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 هذه قائمة مرشحة ألهم  ما يعتني به طالب العلم
 دراسة ومطالعة من الكتب التي نصح بها العلماء واألئمة الكبار 

 الكتب من أهم ما يقتنيه الطالب ويعتني به بعد حفظه للمتون، وإتقانه للمختصرات، وهذه 
 بمراحلها حسب المنهجية والتدرج المشروح في كتبه المعلومة

 
   ففي علوم العقيدة 
 (( معارج القبول كتاب)( للحكمي )ت. حالق) 
 (( بشروحها ومن أهمها: العقيدة الطحاويةمتن )) 
 .دار الرسالة(شرح ابن أبي العز)ط 
  ((االعتصام)( للشاطبي)ط.دار ابن الجوزي) 
  ((السنة) ( لعبد هللا بن أحمد بن حنبل )ت . أبو مالك الرياشي اليمني) 
 ((التوحيد ) ( لإلمام ابن خزيمة )ت . أبو مالك الرياشي اليمني) 
 ((( ألبي القاسم هبة هللا الاللكائي )ط .شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)  طيبة

 ، تحقيق الغامدي(
 ((المبتدعة) (لمحمد يسري )ط . دار اليسر) 
 ((النهج األسمى في أسماء هللا الحسنى ) (لمحمد الحمود النجدي ) ط. الذهبي بالكويت) 
  وفي التفسير وأصوله 
 )تفسير اإلمام ابن جرير الطبري )ت. التركي 
 )تفسير أضواء البيان للشنقيطي )ط. دار عالم الفوائد 
 (()( للشيخ عبد هللا الجديع )ط. دار الريان)المقدمات األساسية في علوم القرآن 
 ) مباحث في علوم القرآن(( للدكتور صبحي الصالح )ط. المكتب اإلسالمي(( 
 )التفسير والمفسرون(( لمحمد حسين الذهبي )ط. الحديث(( 
 وفي الحديث 
 مع العناية بـ :   موطأ اإلمام مالك 
 ))التمهيد(( 
 تذكار((  كالهما البن عبد البر))االس 



 مع العناية بـ :  صحيح اإلمام البخاري 
  )فتح الباري(( البن رجب )ط.الحرمين، أو ت . طارق عوض هللا(( 
 )فتح الباري(( البن حجر )ط.بوالق، أو ط.طيبة(( 
 مع العناية بـ :  صحيح اإلمام مسلم 
 )شرح اإلمام النووي )ط.قرطبة 

  بلوغ المرام لعبد هللا الفوزان )ط.ابن الجوزي())منحة العالم(( في شرح 

 )شرح رياض الصالحين(( البن عثيمين )ط.ابن الجوزي(( 
   وفي مصطلح الحديث 
 )معرفة علوم الحديث(( للحاكم)ت.السلوم(( 
 )الكفاية(( للخطيب البغدادي)ت .الفحل(( 
 ن حجر)ت. ))مقدمة ابن الصالح((، و))التقييد واإليضاح((للعراقي، و))النكت(( الب

 طارق عوض هللا (
 )شرح علل الترمذي(( البن رجب)ت عتر(( 
 )فتح المغيث(( للسخاوي)ط. المنهاج(( 
 )تحرير علوم الحديث(( لعبد هللا الجديع )ط. دار الريان(( 
  وفي الفقه 
 )الُمحلى((البن حزم  )ط. دار التراث القديمة(( 
 )المغني(( البن قدامة ) ط. دار عالم الكتب(( 
 موع(( للنووي )ط. عالم الكتب  ،  تحقيق  المطيعي( ))المج 
   .مجلد(  37))مجموع الفتاوى(( لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ط 
 )نيل األوطار(( لإلمام الشوكاني )دار الوفاء، أو  دار ابن الجوزي(( 
 )الشرح الممتع(( البن عثيمين)ط.ابن الجوزي(( 
  المدخل إلى مذهب الشافعي(( أكرم القواسمي(( 
  )المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد((لبكر أبو زيد)دار العاصمة(( 
 وفي أصول الفقه 
 )الرسالة((لإلمام الشافعي)التراث القديمة(( 
 البحر المحيط(( للزركشي(( 
 )الكوكب المنير(( البن النجار)ط.العبيكان(( 
 )إعالم الموقعين(( البن القيم)ط.ابن الجوزي(( 
 بن الجوزي())الموافقات(( للشاطبي.)ط.ا 
 )تفسير النصوص(( لمحمد أديب الصالح )المكتب اإلسالمي(( 
 وفي تاريخ التشريع ومقاصد الشريعة 
  تاريخ التشريع(( لمناع القطان(( 
   تاريخ التشريع اإلسالمي(( لعمر األشقر(( 
 مقاصد الشريعة(( للطاهر ابن عاشور(( 
 مقاصد الشريعة(( لعالل الفاسي(( 
 وفي النحو، والصرف 



 (( :والعناية بشروحها مثل ))ألفية ابن مالك 
  أوضح المسالك(( البن هشام )ط.الرسالة(، و))شرح ابن عقيل(()ت.محي الدين عبد((

 الحميد (.
 دليل السالك إلى ألفية ابن مالك(( للشيخ عبد هللا الفوزان(( 
 شرح األشموني على األلفية 
 )النحو الوافي(( لعباس حسن)دار المعارف(( 
 . ))شذا العرف في فن الصرف(( 
  وفي السيرة 
 )زاد المعاد(( البن القيم.)دار الرسالة(( 
 الروض األنف(( للسهيلي(( 
 ))شاد في سيرة خير العباد  ))ُسبُل الهدى والرَّ
 الرحيق المختوم(( للمباركفوري(( 
 وفي اآلداب الشرعية والرقائق 
  مختصر منهاج القاصدين(( للمقدسي(( 
 ية(( البن مفلح.)ط.دار الوفاء())اآلداب الشرع 
  الداء والدواء((،و))الفوائد((،و))إغاثة اللهفان((،و))طريق الهجرتين(( البن القيم((

 )ط.دار عالم الفوائد(
  تهذيب مدارج السالكين((  لعبد المنعم العلي(( 
 الزهد((لإلمام أحمد بن حنبل(( 
 (لإلمام النووي))رياض الصالحين(()ط.الرسالة(،و))األذكار(()ط.المنهاج 
  مجموعة من الكتب المتنوعة 
 )سير أعالم النبالء((. للذهبي)ط.الرسالة(( 
  درء تعارض العقل والنقل(( )ت. محمد رشاد سالم(،و))الصارم المسلول(()دار((

 الرمادي(،و))اقتضاء الصراط المستقيم(()ت.ناصر العقل(البن تيمية
   .الذكريات(( لعلي الطنطاوي(( 
 عبد العزيز الكناني)ت.على الفقيهي())الحيدة ((ل 
 )تفسير البغوي(( الحسين ين مسعود البغوي)دار طيبة(( 
 )عودة الحجاب(( لمحمد المقدم.   )ط.طيبة ، أو ابن الجوزي مصر(( 
 .هلل.. ثم للتاريخ(( للموسوي(( 
  )البيان والتبيين((،و))الحيوان((للجاحظ.)ت.عبد السالم هارون(( 
 )(البن قتيبة)ت.سيد أحمد صقر())تأويل مشكل القرآن 
 )اإليمان عند السلف((محمد الخضير)ط.الرشد(( 
  ))السلفية وقضايا العصر((،)) المثقف العربي((،)) حقيقة الفكر اإلسالمي((

 عبدالرحمن زيد الزنيدي.
  أهل السنة والجماعة معالم االنطالقة الكبرى(( لمحمد عبد الهادي المصري)ط.دار((

 الصفوة(
 ن سبيل المجرمين((  لمحمد يسري .))ولتستبي 



  )رسائل اإلصالح(( لمحمد الخضر حسين )ط.دار المودة(( 
  نواقض اإليمان القولية والعملية((،و))دعاوى المناوئين لدعوة اإلمام محمد بن عبد((

 الوهاب(( لعبد العزيز عبد اللطيف.
  )وحي القلم(( للرافعي )ط.ابن حزم(( 
  الزيات))وحي الرسالة(( لمحمد حسن 
  أباطيل وأسمار((، و))رسالة في الطريق إلى ثقافتنا((، و))جمهرة المقاالت((ألبي((

 فهر محمود شاكر)ط.الخانجي(
   العقلية الليبرالية((،و))االختالط((،و))صفة صالة النبي(( لعبد العزيز الطريفي((

 )ط.المنهاج(
 )العلمانية(( لسفر الحوالي )ط. الصفوة(( 
  ن لدعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية(( لسليمان الغصن))دعاوى المناوئي 
 بدعة التعصب المذهبي((لمحمد عيد عباسي(( 
  شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري((، و))مختصر منهاج السنة النبوية(( عبد((

 هللا الغنيمان
  تحذير الساجد((،و))تحريم آالت الطرب((،و))صفة صالة النبي((،و))أحكام((

 وسل(( للعالمة األلباني )ط.دار المعارف(الجنائز((،و))الت
  اإلخالص((،و))النيات في العبادات((،و))مقاصد المكلفين((و))العقيدة في هللا(( لعمر((

 األشقر.
  المناهي اللفظية(()ط.غراس(،))المجموعة((

العلمية((،و))الردود((و))النظائر((،))حراسة الفضيلة((لبكر بن عبد هللا أبو زيد)ط. 
 العاصمة( 

 أجنحة المكر الثالثة(( عبد الرحمن حبنكة الميداني(( 
  اإلسالم والحضارة الغربية((،و))حصوننا مهددة من داخلها((لمحمد محمد((

 حسين.)تصوير مكتبة ابن تيمية(
 الصارم المنكي((البن عبد الهادي(( 
  دراسات ألسلوب القرآن((لمحمد عبد الخالق عضيمة(( 
 أبي القاسم(( البن الوزير)ط. عالم الفوائد( ))الروض الباسم في الذب عن سنة 

  : فائدة 
 احرص على اقتناء الكتب المحققة تحقيقا علميا متقنا ، ومن أفاضل المحققين : 

 م(1958 -م 1892العالمة المحد ِّث أحمد محمد شاكر ) -1
 م(1989-م1915العالمة المحق ِّق اللغوي السيد أحمد صقر) -2
 هـ(1386يحيى المعلمي اليماني )تالعالمة المحد ِّث عبد الرحمن بن  -3
 م(1989 -م 1909العالمة اللغوي عبدالسالم محمد هارون ) -4
 م(1999 -م1953العالمة اللغوي محمود الطناحي) -5
 م(1997 -م 1909العالَّمة اللغوي المحق ِّق محمود محمد شاكر ) -6

 


