
 مكتبة طالب العلم

   كتب العقيدة : 

o العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أبي العز. 

o العقيدة الوسطية مع شرحها. 

o كتاب التوحيد مع ماتيسر من شروحه. 

o شرح أصول االعتقاد للطربي. 

o معارج القبول للحافظ احلكمي. 

o  لألجريالشريعة. 

o التوحيد البن خزمية. 

o  العقيدة السفارينية. 

o منهاج السنة النبوية. 

o الصارم املسلول. 

o  اقتضاء الصراط املستقيم. 

o االستقامة. 

o التسعينية. 

o الصفدية. 

o الصواعق املرسلة. 

o احلموية. 

o الرد على البكري. 

o  الرد على االخناني. 

o النبوات. 

o جمموع فتاوى البن تيمية. 

o  األجوبة النجديةالدرر السنية يف. 

o  السنة لعبداهلل بن أمحد. 

o اجتماع اجليوش االسالمية. 

o االعتصام للشاطيب. 

o ذم الكالم للهروي. 

o االعتقاد للبيهقي. 

o  العظمة ألبي الشيخ األصبهاني. 

o  رمحه اهلل_جمموع فتاوى الشيخ حممد بن عبد الوهاب_. 

o  للبيهقياألمساء والصفات. 

o  شرح نونية ابن القيم البن عيسى. 

o اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح. 

o هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى. 

كتب احلديث : 

o  الكتب الستة مع شروحها وكل مصنفات

 .ستة غري الصححاح والسنناألئمة ال

o  مسند اإلمام أمحد. 

o مسند احلميدي. 

o مسند عبد ابن محيد. 

o  موطأ اإلمام مالك مع شروحه كاالتمهيد

ومنتقى , واالستذكار وشروح الزرقاني 

 .الباجي



o املنتقى البن اجلارود. 

o صحصح ابن خزمية. 

o صحيح ابن حبان. 

o سنن الدار قطين. 

o مسند الطيالسي. 

o مسند الدارمي. 

o  مستدرك احلاكم. 

o  ( .مسند البزار) البحر الزخار 

o كشف األستار عن زوائد البزار. 

o الكبري -: معاجم الطرباني الثالثة

 .واألوسط والصغري

o شرح مشكل اآلثار للطحاوي. 

o شرح معاني اآلثار للطحاوي. 

o سنن البيهقي. 

o معرفة السنن واآلثار للبيهقي. 

o مسند أبي يعلى املوصلي. 

o هقيشعب اإلميان للبي. 

o السنن الكربى للنسائي. 

o املطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

o مسند أبي عوانة. 

o مصنف ابن أبي شيبة. 

o مصنف عبد الرزاق. 

o الروض البسام برتتيب فوائد متام. 

o شرح السنة للبغوي. 

o املهذب يف اختصار السنن الكبري للذهيب. 

o  شرح ثالثيات مسند أمحد. 

o تنزيه الشريعة املرفوعة. 

o  ومزيل اإللباسكشف اخلفاء. 

o املقاصد احلسنة. 

o العلل املتناهية. 

o الفوائد اجملموعة. 

o سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني. 

o سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني. 

o املوضوعات البن اجلوزي. 

o مسند الشافعي مع حتقيقة شفاء العي. 

كتب التفسري : 

o تفسري ابن جرير الطربي. 

o تفسري القرآن العظيم البن كثري. 

o  تفسري تيسري الرمحن لكالم املنان البن

 .السعدي

o غويبتفسري ال. 

o تفسري فتح القدير للشوكاني. 

o تفسري التحرير والتنوير لطاهر ابن عاشور. 

o سري ابن عطيةتف. 

o تفسري حماسن التأويل للقامسي. 

o تفسري زاد املسري البن اجلوزي. 



o تفسري اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب. 

o تفسري الدر املنثور للسيوطي. 

o تفسري أضواء البيان للشنقيطي. 

o تفسري ابن أبي حامت. 

o  (.يقع يف جملدين وهو تفسري لبعض اآليات) تفسري ابن رجب 

o ريم حملي الدين درويشإعراب القرآن الك. 

o تفسري آيات أشكلت لشيخ االسالم ابن تيمية. 

o معاني القرآن للنحاس. 

o مفردات الراغب. 

o  املفسرون بني التأويل واإلثبات آليات الصفات

 .حملمد املغراوي

o أحكام القرآن للجصاص. 

o أحكام القرآن البن العربي. 

o  جامع التفسري من كتب األحاديث خلالد آل

 .عقدة

o  التفسري الصحيح ليامسنيموسوعة. 

o تفسري اجلاللني. 

o تفسري الكشاف للزخمشري. 

o  روح املعاني لآللوسي. 

o موسوعة فضائل وسور آيات القرآن للطهروني. 

o تفسري النسائي. 

 كتب الرجال والعلل والتاريخ والسري : 

o تهذيب الكمال لعبد الغين. 

o تهذيب التهذيب البن حجر. 

o اجلرح والتعديل البن أبي حامت. 

o تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة. 

o ميزان االعتدال للذهيب. 

o لسان امليزان البن حجر. 

o املعرفة والتاريخ للنسوي. 

o الضعفاء للعقيلي. 

o اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر. 

o شذرات الذهب البن العماد. 

o سري أعالم النبالء للذهيب. 

o العرب يف خرب من غرب. 

o تذكرة احلفاظ. 

o تاريخ الثقات للعجلي. 

o اجملروحني البن حبان. 

o الثقات البن حبان. 

o  حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد

 .مبدح أو ذم

o  الكبري للبخاريالتاريخ. 

o  التاريخ األوسط. 

o تاريخ بغداد. 

o طبقات الشافعية للسبكي. 

o  طبقات احلنابلة ألبي يعلى وذيلها البن

 .رجب



o  سؤاالت أبي داود ألمحد وكذا كل كتب

 .السؤاالت ألئمة احلديث

o العلل لإلمام أمحد. 

o العلل للدار قطين. 

o العلل البن أبي حامت. 

o الكامل يف الضعفاء البن عدي. 

o علل الكبري للرتمذي ترتيب أبي طالب ال

 .القاضي

o تبصري املنتبه بتحرير املشتبه. 

o التمييز ملسلم. 

o البداية والنهاية البن كثري. 

o يخ االمم وامللوك رتا.الكامل البن األثري. 

o وفيات االعيان. 

o الطبقات الكربى البن سعد. 

o الدرر الكامنة. 

o شرح علل الرتمذي البن رجب. 

o  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط

 .من الروات الثقات

o  حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل

 .للعراقي

o جامع التحصيل العالني. 

o الكنى ملسلم. 

o الكنى واألمساء للدوالبي. 

o الروض األنف للسهيلي. 

o سبل اهلدى والرشاد للصاحلي. 

o سرية ابن هشام. 

o الرحيق املختوم للمباركفوري. 

o  النبوية يف ضوء األصليةالسرية. 

o زاد املعاد البن القيم. 

كتب التخريج : 

o حتفة األشراف للمزي. 

o نصب الراية للزيلعي. 

o التخليص البن حجر. 

o إرواء الغليل. 

o تنقيح التحقيق. 

o املسند اجلامع. 

o اهلداية البن حجر وهو تلخيص نصب الراية. 

o ختريج أحاديث املدونة. 

o اهلداية ختريج أحاديث البداية. 

o املطالب العالية. 

o إحتاف املهرة. 

o التبيان يف التبويب ختريج أحاديث بلوغ املرام. 

o  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي. 

o تغليق التعليق. 

كتب الفقة : 



كتب احلنابلة : 

o البن قدامه .املغين. 

o املقنع البن قدامه. 

o الكايف البن قدامه. 

o الروض املربع وحاشيته. 

o  اإلقناعكشاف القناع عن منت. 

o الفروع. 

o العدة شرح عمدة الفقة. 

o املوجود يف شرح العمدة لشيخ اإلسالم مثل :

وبعض , والطهارة,والصيام, كتاب احلج 

 .الصالة

o الشرح املمتع البن عثيمني. 

o املبدع. 

كتب املالكية : 

o البن عبد الرب الكايف. 

o منح اجلليل. 

o كتب النوازل الصغرى والكربى. 

كتب الشافعية : 

o اجملموع شرح املهذب. 

o  روضة الطالبني. 

o حاشية اجلمل. 

o مغين احملتاج. 

o رسالة األم للشافعي. 

كتب احلنفية : 

o فتح القدير البن اهلمام. 

o املبسوط للسرخسي. 

o بدائع الصنايع للكاساني. 

o حاشية ابن عابدين. 

كتب الظاهرية : 

o احمللى البن حزم. o السيل اجلرار. 

كتب أصول وقواعد الفقة : 

o  للشاطيباملوفقات. 

o قواعد ابن رجب احلنبلي. 

o القواعد البن اللحام. 

o التحبري يف شرح التحرير. 

o املنثور يف القواعد للزركشي. 

o  قواعد العز بن عبد السالم. 



o الفروق للقرايف. 

o موسوعة القواعد الفقهية للبورنو. 

o روضة الناظر للموفق. 

o الورقات وشروحها. 

كتب أحاديث األحكام : 

o املنتقى وشروحه نيل االوطار. 

o البلوغ البن حجر. 

o احملرر البن عبداهلادي. 

o جامع العلوم واحلكم البن رجب. 

كتب اللغة العربية : 

o  القاموس 

o تاج العروس. 

o لسان العرب. 

o  معجم مقاييس اللغة 

o املعجم الوسيط 

o  مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن

 صاريهشام األن

o شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 

o مجهرة اللغة البن دريد 

o املزهر يف علوم اللغة للسيوطي 

كتب أحاديث األحكام : 

o  السياسة الشرعيةاجلهاد والقتال يف 

o معجم املناهي اللفظية 

o النهاية يف غريب احلديث واألثر 

o  تهذيب األمساء واللغات 

o جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي 

o اآلداب الشرعية البن مفلح 

o غذاء األلباب للسفاريين. 

o  لطائف املعارف البن رجب. 

o  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين. 

o مدراج السالكني 

o  املوقعني عن رب العاملنيإعالم 

o مفتاح دار السعادة 

o البن القيم حادي األرواح إىل بالد األفراح.

 

 



نصائح لطالب العلم : 

 .أقنت كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بال استثناء .1

أو العقيدة أو  مواضيع مفرده سواء كانت يف الفقه اقنت الكتب احملررة املعتنى بها يف .2

 .التفسري أو احلديث

 . رتب مكتبتك ترتيبًا يسهل الرجوع إىل ما تريد من الكتب  .3

فاعتمد قراءة اجلرد املفرد بصبحة قلم ومكان مناسب , القراءة من أعظم أبواب العلم  .4

تاب يف أوله وآخره حتى تكون كامللخص للكتاب مع وقيد الفوائد على طرة الك

 .كتابة رقم الصفحة

 .ال جتمع بني قراءة كتابني يف وقت واحد بل أفرغ من األول ثم أتبعه بالثاني .5

 .قبل الشروع يف القراءة إن كنت مبتدئًا فاستشر من تثق بعلمه ودينه  .6

ضرة عليك يف دينك وصن مسعك وبصرك عما فيه م, ال تضع وقتك فيما ال فائدة فيه  .7

 .ودنياك

 

 أبو حممد عبداهلل بن مانع الروقي/ قاله وكتبه 

 

 

 

 


