حيفظ من الطلبة والطالبات 

 طلبة املتوسطة واالبتدائي كذلك حتى يكون عندهم أساس يف العقيدة، كذلك )العقيدة الواسطية( 

مهم يف العقيدة، )كتاب بلوغ املرام( للحافظ ابن حجر يف  لشيخ اإلسالم ابن تيمية كتاب عظيم خمترص لكنه

احلديث، )كتاب عمدة احلديث( للشيخ عبد الغني املقديس يف احلديث مهم، )األربعون النووية( وتكميلها البن 

رجب مخسون حديثًا كتاب جيد مهم نافع، ويف الفقه )عمدة الفقه( للموفق ابن قدامة كتاب جيد يف الفقه 

فقه اإلسالمي وهو يف الفقه احلنبيل لكنه يعني عىل معرفة الفقه اإلسالمي باألدلة الرشعية )دليل الرشعي ال

الطالب( للشيخ مرعي بن يوسف احلنبيل، )خمترص املقنع( املسمى )زاد املستقنع( للحجاوي هذه كتب يف الفقه 

الصاحلني( للنووي رمحه اهلل، )الوابل )رياض  افيدة لطلبة العلم وللعامة يميعً ومن الكتب النافعة املخمترصة. 

الصيب( البن القيم رمحه اهلل، هذه كتب مفيدة، )زاد املعاد يف هدي خري العباد( البن القيم رمحه اهلل، فهذه كتب 

 ا. هـ. (( وأشباهها فيها نفع كبري

 ]ابن باز العزيزعبد  لشيخل الرسمي وقعامل "الداللة عىل الكتب النافعة"فتاوى نور عىل الدرب  مفرغ من[
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  القرآن الكريم تفسري

 دار عامل الكتب. ط:الرتكي,  د. عبد اهلل . ت:(تفسري الطربي)  املعروف بـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (1

 دار طيبة.  ط: ,عثامن ضمريية وآخرون ت:.لبغوي..ل معامل التنزيل تفسري (2

 بقطر.مؤسسة دار العلوم  ط: ...زيزاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع تفسري ابن عطية = (3

 مؤسسة الرسالة . ط:الرتكي, د. عبد اهلل القرطبي .. ت:  اجلامع ألحكام القرآن = تفسري (4

 حكمت بشري.د.  ت:أو  ,كتبعامل الدار  تهر  : أوالد الشيخ, وصو  ط.ابن كثري..للحافظ  القرآن العظيم تفسري (5

 .التفسري الـمأثور(موسوعة يعترب ) هجر ت: عبدالله الرتكي, ط: دار ي,للسيوطالدر املنثور يف التفسري باملأثور  (6

 دار الوفاء. ط:عبدالرمحن العمرية,  ت:.. . للشوكاين( الرواية والدراية من علم التفسري اجلامع بني فن ي) فتح القدير (7

 ج.15... ط: الدار التونسّية, حمد الطاهر بن عاوورمل التحرير والتنويرتفسري  (8

ء ا (9 ئد. ط:.. .للشنقيطي يف إيضاح القرآن بالقرآن لبيانأضوا  دار عامل الفوا

ل(. :من أحسنها ؛حواش  وعىل التفسري  ط: لبنان, ,ت: د. فخر الدين قباوة .تفسري اجلاللني.. (11  )حاوية اجل م 

 .. ط: دار ابن اجلوزي.للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي. تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (11

 (.أجزاء متفرقة) ط: دار ابن اجلوزي. (شيخغة من أرشطة المفرّ  )دروس   للشيخ ابن عثيمني تفسري القرآن الكريم (12

 مركز التفسري. ط:املخترص يف تفسري القرآن الكريم... (13

 ج.24, دار ابن حزم ط: بمعهد اإلمام الشاطبي مركز الدراسات واملعلومات القرآنية عدادإ ,موسوعة التفسري املأثور (14

♣♣♣ 

 أسباب النزول 

 , ط: دار ابن اجلوزي.عبداحلكيم األنيست: د.  )ومل يكمله(بن حجر االُعجاُب يف بيان األسباب للحافظ  (1

 , ط: دار ابن اجلوزي.حممد بن موسى آل نرص -سليم بن عيد اهلاليل تأليف  ,االستيعاب يف بيان األسباب (2

 , ط: الرسالة نارشون.حسن ولبيتأليف  لفة يف الباب(ألوهر الكتب املؤ )مجع   اجلامع يف أسباب النزول (3

♣♣♣ 
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 علوم القرآن الكريم

 , دار العاصمة... ت: سليامن الالحم.للنحاس يف القرآن الكريم الناسخ واملنسوخ (1

 .املنهاج دار ط:, عربش وادي حممد ت:.. .للنووي القرآن محلة آداب (2

 .وأخرونيوسف املرعشيل  .ت: .لزركيش.ربهان الدين الربهان يف علوم القرآن ل (3

 .جممع امللك فهد ط:..  .لسيوطيالل الدين ااإلتقان يف علوم القرآن جل (4

 ن.جملدا ط: دار املرياث النبوي,للدكتور حممد بازمول... يف علوم القرآن للسيوطي هتذيب وترتيب اإلتقان (5

 النبأ العظيم )نظرات جديدة يف القرآن( للدكتور حممد عبد اهلل دراز.  (6

 للدكتور حممد هشام طاهري, ط: مكتبة الرود. -ا ودراسةمجع  -ائل االعتقادية املتعلقة بالقرآن الكريم املس (7

 . ط: معهد اإلمام الشاطبي...الـمحرر يف علوم القرآن لـلدكتور مساعد الطيار (8

 للدكتور فهد الرومي. الكريم دراسات يف علوم القرآن (9

 . اجلديععبد اهللل يف علوم القرآن املقدمات األساسية (11

♣♣♣ 
 القراءات

 املدخل إىل علم القراءات للدكتور عبد القيوم السندي...ط: معهد اإلمام الشاطبي. (1

ئر, ودار ابن حزمالبن اجلزري,  ت: د. خالد أبو اجلود, ط:  النرش يف القراءات العرش (2  .دار املحسن اجلزا

ترة (3  , ط: دار السالم.القايض الفتاحعبد للشيخ  -ةية والدرمن طريقي الشاطب- البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتوا

♣♣♣ 
 التجويد

 ط: معهد اإلمام الشاطبي....غانم قدوري احلمديد للدكتور امليرس يف علم التجو (1

 لطباعة املصحف. جممع امللك فهد إصدارأعده جلنة من املشايخ املقرئني, ...التجويد امليرس (2

 لشيخ عبد الفت اح بن السيد عجمي املرصفي, ط: مكتبة طيبة.ل اية القاري إىل جتويد كالم الباريهد (3

♣♣♣ 
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 وقواعده أصول التفسري

 صالح آل الشيخرشح د. مساعد الطيار و د.  :وعليه رشوح كثرية منهاأصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية,  (1

 .اخترصه د.حممد أبو زيدو, مكتبة وهبة أو دار األرقم لذهبي .. ط:ا للدكتور حممد حسني التفسري واملفرسون (2

 للدكتور حسني احلريب.  قواعد الرتجيح عند املفرسين خمترُص  (3

 .لـلدكتور مساعد الطيار هاكل ميرس يف أصول التفسريـ/ اليف أصول التفسري فصول  /التحرير يف أصول التفسري (4

 , ط: دار ابن عفان.خالد السبتللدكتور فسري الت   قواعدُ  (5

 ج.3ة للدكتور عبد الباسط فهيم, ط: البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية, ن قيم اجلوزيالقواعد التفسريية عند اب (6

♣♣♣ 
 معاني كلمات القرآن

 .القلمدار  ط:, صفوان الداوودي ت:لراغب األصفهاين .. لمفردات القرآن الكريم  (1

 الة... ت: حممد الرايض ط: الرس.بن اجلوزيالنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر  (2

 ج.4للسمني احللبي, ط: عامل الكتب,  تفسري أرشف األلفاظ يفعمدة احلفاظ  (3

ج يف غريب القرآن لالرّس  (4  .املنهاج...ط: مكتبة دار حممد اخلضرييلدكتور ا

♣♣♣ 
 يف القرآن الكريم اللفظي توجيه املتشابه

 عبد احلميد هنداوي, ط: دار ابن اجلوزي.أ. د. ت: ( للغرناطي, يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل)مالك التأويل  (1

 أ. د. عبد احلميد هنداوي, ط: دار ابن اجلوزي. ت: ...ابن مجاعةلبدر الدين يف املتشابه املثاين  كشف املعاين (2

♣♣♣ 
 إعراب القرآن

  , ط: دار القلم.أمحد حممد اخلراطللّسمني احللبي...ت:  ون يف علوم الكتاب املكنونُص م  ـال ر  الد   (1

 , ط: دار الرويد.صايف بن عبد الرحيم حمودملالكريم  إعراب القرآن يف دولاجل (2

 ج.4, ط: جممع امللك فهد لطباعة املصحف, أمحد اخلراطللدكتور  الكريم املجتبى من مشكل إعراب القرآن (3
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 متون احلديث

 ج.4طوق النجاة, دار ط:  ,األمرييةاملصورة عن  أو ج8 ,ط: دار التأصيل..صحيح البخاري. (1

 .دار املنهاج-طوق النجاةدار ط:  رتكيةالالعامرة  بعةطالاملصورة عن  أو دار التأصيلط: صحيح مسلم..  (2

 .دار الرسالة العاملية ط:  أو الصديق,دار  ط:ت: عصام موسى هادي, سنن أيب داود..  (3

 .أيب غدةت:  أودار التأصيل  ط:سنن النسائي..  (4

 .دار التأصيلالسنن الكربى للنسائي ...ط:  (5

 .العاملية دار الرسالة أولصديق دار ا ط:ت: عصام موسى هادي,  أو )الثانية( دار التأصيل ط:الرتمذي..  امعج (6

 .دار الرسالة العاملية أو ,دار التأصيل :ط أو ,لصديقط: دار ات: عصام موسى هادي, سنن ابن ماجه..  (7

د مالك..اإلمام موطأ  (8  )لرواية أيب مصعب(. ر التأصيلداط:  و ,الليثي( حييى )لرواية ت: بشار عوا

 مؤسسة الرسالة.يف ط:ؤوط ااألرن , ويستفاد من خترجياتدار املنهاج-املكنز اإلسالمي :طمام أمحد.. مسند اإل (9

  .سعد احلميّد الدكتور بتحقيقوتتامت بعض األجزاء الناقصة , ...ت: محدي السلفيلطرباينل عجم الكبريامل  (11

 .الزهراينبن هياس مرزوق د.  ت: أول دار التأصي ط:سنن الدارمي ..   (11

 .مؤسسة الرسالة ط: ت: وعيب األرنؤوط, سنن الدارقطني ..  (12

 .ماهر الفحل ت: أوط: دار التأصيل صحيح ابن خزيمة ..   (13

 الرسالة.مؤسسة  ط: أودار التأصيل  ط:حيح ابن حبان... ص  (14

 ج.11قويم, دار املنهاج ال ط: ...النيسابوري املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  (15

 ابن اجلوزي.ط: دار ,  عيل عبداملقصود رضوانت:  بخاري..مام الاألدب املفرد لإل  (16

 مسند أيب يعىل املوصيل...ط: دار التأصيل. أو ت: حسني سليم أسد. ط: مكتبة الرود.  (17

 البن اجلارود...ط: دار التأصيل. مسندةـاملنتقى من السنن ال   (18

 ج.5اوي...ط: دار عامل الكتب, الطحرشح معاين اآلثار أليب جعفر   (19

 (.ويستفاد من ترتيب الكتاب خلالد الرباط) وعيب األرنؤوط أليب جعفر الطحاوي...ت: رشح مشكل اآلثار  (21
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 الصحابة والتابعني آثار
 .ج12 )الطبعة الثانية(, دار التأصيل ط:الرزاق ..  املصنف لعبد (1

 .ج25, نوز إوبيليادار ك ط: ,د. سعد الشثري ت:... ويبة أيب املصنف البن (2

 ج.4يف  اجلديدة املخترصة لكل ما وجد من الكتابالطبعة  أوج, 8 ,ت: سعد احلميد... سعيد بن منصورلسنن ال (3

 مسانيد الصحابة(. ت: حممود واكر. جدت منه بعُض هتذيب األثار البن جرير الطربي )وُ  (4

  .ج15 ,دار الفالح ط:األوسط البن املنذر ...  (5

 (.ن واء اهللوستصدر طبعة بشار عواد قريبا إج. )19دار الفالح,  ط:البن حزم ..  مجىلـليف رشح ا حىّل مُ ـال (6

 ج.22دار عامل الكتب,  ط:, الرتكياهلل عبد د. مركز هجر بإرشاف  تللبيهقي...  لسنن الكربىا (7

 ج.3دار األوراق الثقافية, ط: ...زكريا غالم قادر يىيب حيألمن آثار الصحابة يف الفقه  صّح  ما (8

♣♣♣ 

 اجلمع بينهماوخمتصرات الصحيحني 
 زت الزيادات(عىل مسانيد الصحابة, ويف هذه الطبعة ُمي   )مرتب  دار الكامل املتحدة  ميدي..ط:اجلمع بني الصحيحني للحُ  (1

 )مرّتب عىل األبواب الفقهية(.اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق اإلوبييل...ت: طه بو رسيح, ط: دار الغرب.  (2

 ط: دار  ابن اجلوزي. ,ت: طارق عوض اهلل ..بيديالبخاري للز  خمترص صحيح  (3

 خاري لأللباين..ط: مكتبة املعارف.خمترص صحيح الب (4

 وبيليا.إسعد الشثري..ط: دار لدكتور خمترص صحيح البخاري ل (5

 ط: دار  ابن اجلوزي. ,ت: طارق عوض اهلل.. منذريحافظ الـللخمترص صحيح مسلم  (6

 سعد احلميد, جملدان. الدكتور ت: فريق من الباحثني بإرشاف. .للقرطبي.خمترص صحيح مسلم  (7

♣♣♣ 

 األحكام
 أو ت: نظر الفاريايب. الزهريي سمري ت: ...ملقديسعبد الغني ااألحكام ل عمدة (1

 )األوىل للمتن, والثانية لتخريج األحاديث(. سليم اهلاليلت:  و...ط: دار العطاء املحرر يف احلديث البن عبد اهلادي (2
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 )األوىل للمتن, والثانية لتخريج األحاديث(. سمري الزهرييو ت:  د.عبد املحسن القاسم   ت:ابن حجر..لحافظ املرام لبلوغ  (3

 ت: طارق عوض, ط: دار ابن اجلوزي. جمد الدين ,بن تيميةاعبد السالم لاملنتقى يف األحكام الرشعية  (4

♣♣♣ 

 قئقاالرو والزهد باآلدا

 .عبد الرمحن الفريوائيت:  ...راحوكيع بن اجللإلمام  هدكتاب الزّ  (1

 .ج2ـه,  1441دار اإلفهام, , ط: عبد الرمحن الفريوائيت: ...اد بن الرسيهد هلنّ كتاب الزّ  (2

 , ط: دار ابن حزم.املجيد إبراهيم باجس عبد, ت: الوليد سليامن الباجيأليب  العابدين نننن الصاحلني وسس (3

 طبعة دار املنهاج بجدة.  أو, فحل, ط: دار ابن اجلوزيماهر الت: نووي .. مام الرياض الصاحلني لإل (4

 .ط: دار ابن كثري بدمشق أو ,لباينالرتغيب والرتهيب للمنذري .. ت: األ (5

 سائد بكداش, ط: دار البشائر اإلسالمية.د. خمترص الرتغيب والرتهيب للحافظ ابن حجر...ت:  (6

♣♣♣ 

 دالئل النبوة وخصائصها

 .(صحيح الشامئل)وللدكتور أنيس طاهر:  : ماهر الفحل, ط: دار الغرب.الشامئل املحمدية للرتمذي...ت (1

 وله خمترص مفيد  للدكتور أمحد املزيد.قلعجي,   الدكتور حممد رواس ت:  ...دالئل النبوة أليب نعيم (2

 .: عبداملعطي أمني قلعجيت ...دالئل النبوة للحافظ البيهقي (3

 , ت: عبده عيل كووك, ط: دار البشائر.للقايض عياض لمفا بتعريف حقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسالّش  (4

  , ط: دار البشائر.عبد اهلل بحرالدينللحافظ ابن امللقن, ت:  غاية السول يف خصائص الرسول صىل اهلل عليه وسلم (5

 ط: دار اآلثار.للشيخ مقبل الوادعي... دالئل النبوة من لصحيح املسندا (6

 , ط: دار التوحيد.حممد خليفة التميميللدكتور  ته يف ضوء الكتاب والسنةحقوق النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل أم (7

 , ط: تكوين للدراسات.لدكتور سامي عامريل ...براهني النبّوة والرّد عىل اعرتاضات املسترشقني واملنرّصين (8

 ط: دار الصميعي.ي...العازم بن راود وسىملاجلامع يف اخلصائص  (9
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 الدعوات واألذكار

 , ط: مكتبة الرود.حممد سعيد البخاريت: طرباين...الدعاء للكتاب  (1

 .ت: سليم اهلاليل, ط: دار ابن حزم ..(.عجالة الراغب املتمني)مع خترجيه  عمل اليوم والليلة البن السني (2

 دار املنهاج بجدة. : ط... للنووياألذكار  (3

 هاج.للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر...ط: مكتبة دار املن فقه األدعية واألذكار (4

♣♣♣ 

 األحاديث املوضوعة 

ء السلف., نور الدين بويا جيالربن اجلوزي... ت: املوضوعات ال (1  ط: دار أضوا

ئد. (2  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم...ط: دار عامل الفوا

 ج5,رسائل علمية صدرت عن دار امليمنةللسخاوي..ت: يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة  املقاصد احلسنة (3

ئد املجموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين... ط: دار الكتب العلمية ت: عبد الرمحن املعلمي. (4  الفوا

 ج.3 بجدة, ط: دار املنهاج...عمر بن حسن بن عثامن فالتهالوضع يف احلديث للدكتور  (5

♣♣♣ 

 شروح احلديث

 ابن اجلوزي. دار ط:.. ت: طارق عوض اهلل .ابن رجبلحافظ ل رشح صحيح البخاري فتح الباري (1

 .العاملية الرسالةدار  ط:...العسقالين ابن حجرحافظ لل رشح صحيح البخاري فتح الباري (2

 (.ط:دارالكامل املتحدة ان واء اهلل صدرست) للقسطالين ...طبعة بوالق إرواد الساري عىل صحيح البخاري (3

 الرسساوي )قريبا إن واء اهلل(. ط: أو, دار الصديق ط:للنووي..  بن احلجاج مسلمصحيح رشح املنهاج يف  (4

 .د.خالد الرومي ت: أو .ج 7دار ابن كثري يف  ط:ا أوكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي. مفهم ملـال (5

 الرسالة نارشون , ط:وعبان العودة-سعد نجدت عمرأليب سليامن اخلطايب, ت: درشح سنن أيب داومعامل السنن  (6

 أو ط: مكتبة املعارف. دار السالمو-دمشق دار الفيحاء ط:..ادي.د للعظيم آبعون املعبود رشح سنن أيب داو (7
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 املرصية.ط:  (ج 6)ج, وأكمله ابنه 11()ومل يكمله حمود السبكيمل املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود (8

 ودار السالم.-دمشق دار الفيحاءط:  الرتمذي للمباركفوري جامعوذي رشح ححتفة األ (9

 ويستفاد من حاوية السندي والسيوطي.السلفية بباكستان. ط: ,عطاء اهلل الفوجياينلنسائي التعليقات السلفية عىل ال (11

 .ويستفاد من حاوية السندي والسيوطيبيت السالم.-النورط:دار .حمد جانبازملابن ماجه  إنجاز احلاجة يف رشح (11

 , ط: الفاروق احلديثية.مبن إبراهي أيب حممد أسامة ت:...البن عبد الرب ملذاهب فقهاء األمصار االستذكار  (12

 .-عىل أبواب الفقهللرتتيب –أسامة إبراهيم ت:, أو بشار عواد:ت البن عبد الرب ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد (13

 نعاين.عىل الكتاب حاوية مفيدة للّص و, دار أسفار :ط.. .البن دقيق العيد إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (14

 أو ماهر الفحل., ضت: طارق عو البن رجب م يف رشح مخسني حديثا  من جوامع الكلمجامع العلوم واحلك (15

 للعراقي", والرشح له والبنه أيب زرعة, ط: دار ابن اجلوزي طرح التثريب رشح لـ"تقريب األسانيد وترتيب املسانيد (16

 (. أليب عبد اهلل احلميديرشح للجمع بني الصحيحني) فؤاد عبد املنعمالبن هبرية, ت:  اإلفصاح عن معاين الصحاح (17

  .بجدة )رشح معاين اآلثار( للعيني, ت: أرود املدين, ط: دار املنهاج  نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح (18

م للصنعاينسبل ا (19  د.الشثريورشح  ,رشح عبدالله الفوزان ومن رشوح البلوغ:ط: ابن اجلوزي,  لسالم رشح بلوغ املرا

 دار ابن اجلوزي. ط: ,.. ت: حممد صبحي حالق.قى األخبار للشوكاينوطار رشح منتنيل األ (21

♣♣♣ 

 غريب احلديث 
م, ت:يب عبيد اغريب احلديث أل (1  عبد السالم هارون, ط: اهليئة العامة بالقاهرة-حسني حممد رشفلقاسم بن سال 

قيةغريب احلديث البن قتيبة...ت: عبد اهلل اجلبوري, ط:  (2  .وزارة األوقاف العرا

 جامعة أم القرى. ط:,  الكريم إبراهيم الغرباوي ت: عبد. احلديث أليب سليامن اخلطايب..غريب  (3

ر عىل صحاح اآلثار (4  .(الصحيحني واملوطأ وأسانيد يف ضبط ألفاظ) ج3,ط: دار الكامل...عياضللقايض  مشارق األنوا

  .ج 11, اخلراطأمحد  ت:...بن األثريالنهاية يف غريب احلديث ال (5

♣♣♣ 
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  ديثاحل علوم

 ت: د. أمحد بن فارس السلوم, ط: مكتبة املعارف.ناسه للحاكم النيسابوي...وكّمّية أج معرفة علوم احلديث  (1

 ماهر الفحل, ط: دار ابن اجلوزي. ت: ...الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (2

 . الرسائل العلمية باجلامعة(ق أخري ا يف)ُحقّ الطحان للخطيب البغدادي...ت:  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (3

 ي.محدي عبد املجيد السلف للعالئي... ت: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل (4

 د. عاصم القريويت. أوالبن حجر... ت: د. أمحد املباركي  تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس (5

 .عبد القيوم عبد رب النبيد.  ... ت:البن الكيّ ال الثقاتيف معرفة من اختلط من الرواة  الكواكب النريات (6

ء السلف. ..محمد طلعت.ـمعجم املدلسني ل (7  ط: أضوا

ء السلف... معجم املختلطني لـمحمد طلعت. (8  ط: أضوا

♣♣♣ 

 مصطلح احلديث

 .املحيلالبن جالل الدين  املعني فتح القادر ومن رشوحها:, ت: عيل احللبي, املنظومة البيقونية لعمر البيقوين (1

  , ط: دار الفكر. )الطبعة اجلديدة(.ديث البن الصالح... ت: نور الدين عرتعلوم احل (2

 ., أو حاوية د. عبد الكريم اخلضري عليهكويتيةال ط:بن كثري .. ال رشح اختصار علوم احلديث الباعث احلثيث (3

 ت: أمحد واكراحلديث..يف علم  السيوطي ألفية أو , ت: العريب الدايز, ط: دار املنهاجيف علوم احلديث العراقيألفية  (4

 ., طبعة دار املرياث النبويابن الصالح البن حجر...ت: د. ربيع بن هادي املدخيل كتاب لنكت عىلا (5

 الرشح فتحقيق عبدالله الرحييل وأمافطبعة دار التوحيد,  للحافظ ابن حجر, أما النخبة نزهة النظر رشح نخبة الفكر (6

 .(احلديث مصطلحيف موسوعة ) ط: دار املنهاج.اخلضري وفهيد,  ت:, لسخاويل رشح ألفية احلديث فتح املغيث (7

 .دار ابن اجلوزي ط:, د. مازن الرسساوي ت:.. .للسيوطي  يف رشح تقريب النواوي تدريب الراوي (8

 ط: الرسالة نارشون أو ط: دار النفائس. حمد مجال الدين القاسميمل قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث (9

 .دار قرطبةع, ط: الشايالعزيز  عبدكتور دللاحلديث الواضح يف مصطلح  (11
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 .للبحث العلمي , ط: مركز البصائراهلل اجلربوعي عبدللدكتور  تقريب مصطلح احلديث (11

♣♣♣ 

 )علم الرجال( احلديثرواة 

 .مكتبة اخلانجي, ط: عيل حممد عمرطبقات ابن سعد, ت:  (1

 ط: النارش املتميز. د النحال, ت: حممد الدبايس, وحمموالتاريخ الكبري لإلمام البخاري,  (2

 اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي, ت: عبد الرمحن املعلمي. (3

د, تاريخ بغداد للخطيب البغدادي... (4  .غربالط: دار ت: بشار عوا

د .د ت:.. .مزي الـ أيب احلجاج حافظلليف أسامء الرجال هتذيب الكامل  (5   .الرسالة ط:, بشار عوا

 .العاملية الرسالة ذهبي...ط:للتدال يف نقد الرجال ان االعميز (6

 .دار البشائر اإلسالمية عبد الفتاح أبو غدة, ط:  ت: ابن حجر...للحافظ لسان امليزان  (7

 .(قريبا إن شاء اهلل بعطيرسالة باجلامعة اإلسالمية، 15  وقد حقق الكتاب يف)الرسالة  ط:هتذيب التهذيب البن حجر .. (8

 ج.5ط: دار اليرس,  ن له رواية يف الكتب الستة للذهبي, ت: حممد عوامة وأمحد اخلطيب,الكاوف يف معرفة م (9

 ت: أبو األوبال صغري واغف.أو  حممد عوامة :ت ,ابن حجرلحافظ تقريب التهذيب ل (11

م اهلل إمداد احلقت: ...للحافظ ابن حجر بزوائد رجال األئمة األربعةتعجيل املنفعة  (11  دار البشائر., ط: د. إكرا

 ج.4, محمد املصنعي العنيس" لـتقريب التهذيب"مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف  (12

ء. ,اللطيف العزيز العبد عبدللدكتور وابط اجلرح والتعديل ض (13  ط: دار طيبة اخلرضا

 سالمية.للدكتور أنيس طاهر, ط: البحث العلمي باجلامعة اإل البيان والتفصيل بدراسة أوهر كتب اجلرح والتعديل (14

د بن محيد الرويثيللدكتور   ت(املصطلحات, املصنفاوالنشأة )رواة احلديث  (15  .ـه 1439دار امليمنة,  , عّوا

♣♣♣ 
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  احلديث ختريج

ية (1 ية. ط:...  للزيلعي ألحاديث اهلداية نصب الرا  الرا

ء السلفط:...البن حجر (التلخيص احلبري) املشتهر بـ: رشح الوجيز التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث (2  .أضوا

 .(الشيوخوله تتامت لبعض ) املكتب اإلسالمي ط:. عالمة األلباين..للغليل ختريج أحاديث منار السبيل إرواء ال (3

 .عارفمكتبة امل ط: لباين..عالمة األللكالمها الضعيفة  األحاديث سلسلة والصحيحة  األحاديث سلسلة (4

ن ف الـُمسند الـال (5 ل لـُمص    ج.41اإلسالمي,  دار الغربللدكتور بشار عواد ومجاعة, نرش  ُمع 

 .ـه1432دار الطرفني , ط: عابد الصمد بن بكر عبدلدكتور األحاديث واآلثار واحلكم عليها ل املدخل إىل ختريج (6

 ختريج احلديث للدكتور عبد العزيز الشايع, ط: الدار املالكية. (7

 ياغة التخريج للدكتور عبد اهلل الفالح, ط: دار امليمنة.ص (8

♣♣♣ 

 احلديث علل

 ج.4, , ط: دار القبسويص اهلل عباس د.: ت -رواية ابنه عبد اهلل-العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل  (1

 (.وللكتاب طبعات أخرى) صالح بن أمحد دي انت: ـ ..إلمام مسلم بن احلجاجل التمييز (2

 ج. 7لل البن أيب حاتم... ت: سعد احلميد و خالد اجلرييس كتاب الع (3

 .ايسالدبّ  د. حممدـ: ة لوتتمّ  حمفوظ الرمحن زين اهلل, ت: د. الدارقطني حافظللالواردة يف األحاديث النبوية  عللال (4

 د.ت: د. مهام سعيد, ط: الرو أو , ط: دار املنهاج القويمنور الدين عرت ت:رشح علل الرتمذي البن رجب,  (5

♣♣♣ 

 الدفاع عن السنة

ء  (1 ئد.لشيخ ل لل  ة من الز  أيب ريّ األنوار الكاوفة ملا يف أضوا  عبد الرمحن املعلمي. ط: دار عامل الفوا

ئد. (2  التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل )مع طليعة التنكيل( للشيخ عبد الرمحن املعلمي. ط: عامل الفوا

 .مصطفى السباعيللدكتور  ييف الترشيع اإلسالم السنة ومكانتها (3

نيون ووبهاهتم حول السنة (4  ...ط: مكتبة الصديق.خادم بخش للدكتور القرآ

http://waqfeya.com/book.php?bid=8736
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 .جاللحممد عبد القادر ت:  (تثبيت مكانة اإلمام البخاري وصحيحه من خالل رد الشبهات حوهلامإعالء البخاري ) (5

 .محد بن يوسف السيدكالمها ألأيف السنة وك؟  وكتاب تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين (6

♣♣♣ 

  وضبط األمساء األنساب

 .املعارف العثامنيةالبن ماكوال, ط:  اإلكامل يف رفع اإلرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب (1

 .جملس دائرة املعارف العثامنية, حيدر آباد, ط: عبد الرمحن املعلمي وغريه معاين ...ت: البن الّس  ألنسابا (2

 .(الفقهولغة يف اللغة والرتاجم,  نفيس كتاب  )أليب زكريا النووي..ت: عبده عيل كووك.  سامء واللغاتاأل هتذيب (3

 , ت: العرقسويس.بن نارص الدين الدمشقيال متوضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناه (4

 .خمترص مفيد(). طاهر الفتنيللشيخ   املغني يف ضبط أسامء الرجال (5

♣♣♣ 

 القدمية واملعاصرة البلدانمعاجم 
  ط. دار صادر.وي...م  معجم البلدان لياقوت احل   (1

فية يف السرية (2  ج.5معجم معامل احلجاز يف  وله كذلك:تأليف عاتق البالدي,  النبوية معجم املعامل اجلغرا

 ثية( للدكتور سعود اجلربوعي.معجم املعامل األثرية يف املدينة املنورة )يف ضوء املصادر األصلية واملراجع احلدي (3

 ج.12, ط: دارة امللك عبد العزيز, معجم البلدان والقبائل يف وبة اجلزيرة العربية والعراق وجنويب األردن وسيناء (4

 .دار الزهراء لإلعالم العريب, ط: مؤنسحسني أطلس تاريخ اإلسالم للدكتور  (5

 .دارة امللك عبد العزيزط: ...دلبن جنيلسعد يف صحيح البخاري  ذكرها الوارد ةكنمعجم األم (6

 ...ط: دار الفكر.ووقي أبو خليلللدكتور  أطلس احلديث النبوي (7

 أطلس احلج والعمرة/ أطلس الفتوحات اإلسالمية/تأليف سامي املغلوث. ط: العبيكان. (8

♣♣♣ 
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 والرتاجم التاريخ
 .وضعيفه حي حالق يف صحيح التاريخويستفاد من عمل صباهلجر, بإرشاف الرتكي. ط: تاريخ األمم وامللوك للطربي.. (1

 ط: دار الغرب. ,بشار عواد ت:...اريخ اإلسالم للذهبيت (2

 .عبد اهلل الرتكي, أو ط: دار ابن كثريد. بإرشاف هجر مركز ت: ...البداية والنهاية البن كثري (3

 .ج25 ,.. ط: مؤسسة الرسالة.ذهبيحافظ السري أعالم النبالء لل (4

 الرتكي.د. عبد اهلل مركز هجر, بإرشاف .. ت: .بن حجراإلصابة يف متييز الصحابة ال (5

 ج. 11دينة املنورة, , ط: مركز بحوث ودراسات امللسخاويل الرشيفةتاريخ املدينة يف  اللطيفة التحفة (6

 .(معرفة الرتاجم املخترصة لألعالم يف تاريخ البرشـل)ج. 8 .دار العلم للماليني, نرش ري الدين الزركيلخل األعالم (7

 .ط: املكتب اإلسالمي, التاريخ اإلسالمي ملحمود واكر  (8

 ط: مكتبة العبيكان. .كرم ضياء العمريعرص اخلالفة الراودة أل  (9

 مكتبة اإلمام الذهبي.ط: ... عثامن اخلميس لخ من التاري ة  ب  ق  ح    (11

♣♣♣ 

 السرية النبوية
دار املعرفة  ط:مصطفى السقا بدار املغني بالرياض, أو  ت: دار ابن رجب, أو ط:بن هشام, ال النبوية سريةال (1

 .(من أفضل رشوح الكتابوهذا األندليس ) هييلللس   "فنُ الروض األُ رشحه املاتع "التي معها 

ئد,  ...خري العباد البن القيم د يف هديزاد املعا (2  ج. 7ط: دار عامل الفوا

 , وكذلك جزء السرية من البداية والنهاية البن كثري.ن أنفس ما ُكتبم  جزء السرية من تاريخ اإلسالم للذهبي  (3

 .لدعوةا ط: دار إمام ...مهدي رزق اهلل للدكتورالسرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية  (4

 د.حممد العواجي رشح . مع رشح د.عبدالرزاق البدر أوالبن أيب العز األرجوزة املئية يف ذكر حال أرشف الربية (5

 ة.دار التدمريط:  ...زيد بن عبد الكريم الزيدللدكتور  فقه السرية (6

 ط: دار الصميعي....وسى بن راود العازميملاللؤلؤ املكنون يف سرية النبي املأمون  (7

♣♣♣ 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9?src=hash
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 املسندةالعقيدة كتب و السلفعقيدة 

برة د. ت:. .أيب عاصم . بنة الن  الس   (1  , ط: دار الصميعي.باسم اجلوا

ء.فهدالفهيدت: ..لإلمام البخاري, والرد عىل اجلهمية وأصحاب التعطيلخلق أفعال العباد  (2  , ط: دارأطلس اخلرضا

 ر ابن اجلوزي.دا ط:, حممد سعيد القحطاين ت: .أمحد بن حنبل .. بن اهلل عبدل ةن  الس   (3

 ت: عادل احلمدان. أو عطية الزهراين د. ت: .ل ..للخاّل  ةن  الس   (4

 .للدكتور سليامن الدبيخي دجيّ  وللكتاب اختصار  أو ت: الريايش,  الزهريي سمري ت:. .التوحيد البن خزيمة . (5

 .دار اإلمام مسلم ط:, ربيع البيطار ت: ...يب عبيد القاسم بن سالماإليامن أل (6

 عامر الطالبي.و عيل سامي ت: أو دغش بن وبيب العجمي ت:.. .اجلهمية والزنادقة ألمحد بن حنبل الرد عىل (7

 .ت: أيب مالك الريايش أو منصور السامرينقض عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس... ت:  (8

 , ط: دار الفرقان.نارص الفقيهيبن د. عيل ... ت: اإليامن البن منده  (9

 .صالح بن مقبل العصيمي . ت: د.وعري..يب احلسن األنة ألاإلبانة عن أصول الديا (11

 .أو ت: عصام موسى هادي  اهلل الدميجي عبد د. ت:. .الرشيعة لآلجري . (11

 ت: عادل احلمدان. , والثانيةالفاروقواإلبانة الصغرى كالمها البن بطة العكربي, األوىل ط: دار  الكربى,اإلبانة  (12

 ار النصيحة., ط: دمالك الريايش أيب ت:.. .لكائيعة لالرشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلام (13

 عبد اهلل احلاودي.ت: , أو حممد حمب الدين أبوزيد ت:األسامء والصفات للبيهقي ..  (14

 ة جّ ح  م  ـجة يف بيان الاحلُ  (15
م السنة أيب القاسم األصبهاين...ت: حممد عبد اللطيف, ط: دار الفاروق.لق   وا

♣♣♣ 

 العقيدة والتوحيد

 ان, وصالح آل الشيخ وحممد اخلميسرشح الفوزو ,بن أيب العزرشح ا وعليه رشوح كثرية, منها:, الطحاويةالعقيدة  (1

 .للدكتور خالد فوزي عبداحلميد تقريب وترتيب رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز (2

 محد.املدخيل, ط: دار اإلمام أالدكتور ربيع  ت:قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة البن تيمية ..  (3
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, كثرية رشوح وعليه, علوي بن عبد القادر السقاف أود. دغش العجمي  ت:العقيدة الواسطية البن تيمية ..  (4

غ(وابن عثيمني, وعبدالكوالشيخ اهلّراس, رشح عبد العزيز النارص,  منها:  .ريم اخلضري, وصالح سندي )مفر 

 رشح الشيخ الرباك, و رشح د.حممد اخلميس. وعليه رشوح منها:, د. حممد السعوي ت:التدمرية البن تيمية .. (5

نة دارط:  ,دغش العجمياحلموية البن تيمية..ت: سألةامل (6  , وتعليقات ابن باز.صالح آل الشيخ حه:ممن رشو ,اخلزا

 .دار العاصمة ط:ت: الشرباوي بن أيب املعاطي ,  .البن تيمية .. الكبري اإليامن (7

 حممد رواد سامل. د. :تدرء تعارض العقل والنقل البن تيمية ...  (8

 .ط:املكتب اإلسالمي واخترصه الشيخ األلباين ت: الرباك, ط:دار الوطن,ذهبي ..حافظ الالعلو للعيل العظيم لل (9

ئددار ط: البن القيم .. طريق اهلجرتني وباب السعادتني (11 ُص  .عامل الفوا , ُيل خ   ابن القيم. علوم كثريا من وهو كتاب مفيد 

ء الس ط:حسني العلوي  للموصيل...ت: د.ة الصواعق املرسلخمترص  (11  ف.لأضوا

 .مشهور بن حسن ت: أو ج 3دار ابن اجلوزي يف  رسائل علمية طبعت يفت: عتصام للشاطبي ..اال (12

 ت: جمموعة رسائل املاجستري, ط: دار الفضيلة. البن عبد اهلادي ... بكييف الرد عىل الس   ينكمُ ـالصارم ال (13

 : رشح القاسم, وابن باز, وسليامن الرحييل.ورشوحه كثرية, منهابن عبد الوهاب, األصول الثالثة للشيخ حممد  (14

رشح الشيخ عبد اهلل  ومن رشوحه الـمعارصة:ت: د. دغش العجمي,  حممد بن عبدالوهابلشيخ كتاب التوحيد ل (15

يد"و"بن محيد, ورشح ابن عثيمني, وصالح آل الشيخ,  نحة احل م 
غ من صالح سندي )مف د. و للدبيخي, م   (الدروسر 

 صالح آل الشيخ, ومحد العثامن.وممن رشحه: , دغش العجمي ت:.حممد بن عبدالوهاب.لشيخ كشف الشبهات ل (16

 .دار الصميعي ط:, أسامة العتيبياهلل ... ت:  عبد بن سليامنلشيخ ل رشح كتاب التوحيد تيسري العزيز احلميد (17

 دار ابن اجلوزي. ط:ي حالق, ححممد صب .. ت:.حافظ احلكميلمعارج القبول لرشح سلم الوصول ل (18

 ط: عامل الفوائد.عبد الرمحن املعلمي,  رفع االوتباه عن معنى العبادة واإلهل وحتقيق معنى التوحيد والرشك باهلل (19

ين املبُحوثة يف علم أصولمسائُل ُأصول  (21  اإلسالمية ط: البحث العلمي باجلامعة, د. خالد عبدالل طيف الفقه الد 

 عبد القادر صويفد.لـ. الصفات والرد عليها من كالم ويخ اإلسالم ابن تيمية بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف ياألصول الت (21

♣♣♣ 

https://archive.org/download/WAQ137181s/02-03_137182s.pdf
https://archive.org/download/WAQ137181s/02-03_137182s.pdf
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 األديان والفرق
 .. ت: سيد الكيالين..ل للشهرستاينح  والن   ُل ل  م  ـال (1

ء والنحل البن حزم ..ط: دار ـصل يف الالف   (2  .ج3الفضيلة, ملل واألهوا

 دار طيبة. العزيز, عيل حسن نارص و عبد ت:.. .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (3

 .ين وحممد وودريحممد حلوا  ت:.. .الصارم املسلول عىل واتم الرسول البن تيمية  (4

ط املستقيم  (5  دار الفضيلة. ط:نارص العقل,  .. ت: د.البن تيمية ملخالفة أصحاب اجلحيماقتضاء الرصا

 حممد رواد سامل. .ت: دمنهاج السنة النبوية البن تيمية ..  (6

ئد..هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم (7  .. ط: دار عامل الفوا

 .باململكة العربية السعودية فتاء.. ط: دار اإل. اهلنديإظهار احلق لرمحة اهلل (8

 ج. 5, ت: دكاترة اجلامعة اإلسالمية, ط: دار املرياث.نعامن بن حممود األلويسلاجلواب الفسيح ملا لّفقه عبُد املسيح   (9

ء السلف.  (11 نية( للدكتور سعود اخللف...ط: دار أضوا  دراسات يف األديان )اليهودية والنرصا

 , ط: البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية.أبو بكر حممد ثاين( د. عرض ونقد)وموقفه من اإلهليات  التلمود  (11

 عامة كتب الشيخ إحسان اهلي ظهري يف الرد عىل الفرق الباطلة كالرافضة, واإلسامعيلية, والصوفية, والقاديانية.  (12

 ج.3أصول مذهب الشيعة د. نارص القفاري,   (13

 .(مفيد يف الرد عىل وبه الرافضة)تأليف الشيخ عثامن اخلميس.  -اسة حديثية نقديةدر- للموسوي الـمراجعات  (14

 ج.6, أعّده جمموعة من الباحثني, ط: دار التوحيد للنرش, موسوعة العقيدة واألديان والفرق واملذاهب املعارصة  (15

 .يعيدار الصم ط:  ...محود التوجيريللشيخ  القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ  (16

 , ط: تكوين للدراسات واألبحاث.للدكتور منقذ بن حممود السقار القرآن الكريم عن دعاوى املبطلنيتنزيه   (17

ء والبدموقف أهل والسن  (18  للدكتور إبراهيم الرحييل, ط: مكتبة العلوم واحلكم. عة واجلامعة من أهل األهوا

بطه   (19  .واخترصه املؤلف أمحدط: دار اإلمام ...للدكتور إبراهيم الرحييلالتكفري وضوا

 التحرير يف بيان أحكام التكفري )رشوط وضوابط ووبهات( للدكتور عصام السناين, ط: مكتبة اإلمام الذهبي.  (21

♣♣♣ 
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 اإلسالمي الفقه
او, األربعة مذاهب الفقهيةـالل تسلُس عىل  الكتب بُت رت  )  .(التبالـمطوّ  وختمـ ابالـمخترصات  بدء 

♣♣♣ 

 الفقه احلنفي
 .(للفقه احلنفي ملّخص  ) , ط: دارالغرباء باستانبول.النجار الدمياطي البن عىل مذهب احلنفيةالفقهية اخلالصة  (1

 , ط: دارالبشائر, وعليه رشح امليداين: )اللباب( ت: سائد بكداشسائد بكداشخمترص القدوري )الكتاب(...ت:  (2

 , ط: دار البشائر اإلسالمية.سائد بكداشت:  ..كنز الدقائق للنسفي. (3

 ط: دار الفرفور, أو ط: دار السالم بمرص,وطبع كثريا باهلند وباكستان للمرغيناين. يف رشح بداية املبتدي اهلداية (4

 الطبعة امليمنية.(, أو الطبعة البوالقية ب )تصويردار عامل الكت ط: ..البن مهام. رشح كتاب اهلداية فتح القدير (5

 دمشق دار الثقافة والرتاثأو ط:  (وهي نادرة) البوالق ط: ار".حاوية ابن عابدين "الرد املحتار عىل الدر املخت (6

ئع بدائع الصنائع (7  ج.6أو طبعة إحياء الرتاث ج,  11طبعة دار الكتب العلمية  ...للكاساين يف ترتيب الرشا

در ل ط:  ...(للحاكم الشهيد "لكايفـ: "ال رشح  )املبسوط للرسخيس  (8  مطبوعة دار السعادة بمرص.ـدار النوا

♣♣♣ 

 الفقه املالكي

 (, ط: اجلمعية الفقهية.تشجري املسائل الفقهية ) -عىل مذهب اإلمام مالك-التأهيل الفقهي  (1

وق.  أو نويفاملعيل رشح  منها:كثرية وعليه رشوح , ...ط: دار الغربالرسالة البن أيب زيد القريواين (2  رشح أمحد زر 

 ر  لد  ل الرشح الكبريو حطاب, مواهُب اجلليل لل ة منها:وعليه رشوح عدّ خمترص خليل..  (3
 وقيُس الد   حاويةمع يرد 

 , ط:دار ابن حزمالشنقيطي الشيباين , رشح الشيخ حممداإلحسائيعبد العزيز لتبيني املسالك رشح تدريب السالك  (4

 .بمرص السعادة دارط: .نة الكربى رواية سحنون..مدو  ـال (5

 ج.4 ,دكتور حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخالت:  لرباذعي,يب سعيد أل التهذيب يف اختصار املدونة (6

 البن العريب. والقبسالبن عبد الرب, )التمهيد( و )االستذكار( يستفاد من رشوح احلديث املالكية:  (7

♣♣♣ 
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 الفقه الشافعي

صني, كفاية األخيار  ومن رشوحه:. األصفهاين ألمحد خمترص أيب وجاع (1  هاجاملن دار ط. املتن والرشحلتقي الدين احل 

 ج 4,ط: دار املنهاج .("الغاية والتقريب" قاسم خمترص  أيب وجاع: )رشح  ابنُ  عىل رشح ابن قاسم الغزي جورييحاوية الب (2

 .ج8حاء ودار املنهل نارشون, دار الفي, ط: عبده عيل كووك ...ت:روضة الطالبني للنووي  (3

 منهاج لشمس الدين الرميل.ـمحتاج إىل رشح الـهناية ال (4

 اوردي.ـ( للمرشح خمترص املزين)احلاوي الكبري  أو لجويني...ط: دار املنهاجل لب يف دراية املذهبهناية املط (5

 (الذي اخترصه من منهاج الطالبني للنووي للمؤلف عىل كتابه رشح  )األنصاري لزكريا فتح الوهاب برشح منهج الطالب (6

 دار الوفا.  ط:املطلب ,  رفعت عبد ت: د.. ..له (األمكتاب ) ألقوال اإلمام الشافعي وفقهه: (7

♣♣♣ 

 الفقه احلنبلي
 اجلمعية الفقهية. ط:(, عىل مذهب اإلمام أمحد الفقهية تشجري املسائل)-للمبتدئني يف الفقه-حقيبة التأهيل الفقهي (1

 احلوايش السابغات ألمحد بن نارص القعيمي, ط: دار أسفار وعليهالعجمي,  حممد:تان, ب  ل  ات البن ب  أخرص املخترص (2

 بيل يف رشح الدليل د. سعد اخلثالن.س  ل  الس    منها: وله رشوح  , أمحد اجلاّمز :ت, ل الطالب لنيل املطالب للمرعيدلي (3

ة للمقديس منها: وعليه رشوح   دار البشائرط: ,البن قدامةيف الفقه مدة العُ  (4  , ورشح  ابن جربين.ابن تيمية ويخ اإلسالم , ورشُح الُعد 

 , ط: هويتللب    املربع وُض الر   منها:وله رشوح  كثرية اوي, ت.عبد املحسن القاسم, جّ للح   ملقنعيف اختصار ا زاد املستقنع (5

 م  مُ ـح الالرش  وعليه(,  ي ابن قاسم والعنقريويستفاد من حاويت  ) إثراء املتون
ع( عثيمنيال بنلشيخ ال عت  ن موس   .)رشح  مقار 

 ي. وحاوية النجدرشح البهويت,ومن رشوحه:وزيادات البن النجار. التنقيح مع منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع  (6

 .(مذهب اإلمام أمحد مع املعتمدملعرفة أقوال ).ت: الرتكي. ن اخلالف لعالء الدين الـمرداوي.اإلنصاف يف معرفة الراجح م (7

 .(لة بقية املذاهبمجع أدلة املذهب وأجاب عىل أد)الرشح الكبري عىل متن )املقنع( البن أيب عمر...ت: الرتكي.  (8

 (.مجع  قيّم لسؤاالت ومسائل اإلمامج. )22...ت:فريق علمي بإرشاف خالد الرباط, وم اإلمام أمحداجلامع لعل  (9

♣♣♣ 

 

http://www.feqhbook.com/?book=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-3
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 املقارن الفقه
 .(ن واء اهللا إبشار عواد قريب   حتقيقصدر وسي) ج19دار الفالح يف  ط:البن حزم ..  مجىّل ـيف رشح ال حىّل مُ ـال (1

 .(مقارنـيف الفقه ال موسوعة) دار عامل الكتب. ط:, الرتكي د. عبد اهلل ت:.. .البن قدامة يف الفقه مغنيـال (2

 .(موسوعة يف الفقه الـمقارن) -السبكي واملطيعيأكمله -للنووي .. ط: مكتبة اإلرواد.رشح املهذب مجموع ـال (3

 ة.وحيقق يف الرسائل العلمية باجلامعة اإلسالمي, ط: مركز البصائر...ة املقتصد البن رودكفايبداية املجتهد و (4

 دار ابن عفان. ط:التعليقات الرضية للشيخ األلباين,   معالروضة الندية رشح الدرر البهية لصديق حسن خان  (5

♣♣♣ 

 املعاصرةواملوسوعات  كتب الفقه
 دار ابن اجلوزي ط:د.سامي خليل,  ت:األلباين.. حممد نارص الدين صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم للشيخ (1

 .ج5مالك كامل سامل... أليبفقه السنة صحيح   (2

 ج.3الدروس الفقهية من املحارضات اجلامعية للشيخ حممد بن صالح العثيمني...إصدار مؤسسة الشيخ,  (3

 .مؤسسة الدرر السنية من إصدارات... وفقه األطعمة, وفقه األيامن والنذور فقه األرسةو سلسلة فقه العبادات (4

 جممع امللك فهد. ط:الفقه امليرس... (5

 ط: دار امليامن....ة للدكتور عبد اهلل الغفييلدراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكا اةنوازل الزك (6

 ...ط: دار التوحيد.عيل بن نارص الشلعانل النوازل يف احلج (7

 ط: دار الصميعي. ...اخلثالن بن تركي سعد دكتورللاملعارصة فقه املعامالت املالية  (8

 ط: دار السالم. ...و د. صالح الصاوي عبد اهلل املصلح .د. ال يسع التاجر جهلهما  (9

 ج. 12ط: دار ابن اجلوزي,  ين...أ.د عبد اهلل اجلرب -اجلامع ملسائل الفقه القديمة واملعارصة–تسهيل الفقه  (11

 .الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية , إصدار الكويتية الفقهية املوسوعة (11

 .الدبيان بن حممد دبيانللشيخ  (أصالة ومعارصة)الية موسوعة املعامالت امل ولهموسوعة أحكام الطهارة  (12

 ج.8للدكتور خالد املشيقح.  اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا (13

 , ونور عىل الدرب, وفتاوى الشيخ ابن باز, وفتاوى الشيخ ابن عثيمني.فتاوى اللجنة الدائمةاألجزاء املطبوعة من  (14
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 اإلسالمي الفقهاملدخل إىل 
 .دار الفتح للدراسات والنرش ط:  لدكتور صالح حممد أبو احلاج,ل ل إىل الفقه احلنفيفّص مـاملدخل ال (1

 مدارج التفقه يف املذهب املالكي إعداد نايف بن عبد الرمحن آل الشيخ مبارك. (2

 , ط: دار النفائس.املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي, د. أكرم القواسمي (3

 عيمي, ط: تكوين للدراسات واألبحاث.ألمحد بن نارص الق مدارج تفقه احلنبيل (4

ر الفقه املرموز يف األعالم والكتب والرتجيحات (5  , ط: ابن حزم.مريم حممد الظفرييلـ مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسا

♣♣♣ 

 ء(لغة الفقها( الفقهغريب  كتب
 , ط: دار النفائس.عكت. خالد بن عبد الرمحن الي...حات الفقهية للنسفي احلنفة يف االصطالب  ل  الط   ةُ ب  ل  ط   (1

 للُجّبي املالكي...ت: حممد حمفوظ, ط: دار الغرب. رشح غريب ألفاظ املدونة (2

 .. ت: د. عيل بسام اجلزائري, ط: دار الضياء.البن عبدالسالم املالكي. احلاجب ابنلغات  لفهم الطالب تنبيه (3

 عبد املنعم طوعي بشنايت.أليب منصور األزهري الشافعي.... ت: د.  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي (4

ي ومي الشافعي...ت: عادل مرود, املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري (5  د. أيمن الشوا ط: دار الفيحاء أو للف 

 للبعيل احلنبيل...ت: حممود األرنائوط و ياسني اخلطيب, ط: مكتبة السوادي. عن  ق  مُ ـع عىل ألفاظ الل  ط  مُ ـال (6

♣♣♣ 
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 أصول الفقه
ا بالـمخترصات وختمـ ا بالـمطّوالت(. مذاهب الفقهيةـالتسلُسل عىل بُت الكتب )رت    األربعة, وبدء 

♣♣♣ 

 الفقه احلنفيأصول 

 بعض املعارصين. هُ ب  ت  ه ور  ل  ه  , وس  وعليه رشوح  , بن حممد الشايش احلنفيأصول الشايش أليب عيل أمحد  (1

يس   (2 خ   .جلنة املعارفط:  ,الوفا األفغاين ت: أيب ن أيب سهل الرسخيسبملحمد  من أصول الفقه وقواعدهأصول الرس  

 جملدان. ,ةنقديمي كتب خا , ط: : زكريا عمرياتت احلنفي, لسعد الدين التفتازاين التنقيحعىل التلويح رشح  (3

ر رشح أصول البزدوي (4  )من أوعب كتب أصول الفقه عند األحناف(.لعبد العزيز الُبخاري  كشف األرسا

♣♣♣ 

 فقه املالكيالأصول 

 ت: د. حممد املختار الشنقيطي. الكلبي املالكي... تقريب الوصول إىل علم األصول البن جزي (1

 جامعة املرقب.ط: , ت: د.عمران العريباملالكي... الباجي أليب الوليدإحكام الفصول يف أحكام األصول  (2

 , ط: الدار األثريةحيسلدين املفخر اد. رشح مع مرتقى الوصول إىل علم األصول البن عاصم الغرناطي نظم  (3

قي الم  نظم  (4  .ونثر الورود للشيخ حممد األمنيرشح املؤلف, له رشوح  منها: ولوي الشنقيطي, للع  عود س  را

♣♣♣ 

 الفقه الشافعيأصول 
 وعبدالله الفوزان وعبدالكريم اخلضري رشح جالل الدين املحيل, :وعليه رشوح, منها الورقات يف أصول الفقه للجويني. (1

 .نارشون ط: الرسالة... لغزايليب حامد األ مستصفىـال (2

معاين ...ت: قواطع األدلة يف أصول الفقه (3  .الفاروق دار , ط:صالح محودة البن الس 

 .(الفقه املقارن أصول من كتب)ط:الكويتية., عبدالقادر العاينت: ..لزركيشبدرالدين اليف أصول الفقه البحر املحيط  (4

♣♣♣ 
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 يالفقه احلنبلأصول 

 عامر هبجت.د.ونظمه  البن النجار احلنبيل, ت: د. عبد الرمحن املطريي.)التحرير للمرداوي( خمترص التحرير  (1

 الشثري سعدرشح املؤلف, ورشح د.  منها: ,وعليه رشوح, ط: داراملنهاج, لطويفالروضة )البلبل( لنجم الدين ا خمترص (2

 .مني الشنقيطيألل مذكرة أصول الفقهوعليه , املتونإثراء رشكة البن قدامة ط:  روضة الناظر وجنة املناظر (3

 .(الفقه املقارن )من كتب أصول.ط: العبيكان .."املرداوي(حتريرلـ " هرص  ت  خ  مُ )رشح  لـ ررشح الكوكب املنري البن النجا (4

♣♣♣ 

 الشاملة الفقه أصول كتب

رته )د واكر ت: أمح أوت: د. عيل ونيس, ط: دار ابن اجلوزي,  الرسالة لإلمام الشافعي... (1  من الدور(. عدد  صو 

 )ويطبع بتحقيق مشهور حسن إن واء اهلل(.ط: دار ابن حزم. البن حزم الظاهري... اإلحكام يف أصول األحكام (2

 .دار الفاروقط:  ,سامي العريبت: . ..للشوكاين حتقيق احلق من علم األصول إىل إرواد الفحول (3

♣♣♣ 

 املعاصرة الفقه أصول كتب

 الشثري, ورشح غازي العتيبي. سعد رشح املؤلف, ورشح :وعليه رشوح, منها, لعثيمنيل م األصولاألصول من عل (1

 , ط: دار الظاهرية.مصطفى بن كرامة اهلل خمدومللدكتور  التمهيد الواضح يف أصول الفقه (2

 .دار ابن اجلوزي , ط: حسني اجليزاين حممدللدكتور  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة (3

 , ط: دار ابن اجلوزي.عياض السلميللدكتور  ول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهأص (4

سأ641) فيه ذكر) إمجاعات العبادات (5 ا عليها يف الع بادات( م  ع   (. إصدار الدرر السنّية.مع ذكر املستند لة  جُمم 

♣♣♣ 

 الفقهية والفروق القواعد

ء الفروق الفروق (1  ط: دار السالم. ية,مركز الدراسات الفقهت: رايف املالكي...للق   = أنوار الربوق يف أنوا

ئد, ط:  ... البن القيم عن رب العاملني عالم املوقعنيأ   (2  .دار ابن اجلوزي ط:, ت: مشهور حسن أوعامل الفوا

https://dorar.net/publication/75
https://dorar.net/publication/75
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ئ القواعد تقرير (3  ج.3 ,دار ركائز: شيقح ومن معه, طخالد املد. ب( ت: قواعد ابن رجد )وحترير الفوا

 .دار اإلمام الذهبي بالكويتخالد املشيقح, ط:  كتوردلل التقريب لقواعد ابن رجب (4

 (.اإلسالمية باجلامعة رسائل ماجستري4قق يف)ُح ...لعالئيصالح الدين اذهب لم  ـب يف قواعد اله  ذ  مُ ـمجموع الـال (5

 سليامن الرحييل.د.الشثري, وورشح املؤلف,  :عليه رشوح, منهاوالسعدي  عبد الرمحن للشيخالقواعد الفقهية نظم  (6

 ورشحه ابن عثيمني., السعدي عبد الرمحن للشيخ والفروق والتقاسيم البديعة النافعة القواعد واألصول اجلامعة (7

 .دانجملللدكتور سليامن الرحييل. ط: دار املرياث النبوي,  القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهّية (8

 ., ط: الروديعقوب بن عبد الوهاب الباحسني( للدكتور مقوماهتا رشوطها نشأهتا تطورها)الفروق الفقهية واألصولية  (9

 , ط: دار زدين.د. مسلم الدورسيتأليف   متع يف القواعد الفقهيةمُ ـال (11

 .للدكتور أمحد بن راود الرحييل, ط: النارش املتميز الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت (11

 ط: مكتبة الرود., سيد حبيب بن أمحد املدين الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية مجعا  ودراسة (12

♣♣♣ 

 األصولختريج الفروع على 
 للتلمساين, ت: د. حممد عيل الفركوس. مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول (1

 .ن بن عيل احلطابالرمح عبدللدكتور  املدخل إىل علم ختريج الفروع عىل األصول (2

 ط: دار طيبة....د.عثامن وووان ( دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية)ختريج الفروع عىل األصول  (3

♣♣♣ 

 مقاصد الشريعة

 .ت: مشهور حسن أو باملغرب. ت: د. احلسني آيت سعيد, ط: منشورات البشري موافقات للشاطبي ...ـال (1

 الطريق القاصد إىل مبادئ علم املقاصد للدكتور سليامن الرحييل, ط: دار املرياث النبوي. (2

 علم مقاصد الرشع تأليف الدكتور عبد العزيز ربيعة. (3

 مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية تأليف د. حممد سعد اليويب, ط: دار ابن اجلوزي. (4

♣♣♣ 

http://www.feqhweb.com/vb/t8406.html
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 ة الشرعيةالقضاء والسياس

 , ت: د. عثامن ضمريية, ط: دار القلم.بن فرحون املالكيال يف أصول األقضية ومناهج األحكام تبرصة احلكام (1

 البن القيم, ت: د. نايف احلمد, ط: دار عامل الفوائد.  يف السياسة الرشعية الطرق احلكمية (2

 سالم ابن تيمية, ت: عيل العمران, ط: دار عامل الفوائد.يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإل السياسة الرشعية (3

 , ط: دار السالم.حمد عبد احلي الكتاينمل "الرتاتيب اإلدارية" ىنظام احلكومة النبوية املسم (4

 العربية السعودية للدكتور حسني آل الشيخ. القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة (5

♣♣♣ 

 الفرائض

 .حاوية القاسم, وحاوية الشيخ ابن بازمنها: ,وحواش  كثرية وعليه رشوح  بي..ح  للر  يف علم الفرائض متن الرحبية  (1

 دارالتدمرية. اخلثالن, ط: بن تركي سعد للدكتورتسهيل حساب الفرائض  (2

 .حمد العيد اخلطراويملالرائد يف علم الفرائض  (3

 دار املنهاج.مكتبة ط: , الفوزان بن فوزان صالح الدكتور ة للشيخالتحقيقات املرضية يف املباحث الفرضي (4

♣♣♣ 
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 النحو
 اخلضري.ورشح الشيخ عبد الكريم  ,حمد حمي الدينالتحفة السنية مل رشوح, منها: وعليه, ميةورّ اآلُج املقدمة  (1

 .(مهمةـال لنحوا من مطوالت). دار سعد الدين: طي, حوعيش الن  بن ي  ال (ل للزخمرشيمفص  ـال رشُح ) (2

 , ط: دار املنهاج.ت: د. سليامن العيوين يف النحو والترصيف ة ابن مالكألفي (3

  ج.11طبي, ط: جامعة أم القرى, األيب إسحاق الش )املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية )رشح ألفية ابن مالك (4

 , ت: حممد حمي الدين.عىل ألفية ابن مالك رشح ابن عقيل (5

 )تسهيل رشح ابن عقيل(. محمود فّجاللـ ية يف قواعد األلفيةالقالئد الذهب (6

 عبد اهلل الفوزانل برشح قطر الندى تعجيل الندىمع رشحه , حممد حمي الدين: ت األنصاري, البن هشامى دالن   رُ ط  ق   (7

 ج.4 لعباس حسن, ط: دار املعارف, -مع ربطه باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة -النحو الوايف  (8

 الصرف
 .اإلسرتاباذيلريض ل ابن احلاجب رشح وافية (1

اّل امحد أل فالرص    يف فنّ ف ر  ذا الع  و   (2  ت: د. حممد عبد اهلل القاسك, ط: دار نور الصباح. وي.حل م 

 .للدكتور عبده الراجحي التطبيق الرصيف (3

 , ط: دار الصميعي.سليامن العيوينل الصغري ُف لرص  ا (4

 األدب
 القونوي. ط: دار امليمنة.أليب الفضل  )املجتبى( من الكتاب , وهناكاحظيب عثامن اجل ألني  ب  البيان والت   (1

 فيها وائبة التشيع. التي نتبه إىل أنه قد يورد بعض احلكاياتويُ  أجزاء. 8األندليس...  البن عبدرّبه ُد الفريدق  الع   (2

 أليب هالل العسكري. الكتابة والشعر...كتاب الصناعتني (3

 ت د. زكي مبارك, الرسالة نارشون. ...ي  القريواينرص  للحُ  وثمر األلبابزهر اآلداب  (4

 .املدين :الفضل إبراهيم, ط أبو حممد :لرشييش, تا رشح أحسنها:وعليه رشوح كثرية, من قامات احلريري, م (5

 .أمجل أوعار العرب( )انتقاءُ  ج.4, جمموعة من الباحثنيت:  خمتارات البارودي ملحمود سامي البارودي (6

 ج.3ي, ط: دار القلم, صادق الرافع ىصطفمل  وحي القلم (7

 ج.8, جدةبدار املنارة الذكريات للشيخ عيل الطنطاوي...ط:  (8
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 البالغة

 بيت. 291األخرضي يف )اجلوهر املكنون( يف ونظمه السبكي وغريه,  ورشحهللخطيب القزويني,  تلخيص املفتاح (1

,بيت(  111في)منظومة مائة املعاين والبيان البن الشحنة احلن (2  رشح الدكتور حممد نصيف.منها:  وعليه رشوح 

 ج.2 ط: دار القلم, ,عبد الرمحن حبنكة( تأليف أسسها وعلومها وفنوهنا) البالغة العربية (3

 .بجدة دار املنهاج ( لعمر الكاف. ط:البيان-البالغة )املعاين (4

♣♣♣ 

 املعاجم اللغوية

 (.املعاجم وأحسن من أمجع)ج 17, الدار املرصيةط: , ن الباحثنيم ت: مجاعةهتذيب اللغة أليب منصور األزهري.. (1

 .ط: اجليل ,ت: عبد السالم هارون.. .بن فارس المقاييس اللغة  (2

 .الزواوي :ت يف )خمتار الصحاح( ازيلرّ ا بهورتّ اغاين, للّص  تكملةوله , أمحد عطار ...ت للجوهري الصحاح (3

 .ج 15صادر, ط: دار .. .لسان العرب البن منظور  (4

  .الرسالةمؤسسة ط: ...القاموس املحيط للفريوز آبادي (5

 .(لغويةموسوعة  الكتاب يعترب)ج. 41, ط: الكويت, حمد املرت ى الزبيديمل اج العروس من جواهر القاموست (6

♣♣♣ 
 

 طالب العلمآداب 

 دار ابن اجلوزي. ط:األوبال الزهريي,  ت: أيب .الرب.. جامع بيان العلم وفضله البن عبد (1

 , ط: دار العاصمة.عبد الرمحن بن أمحد اجلميزيت: لشيخ اإلسالم ابن تيمية... املالم عن األئمة األعالمرفع  (2

 .حممد بن مهدي العجميالبن مجاعة... ت:  تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم (3

 ط: دار القبس....العزيز السدحان عبدللدكتور  معامل يف طريق طلب العلم (4

ءة قشوّ مُ ـال (5  ط: دار الصميعي. وطلب العلم للدكتور عيل العمران... إىل القرا

♣♣♣ 
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 هاقتناُؤ ُنُسْحما َي وبعُض وتهذيب األخالق تزكية النفس

 دار الفضيلة. ط: ,مروزي...ت: حممد الربيشـلإلمام حممد بن نرص ال تعظيم قدر الصالة (1

 دار ابن اجلوزي. ط: ,واحدالبن حبان...ت: طارق بن عبد ال روضة العقالء ونزهة الفضالء (2

 دار البيان. ط:, األرنؤوطوعيب ت:  أو.. ت: زهري الشاويش . ةين البن قدامدخمترص منهاج القاص (3

 (.1)الطبعة اجلديدة, ج ابن اجلوزي...ط: مدار الوطنتلبيس إبليس أليب الفرج عبد الرمحن املعروف بــ  (4

 ت: طارق عوض اهلل, ط: مدار الوطن. أو ط: دار ابن خزيمة,ت: عامر ياسني, ,أليب الفرج ابن اجلوزي صيد اخلاطر (5

 .ج3, املنهاجدار مكتبة ط:  الصادق بن حممد بن إبراهيمللقرطبي...ت:  التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة (6

 .جممع امللك فهد مصورةط:  ,القاسم عبد الرمحن مجع الشيخ.. .ابن تيمية فتاوى ويخ اإلسالم (7

 دار املنهاج. ط: ,ىعبدالرمحن اليحي .. ت: د..ء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيميةالفرقان بني أوليا (8

 ت: عامر ياسني, ط: دار ابن خزيمة. ...للحافظ ابن رجب لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف (9

ئد.دار ط:  البن القيم.. (الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف اجلوابأو ما يسمى بــ: )الداء والدواء  (11  عامل الفوا

ئددار ط: .. .إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم (11  .عامل الفوا

ئد, ط: مدارج السالكني البن القيم..  (12  ج.4دار عامل الفوا

 مؤسسة الرسالة. , ط:وعمر القيام األرنؤوطوعيب  ت:.. .اآلداب الرشعية البن مفلح (13

 .ط: الرسالة نارشون أو وايفال ت: عيل عبد الواحد.. .مقدمة ابن خلدون (14

 .دارإيالف الدولّية, ط: حسنمشهورين, ت: اّل للفُ  لإلقتداء بسيد املهاجرين واألنصار إيقاظ مهم أويل األبصار (15

 للكتاين, ط: دار البشائر اإلسالمية. لبيان مشهور كتب السنة املرشفة الرسالة املستطرفة (16

 ج.12, دار الوسيلةط:  بإرشاف: الشيخ صالح بن محيد,جمموعة  ت:موسوعة نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم  (17

 صدار مؤسسة الدرر السنّية.كالمها من إ جملدات( يف سّت  )أصل الكتاب مطبوع خمترص موسوعة األخالق (18

 دار املنهاج.للدكتور سعود الرشيم, ط: مكتبة  الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة (19

 .عبد الرزاق البدرالدكتور للشيخ  فقه األسامء احلسنى (21
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