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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالال  لىالأ رفالاأل اياء الامل واملا الىني, اء دالا لمالد ولىالأ 
  له وصحءه رمجعني...رما بعد :آ

فالكتالالالن مالالالا يالالالي مالالالا ن تد الالاله اياسالالالاع م   اشالالاله, ن الالالاحل العالمالالال  ال الالال   لمالالالد بالالالا صالالالا  
ال أبس رع ن تالالالإل اياسالالالاع الكتالالالن الالالالن ناحالالالا  الالالا الد الالال   ا الالالاا  رو "  :العث مالالالني رهللاالالاله   

 وشث   الا  مست ءال  يع الكتن إع رردت رع شكاع ماال  فهي ماحل ورع رردت رع شكالاع لىمالا  
فهي لىم وشث  ف وإع رردت رع شكاع غد م  لارثتال  مالا بعالدن ملالا فالامل   هالدانتهم إ  
قااملهتالالا فهالالي  الاللل  فالكتالالن مالالا يالالي مالالا ن تد الاله اياسالالاع م   اشالاله  الالاامل  الالاع ندت الال   الالالا 

  ."مءافاة م الاقت احلا ا رو ال ندت    ا مءافاة إال م املست ءل
ورهالالم  تالالاب رهالالم الكتالالن,  وحالالاد مكتءالال  لدنالاله, لتالالا  لىالالأ لالالا ال نسالالت إل طالالالن العىالالمو 

جتالالن العدانالال  بالاله وش هالالم معدالالاه والعمالالل بالاله  تالالاب   لالالا وحالالل,   مالالا صالال  مالالا السالالد  لالالا 
مالا   ,   مالا رلالفر احل   صىأ   لى ه و ىم,    تن الع ائد والتا  د,    تالن ال  اله

  تٍن انفع .
عىمهالالالم ودنالالالدهم, ولىالالالأ ررس رول الالال  فالالالارس الكتالالالن الدافعالالال  ماحالالالادة م  تالالالن مالالالا ناثالالال  بو 

 قالالاحل, رهللاهالالم   مج عالالا , ابالالا ش م الال  وشالم الالله وشالم الاللهماملع الالاحل واملد الالاحل : فالال   اي الالال  
رهللاالاله   : الكتالالن الدافعالال  الالالن رل هالالا مالالا ن اثالال  بعىمهالالم  العالمالال  لمالالد بالالا صالالا  العث مالالني

لمالالالد بالالالا لءالالالدالاهاب, ودنالالالدهم,  كتالالالن فالالال   اي الالالال  ابالالالا ش م الالال , وابالالالا ال الالال م, وال الالال   
 .وغيهم ما احمل  ني ما رهل العىم

 
 (الالال3الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



فهالالي م هالاللا العصالالا  ثالالية حالالدا , وهالالي مالال     ثالالية,  م لصالالا مالالا  الالء دا الكتالالنإذا  ااالالت 
فالالاذا قالالار اياسالالاع م  الالل   متدالالال  املعالالارأل, ومتعالالددة االجتاهالالات, وشتى الال  امل الالارب, ثاهتالالا 

 : رهللااله   عالم  لمد با صا  العث مالنيقاحل الوق  م يطا لظ م,   ندهم  تاب وحده
إيااادا...ل حاصالالاا...رال ن الالاوا  الالل  تالالاب وقالال  أبنالالدنهم, يادالالا ا الالاهد م الاقالالت احلا الالا  
 ثاة املؤل ات ما قا  مل نعافاا العىالم, وهاللا يطالا لظال م, واياسالاع ال ندء الي لاله رع نكالاع 

 عتمدوع إال  تن ل األ رهىها ابلعىم والدص  والصالح.إمع  نتء   ل انل , بل ال ن
شكالانا مكتءال  لاله ش الم   لمامالا , وطالالن العىالم يصاصالا , لىالأ إع مما نسالد طالالن املعافال  

هالالاللا ا,الالالاحل,   تءالالالا  شد عالالاله م   اشالالاله وبعالالالد ماشالالاله, رع نسالالالت  د مالالالا جتالالالارب الالالاللنا  الالالء اه م
وشدرنسالالا  وشصالالد  ا , ولى لىالالأ  العىمالالامل الالاللنا رفدالالاا رلمالالارهم بالالني الكتالالن طىءالالا   ويصاصالالا

شاح هالات  الدندة,  , فىالهرهللااله   ررس هؤالمل م لصاان : العالم  لمد با صا  العث مالني
ر الالاحل  ,مالالا مصالالد اشه نّسالالا   الكالالاه مجعهالالا لكتالالن,ا الالاحل  ,ووصالا  انفعالال , وفاائالالد لدنالالدة

 .ا  إل واملسىمنيرع ند ع  
 
 

 ال(الال4الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
  واختيارها  الكتب: اقتناء  فصل

 فيها شر اليت أو ,ليس فيها خري اليت كتبمن الاحلذر 
ال رقالالاحل   ,ا الاللر رع ش الالم مكتءتالال  الكتالالن الالالن لالال   ف هالالا يالالي : رهللاالاله   مال الال    قالالاحل

  : يع الكتن شد سم إ  ثالث  رقسا  ,الن ل   ف ها يي بل رقاحل   ,الن ف ها  ار
فالالا اأ رع شكالالاع مكتءتالال  يال الال  مالالا الكتالالن الالالن لالال   , وال فالالا وال يالالي ,وفالالا ,يالالي

ف ها يي, رو الن ف ها فا فهدان   تن  ن احل  هلا  تن ردٍب لكدها ش ط  الاقالت وش تىاله م 



غالالالي فائالالالدة, وهدالالالان  تالالالن  الالالارة ذات رفكالالالار مع دالالالٍ  ومالالالده  معالالالني فهالالالله رن الالالا  ال شالالالديل 
 الالدة  كتالالن املءتدلالال  الالالن ش الالا  الع  الالدة, املكتءالال   الالاامل  الالاع ذلالال  م املالالده  رو  الالاع م الع 

فكالل   ت الٍن ش الا  فالال شالديل مكتءتال , يع الكتالن غاللامل  والكتن الثارن  الن ش ا  املالده 
 لىاوح  الطعا  وال ااب لىءدع فاذا ش لنت مبثل هله الكتن صار لى    ار لظ م

 والكتب األصلية  احلرص على الكتب األمهات وكتب السلف
: ما املهالم رع تتالار ملكتءتاله ومااحعهالا رن الا  الكتالن ايصال ى  ال د ال , ه   ال    رهللا قاحل

يع غالالالن   ت الالن املتالالقيانا قى ىالال  املعالالاب,  ثالالية املءالالاب...لكا   ت الالن السالالىف جتالالدها  الالهى  
 .ه د  ل د  رص د , ال جتد  ىم   وا دة  ل   هلا معىن

لكتالالن ايمهالالات ايصالالاحل, دوع جيالالن لىالالأ طالالالن العىالالم رع االالاأ لىالالأ ا :قالالاحل رهللاالاله   و 
املؤل الالات احلدنثالال , يع بعالالف املالالؤل ني  الالدنثا  لالال   لدالالده العىالالم الاا الال , وهلالاللا إذا قالالارت مالالا  
 تءالالالاا جتالالالد راالالاله  الالالطحي قالالالد ند الالالل ال الالاليمل بى ظالالاله وقالالالد اافالالاله إ  لءالالالارة طانىالالال  لكدهالالالا غثالالالامل 

 فعى   ابي مهات لى   بكتن السىف فاهنا يي وربان بكثي ما  تن اخلىف
 تن املتقيانا ف الءها  الال  طانالل ال ن سالت اد مدهالا إال فائالدة قى ىال ,  :ل    رهللاه   قاحل ا

 .تجدة, وما اصل م العصا احلا اوإع  اات ال ختىا ما معاجل  ايمار املس
 (الالال5الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 املنحرفة فكراًي وأخالقياً  أهل البدع والكتب كتبهجر  

ال جتالد قامالا  نؤمدالاع ابهلل   : هجااع رهل الءدع واحن ل اله شعالا  : قاحل ال    رهللاه  
جادلالال : وال الالا  اريالالا ن الالاآدوع مالالا  الالاد   ور الالاله 

 
.ومالالا هجالالا رهالالل الءالالدع شالالان [22] الالارة امل

الدظا م  تءهم يافالا  مالا ال تدال   الا, رو شاوجيهالا بالني الدالاس, فاالبتعالاد لالا مالااطا ال الالحل 
فالا  إع الاحالل  ,م الدحاحل : ) ما مس  به فى دق لده  لى ه و ىمصىأ    واحن, ل اله

لكالالا إع   ]رياحالاله مسالالىم[ل قش الاله, وهالالا اسالالن راالاله مالالؤما, ف تءعالاله ممالالا نءعالال  بالاله مالالا ال الالءهات( 



 اع ال اض ما الدظالا م  تالءهم معافال  بالدلتهم لىالاد لى هالا فالال أبس باللل  ملالا  الاع لدالده 
درا  لىالأ الالاد لىال هم بالل رمبالا  الاع واحءالا  يع ما الع  دة الصالح ح  مالا نتحصالا باله و الاع قالا

 رد الءدل  واحن وما ال نتم الااحن إال به فها واحن.
رهللاالالاله   : الااحالالالن لىالالالأ اياسالالالاع رع االالاليم مالالالا ال الالالب, وال الالال ما مطالعالالال  الكتالالالن  قالالالاحلو 

املدحاف  فكا   ويى  ا , يع بعف الداس ن ار هلا الكتاب, ون احل : راظا  ما لدالده فالاذا باله 
عصالالف م اهلاونالال , وهلالاللا لالاللر طالالالن العىالالالم الصالال ي رع ن الالار  تالالن رهالالل الءالالدع, رو  تالالالن ن

رهل ال الحل,  ىت نيلاع, ونعاأل رع لدالده مالا العىالم مالا نالدف  باله فالءهات هالؤالمل, واحلال  
املاحالالاد م هالالله الكتالالن ماحالالاد م غيهالالا, وتمكااالال  رع شسالالت إل لدهالالا إال إذا  دالالت قالالالد 

شالدف  باله ال الءهات, فالال أبس رع ش الار, إذ ال  كالا  مىكت ا س , و صىت مالا العىالم مالا
رع شا دَّ لىأ رهل الءاطل إال إذا لافت ابطىهالم, و اللل  ابلدسالء  لقيالالن, لالا لاللر مالا 

 رع نطال  اياساع  تن الاذنى ...ل ال ندال .
وقالالاحل رهللاالاله   : ورمالالا  تالالن الصالالاف   فااالاله ال جيالالام اقتدائهالالا, وال مااحعتهالالا إال ل الال   م 

رع نعالالالاأل مالالا ف هالالالا مالالالا الءالالدع, مالالالا رحالالالل رع نالالاد لى هالالالا, ف كالالالاع م اظالالاه إل هالالالا فائالالالدة  ا تالاله
 لظ م  وهي : معاجل  هله الءدل   ىت بسىم الداس مدها.  

 (الالال6الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 ينصح الشيخ هبا  ومصنفات كتبفصل :  

 كتب السلف 
اادالالالالالالالالالا طىءالالالالالالالالال  العىالالالالالالالالالم رع نعتدالالالالالالالالالاا لد سالالالالالالالالالي روال    ييا  اصالالالالالالالالال حن: ال الالالالالالالالال   رهللاالالالالالالالالاله    قالالالالالالالالالاحل

بكتن..السالىف, يع  تالن السالالىف ف هالا مالا اخلالالي الكثالي والعىالم الكثالالي, وف هالا مالا ال  الال  
 ما ها معىا .

 الشيخ السعديتفسري 



رفالالالالي لىالالالالأ  الالالالل مانالالالالد القتدالالالالامل  تالالالالن قالالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله   : ش سالالالالي ال الالالال   السعد ....
  .ما هلا الت سي ال  م ىا مكتءتهالت سي رع ال خت

 : راص  ابل ااملة ف ه.رهللاه    وقاحل

و الال ل  تالالن ش سالالا ال الالاآع الكالالاه  ثالالية حالالدا   ثالالية حالالدا , فءالالق ّ   تالالاب شدصالالحاب  فقحالالاب 
 رهللاه   : ش سي ف  دا لءدالاهللاا با  عد  رهللاه  .

 الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية وزاد املعاد البن القيم
راصالالال  ابقتدالالالامل فتالالالاوال فالالال   اي الالالال  ابالالالا ش م الالال  رهللاالالاله  , قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله   : و  ران 

 هللاه  , فهله ما ر سا ما ن تإلو تاب ماد املعاد البا ال  م ر 
 كتب األذكار اليت ينصح الشيخ ابلرجوع إليها

 وادص ...رع ناح  إ  : 
 ..." الكىم الط ن " ل    اي ال  ابا ش م  , وشصح حه لى    انصا الدنا ايلءاب

  لل   تاب " ايذ ار " لىداو .و 
 .وإ  " الاابل الص ن " لإلما  ابا ال  م

 
  (الالال7الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم 
قاحل ال    رهللاه   : ران ما ررنت ر سا ما  تالن فال   اي الال  ابالا ش م ال  وشىم الله ابالا 

 لكا  ال  ابا ال  م رهللاه   ر الهل ورقالاب إ  ال هالم ولاللل  شعتال   تالن ال  م رهللاهما  
 الالالاع فالال  دا..ابا  الالالعد  رهللاالالاله     : ابالالا ال الالال م رهللاالاله  الالالىما  لكتالالن فالالال   اي الالالال , وقالالاحل

اثدالالا لىالالأ قالالااملة   ت الالن فالال   اي الالال  ابالالا ش م الال  وشىم الالله ابالالا ال الال م رهللاهمالالا   يع ف همالالا 



الال   وراالالت ش الالار  رع  المهمالالا ندء الال   مالالا التح  الال  والتحانالالا والت ع الال د مالالا ال ناحالالد م غيهالالا ول 
 ما ال ىن وهللا نؤثا م م دة اي اع.

 : وقد  ثدا ف  دا...لىأ اقتدامل  تن هلنا العاملني اجلى ىني. رهللاه   وقاحل
: ما رحلّ  الكتن الن جين لىأ طالن العىم رع االاأ لى هالا  تالن فال   رهللاه   وقاحل 

..لىأ اقتدالالامل  تالالن فالال    : ابالالا ش م الال  رهللاالاله   و تالالن ابالالا ال الال م, وقالالاحلاي الالال   راالالإل ر الال  
اي ال  ابا ش م   رهللاه  , و لل  شىم له ابالا ال ال م رهللااله  ,  ملالا ف هالا مالا اخلالي وال  ال  
والعىالالم ال انالالا الالالل  ال جتالالده م غيهالالا, وملالالا ف هالالا مالالا قالالاة اال الالتدءا  مالالا ر كالالا  الكتالالاب 

  تن مل تاج مثىها ف ما رلىم.والسد , فهي  
: شا  الالالد ايمسالالالامل والصالالال ات...احل  ف مالالالا ذهالالالن إل الالاله السالالالىف, وهالالالا رهالالالل رهللاالالاله    وقالالالاحل

السالالالالد  واجلمالالالالال  وهالالالالا إثءالالالالات  الالالالل صالالالال   رثءتهالالالالا   لد سالالالاله بالالالالدوع لانالالالالف وال شعط الالالالل, وال 
شك الالف وال يث الالل, وا الالي  الالل صالال   ا اهالالا   لالالا ا سالاله, والسالالكات لمالالا  الالكت   لدالاله, 

له الطان الال  السالالى م  الثابتالال  مسعالالا  ول الالال  وفطالالاة, ولىدالالاس م هالالله  تالالن ور الالائل معىامالال , وهالال
ومالا ر سالالا مالا ررنتالاله ش انءالا  هلالاللا ايصالل العظالال م مالا  تءالاله فال   اي الالال  ابالا ش م الال  رهللاالاله   
وما  تءه شىم له ابالا ال ال م رهللااله  , فاهنمالا  تءالا م هاللا الءالاب  تالاابت لظ مال  م  الدة, مالا 

 ن مثل  تابتهما. ررنت  ت
  (الالال8الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

إب رقالالاحل مالالا ابب الدصالال ح  : مالالا رراد الع  الالدة اخلالصالال  السالالامل  الصالالاف   : وقالالاحل رهللاالاله   
فعى الاله ب الالااملة  تالالن لالالاملني مالالا لىمالالامل املسالالىمني, و الالا : فالال   اي الالال  ابالالا ش م الال  رهللاالاله  , 

مل ا   الاله لالالامل غي الالا ف مالالا اعىالالم...  الالد والع  الالدة مالالا وشىم الالله ابالالا ال الال م, ف الالد    الالا م التا 
ول د ا ت دت ما  تءهما  ثيا ...وما ابب الدص ح  راص  إيالااب م مج ال  رقطالار الالدا ا 

هالالالاللا مالالالالا رع نعتدالالالالاا بكتالالالالن هالالالاللنا ال الالالال  ني م ابب رصالالالالاحل الالالالالدنا م التا  الالالالد والع  الالالالدة, 



هلالم, ول الد ا الت دت مالا  تءهمالالا  راصال  باله إيالااب, وران رلمالل رع مالا قىتاله إنالالا هالا اصال ح  
 ثيا , وطالعت ما فامل   رع رطالعه ما الكتن ايياال م لىم الكالال  وغاليه, فاحالدت 
ال ان العظ م, ورع هلنا ال   ني إنالا نعتمالداع ف مالا ن االااله لىالأ  تالاب   و الد  ر الاله 

تالالن اييالالالاال صالالىأ   لى الالاله ولىالالأ آلالالاله و الالىم, ورقالالالااحل الصالالحاب  ورئمالالال  املسالالىمني, رمالالالا الك
ف الءها فىس   ومدط  ورف امل, فتسم  حعجع   وال شاال طحدالا , وال شكالاد جتالد ف هالا   كمالا  
ن  احل ف ه ل الاله شعالا , رو ل الاحل الا الاحل صالىأ   لى اله و الىم, وإنالا شعال الل لى ىال  مبالاض ال 

 ناحأ ب اؤ ه, وبع ها م ت لى ان . 
   لمد صىأ   لى ه ولىأ آلاله يل ل  دش  ما  تاب رب , و د  اء: وقاحل رهللاه   

و الالىم, ومل رلىالالم إ   الالالن هالالله رع ر الالدا    الال  م هالاللا الءالالاب  مالالا    الاله فالال   اي الالال  
ابالالالا ش م الالال , وشىم الالالله ابالالالا ال الالال م رهللاهمالالالا  , فعى الالال  بكتالالالن هالالاللنا العالالالاملني اجلى ىالالالني, ملالالالا 

الاا ال اع م  لدد ا ما العىم والاا  , وال هالم الثاقالن, واي الاع الاا ال  الالل  نتصالف باله
 .العىم, فعى   بكتءهما, فاهنا شاند اياساع إ اان , وإيالصا , وإشءالا  

ياالالإل ال  اع رع ن الالار  تءالاله ورع نسالالت  د مدهالالا..ندء ي لإلاسالال   اي الالال  ابالالا ش م الال فالال: وقالالاحل 
لسالالىان وال رلىالالم ر الالدا  رلالالف م الكتالالن ال م لىالالم التا  الالد وال م لىالالم ال  الاله وال م لىالالم ا

 .فعى   بكتءه إع  دت ش اند  رع شدهل ما الدها الصام العلب.هلا الاحلغيها مثل 
  (الالال9الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 أحباث مفيدةكتب فيها فصل :  

 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية
ر الىه مالا رناّلده باله ..الدل ل لىالأ رع   رحل صالىأ   لى اله و الىمالا ا  : رهللاه   ال    قاحل

مالالا املعجالالاات الالالن رلظمهالالا ال الالاآع الكالالاه...وما رراد املانالالد مالالا ذلالال  فعى الاله مبااحعالال  آيالالا  



صالالىأ   تالاب اجلالااب الصالح   ل ال   اي الال  ف الالد ل الد فصالال  م  الدا  حالدا  م آ ت الدالي
   لى ه و ىم. 

احلسالالالال   ىم,  صالالالالىأ   لى الالالاله و الالالالذ الالالالا م آيالالالالا الكتالالالالاب مالالالالا آ ت الدالالالالي :قالالالالاحل رهللاالالالاله   و 
 .واملعدان  ما مل رره ل يه

وقالاحل رهللااله   : مالا رراد املانالد مالالا هاللا فعى اله ب الااملة آيالا  تالالاب فال   اي الال  ابالا ش م الال  
رهللاالاله   املسالالمأ : اجلالالااب الصالالح   ملالالا بالالدحل املسالال  , ذ الالا م آيالالاه  المالالا  نكتالالن مبالالامل 

 اللهن م   اة الدي لى ه الصالة والسال  وريالقه وآدابه.
 قيقة الصيام لشيخ اإلسالم ابن تيمية ح

قاحل ال    رهللاه   : احلجام ...ال احل أبهنا ش طالا هالا ال الاحل املاافال  لىحكمال , وقالد   ال  
ف   اي ال  رهللاه   م ر الال  لاله صال ية ش سالمأ :     ال  الصال ا , ومالا ر النَّ رع نتسال  

 له اجلااب فىيح  إل ها فاهنا م  دة.
راصالال  إيالالااب طىءالال  العىالالم ياصالال , رع نطالالالعاا ر الالال  صالال ية احلجالالم,  وقالالاحل رهللاالاله   : وران 

 ءالالية ال ائالالدة, ل الال   اي الالال  ابالالا ش م الال , امسهالالا )     الال  الصالال ا ( فالالاع هالالله الا الالال  لىالالأ 
, لكالالا ياالالاله ذ الالالا  صالال اها م  الالالدة لطالالالن العىالالالم, ال ياالاله لالالالدَّد ف هالالالا مالالا ن طالالالا ومالالا ال ن طالالالا 

 عتم إل ها فستجدوع ف ها ييا   ثيا .قاالد مهم  م  دة لطالن العىم, فاذا رح
  (الالال10الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشيخ اإلسالم ابن تيمية
: مالالا رراد رع نطىالال  لىالالأ فالاليمٍل مالالا الكاامالالات فعى الاله ب الالااملة  تالالاب  قالالاحل ال الال   رهللاالاله   م

  طاع ل    اي ال  ابالا ش م ال  رهللااله   ف الد ذ الا ف اله ال اقاع بني رول امل الاهللاا ورول امل ال
 رمثى   ثية ما الكاامات الن وقعت لىسىف

 العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 



قاحل ال    رهللاه   : ذ ا ف   اي ال  رهللاه  , م الع  دة الاا ط   مخسال  رصالاحل بالني 
طاائالف املءتدلال , ف ا ءاللا لالا رع السالائل رحال  ف ها رهللاه   رع رهل السد  ف ها و ال  بالني 

 إل ها ملا ف ها ما ال ائدة.
 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : الس ا الال  ال الالال   هالالي الس ا الال  احل الال , وقالالد حالالامل  الالا اي الالال  ومالالا 
ال الالالال   م إصالالالالح الاالالالالي والال الالال  "  رراد املانالالالد مالالالا ذلالالال  فىيحالالال  إ   تالالالاب " الس ا الالال 

وقالالالالد ذ الالالالا الالالالالاحالع رهللاهمالالالالا   مالالالالا الس ا الالالال  ...ل الالالال   اي الالالالال  ابالالالالا ش م الالالال , وإ   تاب
 ال ال   ما ش ا  به مصا  العءاد والءالد.

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية مقدمة التفسري
ي الالال  ابالالا ر الال   إيالالااب...لىأ مااحعالال  م دمالال  الت سالالي ل الال   ا: قالالاحل ال الال   رهللاالاله   

 .ش م   رهللاه  , شكىم لا الت ا ي الن مات به  الما  ح دا , فىياح 
 ةتيمياإلميان لشيخ اإلسالم ابن 

ش سالالال م الكالالالال  إ      الالالٍ  ونالالالاٍم مل نكالالالا إال بعالالالد اا الالالااض ال الالالاوع  :قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله   
.و تالاب اي الاع ل ال   الثالثال  امل  الى ..وما رراد رع نتا ال  م هاللا ا,الاحل فى طالال   تاب..

 اي ال  ابا ش م  , ف د بسطا ف هما ال احل بسطا  واف ا   اف ا  
  (الالال11الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
قاحل ال    رهللاه   : ما العىمامل ما قاحل : إع املسافا إذا االاال إقامال  ر ثالا مالا رربعال  ر   

  الالاله  كالالالم السالالال ا, فالالالال نالالاليي  ب صالالالا الصالالالالة وال  معهالالالا, وال ابملسالالال  فااالالاله ند طالالال  م 
 لىأ اخل ني رو اجلاارب ر ثا ما نا  ول ى .



ومدهم ما ق َّد ذل  خبمس  ل اة ناما , ومدهم ما ق َّد ذل  بتسع  ل اة نامالا , واخلالالأل 
 الال  م هلا وا   مدت ا, وقد روصالىه بعالف رهالل العىالم إ  لالا ل الانا قالاال , ول ال   اي

ابا ش م   رهللاه    ال  ح د  احل هاللا املا الاع, ذ الاه ابالا ال ا الم م نمالاع ال تالاوال م 
 روحل ابب صالة اجلمع  فما ر ن االطالع إل ه, فااه م  د حدا . 

لالدلامل احلاحال  إل اله, فى طالال  مالا  -وهالا مهالم-:ما رراد املاند ما هاللا الءحال وقاحل رهللاه   
 ال  ه فااه رطاحل م هله املسقل م قسم   ال تاوالرهللاه   م تءه ف   اي ال  

وقاحل رهللاه   : مسقل  التك الي والعصالم  ل سالت إل دالا, بالل هالي إ    ور الاله, فمالا   الاه 
  ور اله فها  افا, وما مل نك اه   ور اله فىال   بكالافا,  الىت وإع لظمالت ذااباله م 

 هله ايمار إ    ور اله, وال بالد لىتك الي م هامدا وم رذوقدا, ايما ل   إل دا, ايما م
فالال   اي الالال   مالالا فالالاو  معىامالال  لدالالد رهالالل العىالالم, ومالالا رو الال  مالالا قالالارت م هالاللا مالالا  تءالاله

 وم  تءه املست ى . رهللاه   م فتاونه
 اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية

العىم رع ن ار بتمهل وشدبا ما رل ه ف   اي الال  ابالا  قاحل ال    رهللاه   : اسا بطالن
ش م   رهللاه   م  تابه : اقت امل الصاا  املسالت  م مل ال ال  رصالحاب اجلحال م, فاااله قالد قالار 

 دها م غيه.ال   رصحاب اجلح م بت اناات ال جتايدل  السمع   والع ى   لىأ وحاب ش
  (الالال12الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 ب السنن البن القيمهتذي
قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله   : الطالالالالن م احلالالال ف...ما رراد مانالالالدا  مالالالا الءحالالال  م هالالالله املسالالالقل  

 تالالاب هتالاللنن السالالدا البالالا ال الال م رهللاالاله   ف الالد رحالالاد ف همالالا ورفالالاد,   إ ...و اهلامالال  فىيحالال 
 وما ررنت   الما  روىف ما  ال  ابا ال  م رهللاه   م هلا املا اع



   لدالالد فالالا ه لىالالأ  الالدن  لءالالد  بالالا لمالالا ر الالي   لدهمالالا رع ر الالاحل  قالالاحل رهللاالاله  و 
قالالاحل : ) إذا  الالاع املالالامل قىتالالني مل امالالل اخلءالال ( وم ل الال  )مل نالالدج ( صالالىأ   لى الاله و الالىم 

رياحه ايربع  وصححه ابا يا   واحلا م وابا  ءاع..ذ ا ابا ال  م رهللاه   م هتاللنن 
احلدن  وف ه فاائالد لظ مال   دنث اله ال جتالدها م غاليه, فمالا السدا  الما  طانال   احل هلا 

رراد رع نااحعهالالا ف  هالالالا فائالالدة  ءالالالية, وذ الالا ش الالالع ف هالالاللا احلالالدن  مالالالا  الالت  ل الالالا وحهالالالا , 
 .وابا ال  م رهللاه   إذا شكىم م املسقل  ا س ه طانل

 جالء األفهام يف الصالة على خري األانم البن القيم
م الت الالهد قالالد رطالالاحل ابالالا   صالالىأ   لى الاله و الالىم ة لىالالأ الدالاليقالالاحل ال الال   رهللاالاله   : الصالالال

 .ال  م رهللاه   م حالمل ايفها ...م هله املسقل  إطال  ندء ي قااملهتا
ورد ف هالالا صالال ات متعالالددة ومالالا   صالالىأ   لى الاله و الالىم: الصالالالة لىالالأ الدالالي رهللاالاله   وقالالاحل

 تابالاله حالالمل ايفهالا  م الصالالالة ر الن الاقالاأل لى هالالا ف الد ا التالءها ابالالا ال ال م رهللااله   م  
 .لىأ يي ايان  وحبثها حبثا  مست   ا  

مالالا يالالي مالالا    صالالىأ   لى الاله و الالىمصالال ا الصالالىاات الالالن وردت لالالا الدالالي : رهللاالاله   وقالالاحل
 رلف م ذل   تاب العالم  ابا ال  م رهللاه   : "حالمل ايفها "

بالاله حالالالمل ايفهالالا  راكالالا رع شكالالاع قالالاحل ال الال   صالالا  لءالالدالعانا آحل ال الال   : م  تا فائدددة :
 الصالة مبعىن الدلامل م حب  طانل ماش .

  (الالال13الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 زاد املعاد البن القيم

قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : ل الال  ال الالامل ل الال  م الالين بالالني احلالال ف وايطهالالار, ولكالالا السالالد  ب دالالت 
  م ماد املعالاد لىالأ هالله املسالالقل , هدالا أبع املالااد باله : احلال ف, وقالالد رطالاحل ابالا ال ال م رهللاالاله 

 وشكىم مبا شتعني مااحعته, ياه م  د.



وقالالاحل رهللاالاله   : الطالالالن م احلالال ف...ما ر سالالا مالالا ررنالالت  تالالن م املا الالاع ابالالا ال الال م 
ف د رحاد ف همالا ورفالاد, ومالا ررنالت   المالا  روىف مالا  الال  ابالا , ماد املعادوم  ...رهللاه   م

 لا املا اع.ال  م رهللاه   م ه
قاحل رهللاه   : شكىم ابا ال  م رهللاه   لىأ نا  اجلمع  م ماد املعاد مبا مل رحالده م غاليه  و

  الما  طانال  انفعا  فىيح  إل ه.
قاحل رهللااله   : غالاوة ر د...هالله ال الاوة العظ م ...قالد ذ الا احلالاف  ابالا ال ال م رهللااله   م  

تالاب آيالا فتحسالا مااحعتاله ل الاوة مالا ال جتالده م ر    تابه ماد املعاد ما احلكالم م هالله ا
مالالا رراد رع ناحالال  إ   الالال  ابالالا ال الال م م ماد املعالالاد فهالالا  الالال   : رهللاالاله   وقالالاحل, فااالاله م  الالد

: ذ الالا ابالالا ال الال م  رهللاالاله   وقالالاحل, ح الالد مل ناحالالد ال م  تالالن الت سالالي وال م  تالالن التالالارن 
دنال , مالا ر النَّ رع نااحعهالا فى  عالل فاهنالا رهللاه   لىأ قص  ر د فاائد لظ مال  ف ه ال  ول 

ا تالن الكال  لى ها ابالا ال ال م رهللااله   م ماد املعالاد .ر دغاوة  : رهللاه   وقاحل, م  دة
 ورصحابهلى ه السال   ذ ا فاائد لظ م  ما هلا الل   صل لىديو م ف ه هله ال اوة 

ومالالا رراد االطالالالع لى هالالا يصالائ   اا الال  ويصالالائ  فالال   .هلالالله ايم .: وقالاحل رهللاالاله   
وقالالاحل : ذ الالا يصالالائ  نالالا  , فىياحالال  ماد املعالالاد البالالا ال الال م رهللاالاله   ف الالد رحالالاد ف هالالا ورفالالاد

 اجلمع  الكاا   ال درن , وال ال  , فما ر نَّ رع ناح  إل ها فاهنا م  دة
  (الالال14الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

وقالالد شكىالالم  ,وف هالالا إفالالكاالت لظ مالال  ,حالالدا  اي ادنالال  م لافالالارامل  ثالالية : رهللاالاله    قالالاحلو 
 .لى ها ابا ال  م  م ماد املعاد, فما ر ن رع ناح  إل ه فها م  د حدا  

  ل ال    :   ف اعمل ب الاحل الدالي صالىأ   لى اله و الىم : ) يالال اا ال هالاد ( نعالإل م و 
ناحال   : ص ا  لافارامل, وقاحل : ) وإذا ب  ت يصالاما التا ال  والعافالا ( فقحالاب رهللااله  

 السائل  إ   ال  ابا ال  م رهللاه   م ماد املعاد فااه قد رحاد ورفاد



  ص  ر د مصا  لظ م  و كما  لظ م .ذ ا م ق :قاحل ال    رهللاه   و
قاحل ال    لءالدالامان لءداحملسالا الءالدر : مالا نطالال   تالاب الطالن الدءالا  مالا ماد  :فائدة 

طا  انفعالالالا  وب الالالاان  م  الالالدا  لىحجامالالال  وفاائالالالدها وماا الالالعها املعالالالاد البالالالا ال الالال م رهللاالالاله   جيالالالد بسالالال
 وروقاهتا وما نتعى   ا ما ش اص ل.

 الطرق احلكمية البن القيم
قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : الس ا الال  ال الالال   هالالي الس ا الال  احل الال , وقالالد حالالامل  الالا اي الالال  ومالالا 

البالا ال ال م, وقالد  إ   تاب " الطالان احلكم ال  " إ   تاب...و رراد املاند ما ذل  فىيح 
 ذ ا الاحالع رهللاهما   ما الس ا   ال ال   ما ش ا  به مصا  العءاد والءالد.

 التبيان يف أقسام القرآن البن القيم 
وقاحل رهللاه   : ايقسا  الااردة م ال اآع... ما ر سا اال تعاا  لىأ هاللا : بكتالاب ابالا 

 اآع...فااالاله ذ الالا ف الاله فاائالالد مجالال  م هالاللا املا الالاع ال الال م رهللاالاله   شعالالا  : التء الالاع م ر الالاع ال
 .واءه لىأ اكت ال شكاد جتدها لدد غيه رهللاه  

وقاحل رهللاه   : ما رراد املاند ما هلا, واالطالع لىأ قدرة   شعا  ف مالا م را سالدا مالا 
املعالالالىن, ار ت, فعى الالاله مبطالعالالال   الالالال  ابالالالا ال الالال م رهللاالالاله  ...م  تابالالاله الصالالال ي وهالالالا  ءالالالي م 

 وها " التء اع م رقسا  ال اآع " ذ ا ما ذل  العجن الع جاب. 
  (الالال15الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 البن القيم وخمتصره الصواعق املرسلة
قالالاحل ال الال    رهللاالاله   : ر الالهن ابالالا ال الال م رهللاالاله   م  تالالاب " الصالالاال  املا الالى  " م ردّ  

ش سال م  :رهللااله   وقالاحل , رع نطى  لى ه ف  ه فائالدة  ءالية ال احل أبع ا,ام واق , فما ر نَّ 
الكالالالال  إ      الالالٍ  ونالالالالاٍم مل نكالالالا إال بعالالالد اا الالالالااض ال الالالاوع الثالثالالال  امل  الالالالى ..وما رراد رع 



نتا الالالالال  م هالالالالاللا ا,الالالالالاحل فى طالالالالالال   تالالالالالاب شتصالالالالالا الصالالالالالاال  املا الالالالالى  البالالالالالا ال الالالالال م رهللاالالالالاله  , 
 . اف او تاب..ف د بسطا ف هما ال احل بسطا  واف ا  

وهالالالالي رع  ال االالالالالد بعالالالالف الدالالالالاس لى ب الالالالالدة مالالالالا رفسالالالالد الع الالالالاحل وربطالالالالل :وقالالالالاحل رهللاالالالاله   
.فما صال َّ لالا وهلا مال  ممالا قالاله ار ار اد ولا  اع اخل  صح حا ,الع  دة ال شثءت أبيء

وإذا فال ت مانالد إن الاح  ااه جين اي اع به ل  دة ولمالال  ف صىأ   لى ه و ىم ر احل  
 تءالالاله ابالالالا ال الالال م م آيالالالا الصالالالاال  املا الالالى , فااالالاله شكىالالالم لىالالالأ هالالالله املسالالالقل   المالالالا  فالالالاقار مالالالا  
, ف الالالي ريالالالاه رد لىالالالأ تصالالالا الصالالالاال مالالالا رراد رع نتا الالال  م هالالاللا فىياحالالال  ش :وقالالالاحل, فالالالاف ا  

ابا ال  م م " شتصا الصالاال  " م آيالا ..شكىم :  رهللاه   وقاحل, امل اقني رّدا  ح دا  حدا  
 ي مااحعته, ياه  ال  م  د حّدا  م مسقل  ريءار ار ادالكتاب  الما  شدء 

 اجلواب الكايف عن الدواء الشايف البن القيم
رهللاالاله   : مالالا رراد رع نعالالاأل آنر الالاللااب ول اابهتالالا فى  الالار  تالالاب ابالالا ال الال م  ال الال   قالالاحل

املعالالالاوأل ابجلالالالااب الكالالالام ملالالالا  الالالقحل لالالالا الالالالدوامل ال الالالام فااالالاله ذ الالالا م روحل هالالاللا الكتالالالالاب 
 ابت لظ م  لىلااب وآنرها م ا,تم  وال    ا سه.ل ا 

تبالنب م املعاصالي وآنرهالا قاحل ال ال   لءالدالاهللاا صالا  الالده   فائدة : : مالا ر سالا مالا  ب
الدامل والدوامل...ولا قالار اياسالاع هاللا الكتالاب بالل لالا قالار بع اله م  تابه  ابا ال  م رهللاه  

 .يصء  ما رمهد الداس م معاصي  
  (الالال16الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالال

 مدارج السالكني يف شرح منازل السائرين البن القيم
قالالاحل ال الال   رهللاالاله   :  الالارة ال الالال ...ال ر سالالا مالالا ال الالاح الالالل  فالالا ه إّ هالالا ابالالا ال الال م 
رهللاالاله   م روحل "مالالدارج السالالالكني" فااالاله قالالد رشالالأ مالالا معاا هالالا ابلعجالالن العجالالاب الالالل  ال 

: مل جند ف  ا  رو ال  مالا  الال  ابالا ال ال م لى هالا رهللااله    رهللاه   وقاحل, جتده م ر   تاب



فااه شكىم لى ها  المالا  طالانال , وبالنّي ف هالا مالا اي الاار واحلكالم  ,م  تابه  مدارج السالكني
 .ما ال جتده م ر   تاب ش سي

مالالالدارج هالالالله السالالالارة العظ مالالال ...ما رراد التا الالال  م ذلالالال  فعى الالاله بكتالالالاب  : رهللاالالاله   وقالالالاحل
...ف  ه يالالي  ثالالي, ندت الال  بالاله ال الالار  اات الالالا  ابل الالا , ياالاله شكىالالم م فالالاح ال الالال  ,السالالالكني

 بكال  لظ م حدا , ال جتده م  تن امل سانا وال م غيهم. 
 بدائع الفوائد البن القيم

الالدب, ومبالالدبحب( مالال   ال الال   قالالاحل رهللاالاله   : ااظالالا إ  لمالال  الى الال  العاب الال    الالف فاقالالت بالالني ) هللاب 
شساونهما م احلاوأل االا  ولددا ....وقد ذ ا ابالا ال ال م رهللااله   ال الاون ب دهمالا م  تاباله 
" بالالدائ  ال اائالالد"...فها رهللاالاله   بالالنيَّ ب الالاان  وا الالحا  ال الالاون بالالني احلمالالد واملالالدح, وحبالال  هالاللا 

 :  تن  تاب  فائ   م ذل .   رهللاه   وقاحل, املءح   ىت را جه طء ا  
ل الالالد ابالالالا ال الالال م رهللاالالاله   م  تابالالاله "بالالالدائ  ال اائالالالد" مدالالالا اة بالالالني رحىالالالني  وقالالالاحل رهللاالالاله   :

 .ر د ا ناال طهارة املىن واريا نا  جنا ته, وهي مدا اة م  دة لطالن العىم
قالالاحل العالمالال  ايلءالالاب رهللاالاله    : احلكالالم لىالالأ املالالإل ابلطهالالارة هالالا الصالالااب...وقد  فائدددة :

 بالالالالدائ  ال اائالالالالد...وها حبالالالال  هالالالالا  حالالالالدا  م غانالالالال    الالالال  ال الالالالاحل م املسالالالالقل  ابالالالالا ال الالالال م...م
 التح   .

 
  (الالال17الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 مفتاح دار السعادة البن القيم
أتمالالالالالل م ا سالالالالال  جتالالالالالد العجالالالالالن العجالالالالالاب م الصالالالالال ات املعدانالالالالال ,  :رهللاالالالالاله    ال الالالالال   قالالالالالاحل

اض  تالاب " م تالاح والص ات اخل ى   , والص ات اخل ى    ...وما ر سالا مالا شطالال  هلاللا ال ال
   دار السعادة " البا ال  م رهللاه  , ف  ه العجن العجاب



 البن القيم من مكائد الشيطان إغاثة اللهفان
االطالالالع لى هالالا رهللاالاله   : ال هالالاد يااالال ...ورفعاهلم  ثالالية, مالالا رراد املانالالد مالالا  ال الال   قالالاحل

ه     ال  ذ الا لالدهم رهللاالنا ال  م غاث  الىه اع ما مكائد ال  طاع إفىيح  إ   تاب 
إذا أتمالل اياسالاع  الاحل هالله :  قالاحل رهللااله  و, ووص هم أبهنم ايم  ال  ء   رف امل لج ء 

ايمالال  ال  الالء   وحالالد رهنالالم م غانالال  السالال اه  م الع الالاحل  مالالا رهنالالم م غانالال  ال الالالحل م الالالدنا 
, اثالال  الىه الالالاعل الالال م رهللاالاله   إغومالالا ررال مانالالد ب الالالاع م هالاللا ايمالالا فىيحالالال  إ   تالالاب ابالالا ا

ىال  ال هاد رفسالد رهالل ايرض م ايرض ملالا هلالم مالا الاقالائ  ومالا رراد رع نطوقاحل رهللاه   :
 إغاث  الىه اع البا ال  م :لىأ فيمل م ذل  فىياح   تاب

ومالالالا رفالالالءهها.ما رراد ا ت صالالالامل هالالالله املسالالالقل  ... املاامي...آالت العاأل:  رهللاالالاله   قالالالاحلو 
 .: إغاث  الىه اع ف د رحاد م ذل  ورفاد أبدلتها فعى ه مااحع   تاب

:  كالالم اي الالال  م ال دامل...رحالالاد ابالالا ال الال م د العءالالدة وطالالارن لءالالداحلى م قالالاحل لمالال فائدددة :
 إغاث  الىه اع. م مداق   هلا املا اع م  تابه

 الروح البن القيم
   ل ال    هل هدان فان  ءي بني الك  وال اور واخل المل والت ايا والعجن   

فقحاب رهللاه   : ما ر سا مالا ررنالت م الت انال  بالني معالاب هالله الكىمالات, وهالي فالاون 
 لط    ما  تءه احلاف  ابا ال  م رهللاه   م آيا  تاب " الاوح " 

  (الالال18الالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالالالالالالالالال
 الفروع البن مفلح 

فالالالال   اي الالالالال  صالالالالا ن ال الالالالاوع لمالالالالد بالالالالا م ىالالالال  ر الالالالد شالم الالالالل  : رهللاالالالاله   ال الالالال   قالالالالاحل
الكءار... تابالالالاله ال اوع...ف الالالاله مءا الالالال  مالالالالا شكالالالالاد جتالالالالدها م غالالالاليه,  ءحثالالالاله م روحل صالالالالالة 



التطالالالاع وب الالالاع ش ا الالالل ايلمالالالاحل, و ءحثالالاله رن الالالا  م روحل احلالالال  م بالالالا الاالالالالدنا وهالالالل جتالالالام 
 معص تهما رو ال جتام, وما رفءه ذل ,..لى ر  اان  بءحاث ال جتدها م غيه. 

 ن مفلحاآلداب الشرعية الب
رهللاالالالاله   : م ارداب ال الالالالال   م اجلالالالالامل ايوحل البالالالالا م ى ...فصالالالالاحل ح الالالالدة  ال الالالال   قالالالالاحل

ندء ي لاحاحل اهل  ات رع نطىعاا وندظاوا   ف  الاع نتعامالل السالىف الصالا  مال  رهالل املدكالا 
 والتار ني لىمعاوأل 

 البداية والنهاية البن كثري 
..الدل ل لىالأ رع   رر الىه مالا رناّلده باله ىماحل صالىأ   لى اله و الالا  : ال    رهللاه   قاحل

ما املعجاات الالن رلظمهالا ال الاآع الكالاه..وما رراد املانالد فعى اله مبالا ذ الاه احلالاف  ابالا  ثالي 
 صىأ   لى ه و ىم رهللاه  , م الءدان  والدهان  م آيا  ية الدي

 لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف البن رجب
كىالم شرهللاه   : لىص ا  فاائالد شكىالم لى هالا العىمالامل رهللاهالم   ومالا ر سالا مالا  قاحل ال   

 لى ها احلاف  ابا رحن رهللاه   م  تابه الىطائف.
 القواعد الفقهية البن رجب

رهللاالاله    : ذ الالا ابالا رحالالن رهللاالاله   م آيالالا  تاباله" ال االالالد ال  ه الال " مسالالائل  ال الال   قالاحل
 ه, فما ر ن رع ناح  إل ها, فاهنا م  دةال ال  ما روحل ال  ه إ  آيا 

 
  (الالال19الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي



مالالالال  اخل الالالالا..ذ ا فالالالال  دا لءالالالالدالاهللاا  ا الالالالأ لى الالالاله السالالالالال رهللاالالالاله   : قصالالالال  م ال الالالال   قالالالاحل
ل صالال  ال جتالالدها م  تالالاب السالالعد  رهللاالاله   شعالالا  م ش سالاليه..فاائد مجالال  لظ مالال  م هالالله ا

 آيا ف دء ي لطالن العىم رع نااحعها يهنا م  دة حدا .
 حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني

قالالالاحل فالالال   اي الالالال  ابالالالا ش م الالال  رهللاالالاله   : " ثالالالااب العءالالالادات الءدا الالال  مالالالا الصالالالالة وال الالالااملة 
 وغي ا بصل إ  امل ت...يدل   ثية ذ اانها م غي هلا املا  " 

ب الاله : والعج الن رع هالله ايدلال  ذ  الات م  رهللاه   لىأ  ال  ف   اي ال     لى  ال
] الارة  ورع لال   لإلاسالاع إال مالا  العأ   اف   اجلمل لىالأ اجلاللالني لدالد قالاله شعالا  : 

وذ ا ر ثا ما ل انا وحها  لىدالل  لىأ هلا, ومل يا لىيَّ م  تالاٍب آيالا ذ الا  [39الدجم:
 فما رراد رع نااحعها فهلا ح د.ايدل  مساودة هكلا, 

 عودة احلجاب حملمد أمحد إمساعيل 
قالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله   : الصالالالالح   راالالاله جيالالالالن لىالالالالأ املالالالالارة رع ش طالالالي وحههالالالالا, ولالالالاللل  ردلالالالال  
مل ارة م ما عها, واس ا  رع شااح  الكتالن املؤل ال  م هاللا, ومالا رو العها  تالاب  لالادة 

 .احلجاب,  ف  ه حباث ح دة ط ء 
 
  (الالال20الالالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالال

 رأي الشيخ يف كتب ومصنفاتفصل : 
رر  رهالل العىالم وال  الل امالل مال  الكتالن واملصالد ات معافال  إع مما ن  د طالن العىالم م التع

لمالد بالا صالا  العث مالني  ال ال   لعالمال الار  صادر ما لالامل فا الل  اف ها, فاع  اع هلا 
نصالدر مالا لالامل لاله ومااله, ال نالتكىم إال بعىالم, فال ال    رهللاه  , فاع هللا الار  ر  تاله, يااله

 إذا مل نكا لدنه لىم ابلكتاب املس احل لده قاحل : ال رلىم. 



ف د   ل : ما هالا ش الانكم لكتالاب :   الاة الصالحاب  مالا   ال  الصالح  وال ائالدة املاث ال    
 : ال ر تط   رع رقاحل م هلا الكتاب ف  ا  يب مل رقاره. فقحاب

غالالالالالن هالالالالله الكتالالالالن الالالالالن ذ اهالالالالا السالالالالائل مل    مالالالالا الكتالالالالن فقحالالالالاب:و الالالال ل لالالالالا نمالالالالال 
 ر تالءها قااملة رو مطالع  فال  كدإل رع ر كم لىأ  ل وا د مدها بع ده.

: ورمالالالا   , فالالالل ا ررنالالاله م بع الالالها,   قالالالاحلو الالال ل رهللاالالاله   لالالالا ررنالالاله م نمالالالال  مالالالا الكتالالالن
  تاب ياند  اي اار, و تاب شعى م الصالة, فىم رطى  لى هما.

رمالا  تالاب احلصالا  :و  ل رهللاه   لا نمال  ما الكتالن, فالل ا ررناله م بع الها,   قالاحل
 احلصني, و تاب املقثارات, فىم رقار ف ها ف  ا .

 و  ل لا  تاب مبدة الت ا ي, فقحاب : ران ما قارشه, وال ردر  ما مؤل ه.
املالالالكي احلسالالإل, و الال ل لالالا  تالالاب " فالال امل ال الالؤاد م م رة يالالي العءالالاد " حملمالالد بالالا لىالالا  

 الكتاب الل  ذ اه السائل مل رقاره.: فقحاب رهللاه   
 و  ل رهللاه   لا رربع   تن ب دها : الع د ال اند البا لءدربه 

 : ال ردر  لده ومل رطى  لى ه. [26/375]فتا:فقحاب رهللاه   م 
 ات الالالن ذ الالا ومالالا الكتالالن واملصالالدفال الال   رهللاالاله   دق الال  م ش ا الاله لىكتالالن واملصالالد ات, 

 ال    ررنه ف ها, ما نىي :
 ال(الال21الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 كتب التفسري
قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله   :  تالالالن الت سالالالي املاثالالالان  الالالا,  ت سالالالي ابالالالا  ثالالالي رهللاالالاله  , وش سالالالي 
فالال  دا لءالالدالاهللاا بالالا  الالعد , وش سالالي ال الالاطي, وش سالالي ال الالا اب, وغيهالالا مالالا الت ا الالي 

 .ملاثان مبؤل  ها م لىمهم ودندهماملعاوف  ا



وقالالالالالاحل رهللاالالالالاله   :  تالالالالالن الت سالالالالالي املعتمالالالالالدة املاثالالالالالان مب ؤل  هالالالالالا  الالالالالالت سي...ال    ربالالالالالا بكالالالالالا 
 .الء ا ... تن الت سي املاثان  ا :  ت سي  :رهللاه    وقاحلاجلاائا , 

ارنال     قاحل ال    رهللااله   : ش ا الي املتالقيانا بع الها جتالد الكالال  الطانالل العالانف لىالأ
إذا رردت رع لصالالل مدالاله فالال  ا  ال جتالالد فالال  ا  فهالالا قالال  هالال  فائدشالاله قى ىالال  الىهالالم إال الدالالادر, 

ش ا الي , وقالاحل رهللااله   : ولىأ  ل  احل طالن العىم نستط   رع   ا بني ال   والسمني
دب .

 
 املتقيانا ق ار  ثية والىن  قى ل, وقد نكاع ف ها احلدظل  واملا  وامل

 ت ا ي الن ف ها  در وال  ما إذا  اع امل سا بى  ا  قا  اي ىابالتدءه لى
, يع ما ف اله الكالدر وال ال ما إذا  الاع امل سالا   -قاحل ال    رهللاه   : إ  م وما ف ه الكدر 

يطالي حالالدا , يع اياسالالاع قالالد نتم الي مالال  هالاللا ف الاله هالاللا  -ح الدا  م التعءالالي حالاللااب  لى ىالالاب
 وبالغته.   امل سا وال ن عا ل اة ر ىابه 

 كتب قصص األنبياء وقصص القرآن
: هدالالالان مالالالؤل ني رل الالالاا م قصالالال  اياء الالالامل, ورل الالالاا م قصالالال  ال الالالاآع  قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله  

لمامالالا , لكالالا يىطالالاا بالالني احلابالالل والدابالالل, وصالالاروا  حاطالالن ل الالل, ولالاللل  جيالالن احلالاللر ممالالا 
 ر لّ ف م قص  اياء امل رو غيها ما قص  ال اآع 

 
 
 (الالال22الالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالالال

 كتب الوعظ 
ل  نكالالاع ف هالالا ال الالع ف ورمبالالا املا الالاع, ونكالالاع اا غالالالن  تالالن املالال :قالالاحل ال الال   رهللاالاله   

ف هالالالا  كالالالا ت غالالالي صالالالح ح , نانالالالد املؤل الالالاع  الالالا رع ناق الالالاا ال ىالالالاب, ورع نءكالالالاا الع الالالاع, 
  الالاحل  مالالا حالالامل م  تالالاب   شعالالا  وصالالّ  لالالا ر ف ولكالالا هالاللا لالال   بطانالال   الالدند, يع 



وال ندء الي رع نالال  الدالاس أبفال امل غالي صالح ح ,  الالاال    انال , صىأ   لى ه و ىم ما
 الالاامل اسالالالءت إ  الا الالاحل صالالالىأ   لى الاله و الالالىم رو اسالالءت إ  قالالالا  صالالاحلني, قالالالد تط الالالاع 

  ف ما ذهءاا إل ه ما ايقااحل رو ايلماحل. 
ن, فالالالاع  ثالالاليا  مالالالا الكتالالالن : إب ر الالاللر السالالالائل مالالالا قالالالااملة مثالالالل هالالالله الكتالالالرهللاالالاله    وقالالالاحل

املصد   م الال  واليغ ن واليه ن ف هالا ر ادنال  ال ممالا  هلالا, وإنالا ن صالد وا العاها رع 
ن الالاوا رغءالال  الدالالاس, رو رهءالالتهم, وهالاللا يطالالق, ررحالالا   رع نع الالا لالالدهم إع  الالاع صالالادرا  لالالا 

 صالالىأ    سالالا ا الال , فاحلالاللر احلالاللر مالالا مثالالل هالالله الكتالالن, ومالالا صالال َّ مالالا  الالد  ر الالاحل  
 ف ه   انتدا لا هله. لى ه و ىم

  رنهالالا  وقالالاحل رهللاالاله   : ال الالاآع العظالال م رلظالالم مالالا ش الالال   بالاله ال ىالالاب  مالالا قالالاحل   شعالالا :
 الدالالالاس قالالالد حالالالاملشكم مالظالالال  مالالالا ربكالالالم وفالالال امل ملالالالا م الصالالالدور وهالالالدال  ورهللاالالال  لىمالالالؤمدني 

حل   صالىأ [ فال وال  رلظم ما ال اآع الكاه, ومما ص  ما السالد  لالا ر الا 57]ناا :
   لى ه و ىم.
 كتب األذكار 

قالالاحل ال الال   رهللاالاله    : ايذ الالار  ث الالا بالالني رنالالد  الدالالاس شالالداوحل الكتالالن ف هالالا, وهالالله الكتالالن 
الالالن نتالالداوهلا الدالالاس مدهالالا مالالا هالالا  الاللب ما الالاع لىالالأ الا الالاحل صالالىأ   لى الاله و الالىم جيالالن 

 احللر مده.
 (الالال23الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 تاريخكتب ال

مالالا م  تالالن املالالؤريني مالالا ر الالااحل ايمالالم املا الال   إذا مل نكالالا لى الاله دل الالل مالالا  :احل رهللاالاله   قالال
, وقالالاحل رهللااله   : االالاال م  ثالالي مالالا  تالالن الكتالاب والسالالد  فااالاله ممالالا نتاقالف ف الاله, وال نىالالا  بالاله

التارن  رف امل م اه  إع  اع صدقا , ورف امل  ثية مالاورة مكلوبال , ال ال ما ف مالا حالاال بالني 



  لالالالدهم ممالالالا هالالالم ف الالاله معالالاللوروع, يهنالالالم نتهالالالدوع, ومالالالا رصالالالاب مالالالدهم لالالاله  الصالالالحاب  ر الالالي
 رحااع, وما ريطق فىه رحا, ويطؤه م  ار. 

ف جالالالن لىالالالأ املالالالامل رع االالاللر مالالالا مثالالالل هالالالله الكتالالالن املالالالاورة, رو امل الالالاه  بالالالا دة رو ا الالال , 
ال الالالال ما إذا  الالالالاع ن الالالالعا أبع هالالالاللا الكتالالالالاب مالالالالثال  نسالالالاليمل إ  الصالالالالحاب  ر الالالالي   لالالالالدهم م 

ه   الالالالالاهتم ونتمعالالالالالاهتم, يع ال الالالالالدح م الصالالالالالالحاب  ر الالالالالي   لالالالالالدهم لالالالالال   قالالالالالالد ا  م ش الالالالالان
الصحاب  را سهم ف  , بالل هالا قالدح فال هم وم ر الاحل   صالىأ   لى اله و الىم, وقالدح م 

ياالاله إذا صالالار ال الالدح م الصالالحاب  ر الالي    – الالءحااه وشعالالا   –ال الالانع , وقالالدح م   
يهنالالالم هالالالم الالالاللنا ا ىاهالالالا إل دالالالا, فالالالاذا  الالالاااا لالالالل قالالالدح لالالالدهم  الالالاع ذلالالال  قالالالد ا  م ال الالالانع , 

ول ن فك ف اث  ابل انع  الن بني رنالدندا وقالد حالاملت لالا طالان هم   وإذا  الاع قالد ا  م 
الصحاب  صار قد ا  م الدالي صالىأ   لى اله و الىم, يهنالم رصالحابه ور ءاباله وانصالاوه لىالأ 

ال الالالالدح م الصالالالالحاب  صالالالالار رلدائالالالاله, وال الالالالدح م الصالالالالا ن قالالالالدح م املصالالالالحاب, وإذا  الالالالاع 
 -وهالالالا رف الالالل يى الالاله –قالالد ا  م   لالالالا وحالالالل, فك الالالف ن الالالاحل : إع   شعالالا  ايتالالالار لدء الالاله 

 مثل هؤالمل ايصحاب اللنا هم لل ال دح والسَّن  والعب ن  
فال دح م الصحاب  قدح م   وم ر الاله وم فالانعته, وايمالا رمالا لظال م, و تالن التالارن  

 هلالاللا ايمالالا ممالالا نكالالاع داال  لىالالأ ال الالدح م الصالالحاب  إمالالا شصالالااا  قالالد نكالالاع بع الالها متدالالاوال  
 وإما شىم حا , فى حلر املؤما ما هله التاارن  الن ش ىه, و  املستعاع.

 (الالال24الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 كتب األدب 

كدهالا   ت ن ايدب ولاها ل ست ماثاق , يهنا ل سالت لالا  الدد, ل  :قاحل ال    رهللاه   و
 ما حد  اييءار وامل ام  نتساهىاع ف ها.

 كتب تفسري األحالم



: املاائالأ ختتىالف حبسالن الاائالي ف الد نالاال الالاحالع رؤ  صالارهتا وا الدة  رهللااله   قاحل ال   
ولكدهالالالا ختتىالالالف فت سالالالا ب الالاليمل وش سالالالا لهليالالالا ب الالاليمل آيالالالا, وهلالالاللا ال ا الالالي ب الالالااملة  تالالالن 

 .هش ا ي اي ال   اامل  اات البا  ينا رو غي 
: إب راصالالال  إيالالالااب..ما هالالالله الكتالالالن رال ن تداهالالالا وال نطالالالالعاا ف هالالالا يهنالالالا رهللاالالاله    وقالالالاحل

 ل ست و  ا  مداال  
 كتب أهل الكالم

قالاحل ال الال   رهللاالاله   : دع لدالال   تالالن رهالالل الكالال , فاهنالالا  مالالا قالالاحل بع الالهم :  تالالن رهالالل  
 ك   وما رفءه ذل الكال   ال  م  ال  ش ار ص حات لدندة ال ختاج  ب يمٍل إال الت 

 
 
 
 
 
 
 

 (الالال25الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 ( 179املوطأ لإلمام مالك ) ت 

 تالالاب م الالهار, مالالا رصالال  الكتن..ياالاله رهللاالاله   لالالا  ف الاله صالالح    : قالالاحل ال الال   رهللاالاله  
 السدد

 ( 241املسند لإلمام أمحد ) ت 



: مالا رلظالم  وقالاحل رهللااله   تالاب  ءالي م احلالدن  و  جال  لظ مال , :   قاحل ال    رهللااله  
املسالاا د قالالدرا  ور ثاهالا ا عالالا , مسالالدد ايمالا  رهللاالالد, ف الالد فالهد لالاله احملالالدثاع قالد ا  و الالدنثا  أباالاله 

 رمج   تن السد , ورولاها ملا اتاج إل ه املسىم م دنده ودا اه.
 (256مصنفات اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ) ت 

 يا  م مؤل اشه رهللاه  .يىف لىما   ث : قاحل ال    رهللاه  
 كتابه الصحيح  

قاحل ال    رهللاه   : ل   لت رده السمامل بعد ال اآع  تاب رصال   مالا الء الار , وقالاحل 
ع نكالالاع الالالااو  قالالد يع الء الالار  ن الالي  م الاوانالال  ر رصالال   مالالا صالالح   مسالالىم: رهللاالاله   

اع الى الالالامل وإع مل نثءالالالت   إمكالالف كت ي مبطىالال  املعاصالالالاة مالالالل الالي مالالالا روال لدالاله ورمالالالا مسالالالىم...
ل  الال ....ف ي الاوانالال  والصالالح  صالالح   الء الالار  رف الالل, وقالالاحل رهللاالاله  : شعالالن رهللاالاله   م 

: الء الالار  لدالالده ا الالتدءاطات لج ءالال   قالالاحل رهللاالاله  و شد  حالاله وهتلنءالاله والتحالالا  م صالالحته, 
ا لق ادنالالال ,  الالالىت راالالاله لى بيمجالالالٍ ,   لى حبالالالدن  فالالالتظا راالالاله بع الالالد لالالالا اليمجالالال , لكالالالا لالالال

 رمدعت الدظا, الش   ل  دق  فهمه رهللاه    
 كتابه التاريخ 

: هلا الكتاب غي  تابه " الصح   اجلالام " رمَّالا  تاباله "التالارن " ف  اله  قاحل ال    رهللاه  
 الصح   واحلسا وال ع ف.

 (الالال26الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 (261ت  مصنفات اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري )

 يىف لىما   ثيا  م مؤل اشه رهللاه  . : قاحل ال    رهللاه  
 كتابه الصحيح  



.ر سالا مالا  ال ان : الكتالاب امل الهار, وقالاحل: ذ الا العىمالامل رع   اقه قالاحل ال ال   رهللااله  
 ر  رهللاالاله  اوالء الال ل ا فالالااهده وشاابعالاله م مكالالاع وا الالدنالالل ا احلالالدن    نالالالء الالار  ياالاله 

 وان  والصح  فصح   الء ار  رف ل.ورما م الا  ال  مسىم رف لن ان, ف ي الصد
 ( 273حممد بن يزيد بن عبدهللا بن ماجة ) ت  اإلمام مصنفات

 : له لدد ما التصاا ف الدافع  رهللاه  . قاحل ال    رهللاه  
 (275أيب داود سليمان بن األشعث االزدي السجستاين )تاإلمام مصنفات 

  يىف لىما   ثيا  م مؤل اشه رهللاه  . : قاحل ال    رهللاه  
 ( 276أتويل خمتلف احلديث لإلمام ابن قتيبة ) ت 

تىالالالف اي ادنالالال  قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله  : "  ادنالالال  الالالالن  اهاهالالالا االيالالالتالأل "  نعالالالإل : ر ش 
تىالف اي ادنال  " " ىمامل   ت ءالا , ومالا ر سالا مالا ررنالت والت ىف, وقد رلف ف ه الع أتونالل ش 

 نل ا اي ادن  الن  اهاها التعارض   جيم  ب دها.  ,البا قت ء
 (279حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي ) ت  اإلمام مصنفات

 صدف شصاا ف انفع  م العىل وغيها. : قاحل ال    رهللاه  
 كتابه السنن 

  غيهما ل   م تاب ما ال اائد ال  ه   واحلدنث  قاحل ال    رهللاه  : حامل م هلا الك
 كتابه العلل  

 قاحل ال    رهللاه   : مج  ف ه فاائد هام .
 (الالال27الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 ( 280النقض على املريسي اجلهمّي العنيد لإلمام الدارمي ) ت 
: مالالا طالالال  هالاللا الكتالالاب بعىالالم ولالالدحل شءالالني لالاله  الالعف  جالال  هالالؤالمل  قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

 املعطى .



 ( 303بن شعيب بن علي النسائي  ) ت أمحد  اإلمام سنن
قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله  : رلالالالف الدسالالالائي رهللاالالاله    تابالالاله " السالالالدا الكالالال ال" و الالالمده الصالالالح   
واملعىالالاحل,   ايتصالالاه م  تالالاب السالالدا الصالال اال ومسالالاه " ا,تالالي" مجالال  ف الاله الصالالح   لدالالده, 

ا  الدنثا   الع  ا  وها امل صالاد مبالا ندسالن إ  روانال  الدسالائي مالا  الدن , وا,تالي رقالل السالد
ورحال  ناو ا , ودرحته بعد الصح حني, فها ما     الاحاحل م الد  لىالأ  الدا را داود 

 واليمل  ل دة لاال مؤل ه م الاحاحل.
 ( 310جامع البيان عن أتويل آي القرآن لإلمام الطربي ) ت 

وال تىالا مالا : ها رصل الت سي ابيثا وماح  جلم ال  امل سالانا ابيثالا  قاحل ال    رهللاه  
  ما مالا نعالاد إ  ثا الت سي ابلدظا وال  ش سيه ابي..وقد ر األ إبعف ارنر ال ع   .

: الت ا الالالي ايثانالالال ...هي رو  مالالالا نىت الالالت إل الالاله ولىالالالأ رر الالالها  رهللاالالاله   قالالالاحلالى الالال  العاب الالال , و 
وهالالالا راالالاله نطىالالال  الت سالالالي لالالالا الصالالالحاب   ش سالالالي ابالالالا حانالالالا لكالالالا م ش سالالالي ابالالالا حانالالالا آفالالال 

 ابعني أب اا د بع ها صح   وبع ها  سا وبع ها  ع فوالت
 : ما الت ا ي اجل اد وقاحل رهللاه  

 ( 321العقيدة الطحاوية لإلمام الطحاوي ) ت 
 ال أبس  ا لكدها ف ها شكاار  ثي وف ها ش ان  م املا اع الاا د.:  قاحل ال    رهللاه  

 العىم :  تاب ح د م  د ندت   به طالن وقاحل رهللاه  
 (الالال28الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 ( 345مروج الذهب لعلي بن احلسني بن علي املسعودي ) ت 
: مالالالالاوج الالالالاللهن لىمسالالالالعاد    الالالاليه مالالالالا  تالالالالن التالالالالارن  نكالالالالاع ف الالالاله  قالالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله  

ال الالالع ف والصالالالح  , واتالالالاج إ  رع االالاليم اياسالالالاع مدالالاله ف مالالالا إذا ورد لىالالالأ مسعالالاله رو لىالالالأ 
 دكاه فااه جين لى ه رع نتاقف ف ه ونءح  لده وا  هبصاه ما نست



 ( 354روضة العقالء لإلمام حممد بن حبان بن أمحد ابن حبان البسيت ) ت 
مجال  ..وها  تاب م  الد لىالأ ايتصالاره, و ر سا ما ررنت  تابقاحل ال    رهللاه   : ما 

ا  م املعاهالد العىم ال  وقالت و الاع م الار  وغيهمومآثا العىمامل واحملدثني ما ال اائد لددا   ءيا  
 درا تدا م املعهد, واات   به الكثي .

 ( 354ديوان أبو الطيب أمحد بن احلسني بن احلسن الكندي املعروف ابملتنيب ) ت 
 :  ل دناااه إال ال ى ل مده  ىه  كم لظ م  حدا   قاحل ال    رهللاه  

 (375مرقندي ) تعقوبة أهل الكبائر أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد الس
 ف ه الكثي ما ايف امل الن ال شص . : قاحل ال    رهللاه  

 (395مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب القزويين ) ت 
: ابب االفالالت ان مالالا رف الالد مالالا نكالالاع لطالالالن العىم...ومالالا ر سالالا مالالا  قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

بالالا فالالارس رهللاالاله  ..م  الالد لطالالالن العىالالم م هالاللا ر لّ الالف م هالاللا  تالالاب " م الالان   الى الال  " ال
 الءاب

 (405املستدرك على الصحيحني  لإلمام احلاكم )ت 
 ستدرن م ستدرن. فااه رف امل  ثالية  الع    لكداله ال 

قاحل ال    رهللاه   :  ما ق ل ف ه : امل
 أبس به واحلا م نتساهل رهللاه   م التصح  .

 
 (الالال29الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 ( 456)ت بن حزمابن سعيد  بن أمحد  علي احمللى لإلمام
: ف الاله مالالا ارنر الكثالالية مالالا ال جتالالده م  ثالالي مالالا الكتالالن بالالل ال جتالالده  قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

إال م الدادر فها م احل     ماح  ب ط  الدظا لا آرائه فآراؤه له...لكا  تابه احملىأ  دالا 



ثالالىن لى الاله بالالال ا الالتثدامل...و تابه احملىالالأ مالالا رمجالال  مالالا نكالالاع لظالال م لالالاال  الالالط  لسالالااه لكالالاع ن
 لكا لدده فلوذ م الار  م مسائل  ثية.

: م  تابه احملىأ ما الد الاحل مالا ال شكالاد جتالده م غاليه, وهالا   اليه مالا رهالل  وقاحل رهللاه  
. طئ  ون ص ن   العىم له ولى ه, ت 

 (463)ت بن عبد الربلإلمام ا التمهيد 
 نصالالعن  رع وهالاللا الكتالالاب لىالالأ حاللتالاله وغالالاارة لىمالاله..: رحالالل   تءه. هللاالاله  قالالاحل ال الال   ر 

وقاحل رهللاه   : املاطق..فا ه  ثالي مالا رهالل العىالم مالا لصل مده ال ائدة ياه غي ماشن, 
 رو   فاو ه ور سدها م الاوان  والدران  : التمه د.

  (476شريازي ) ت إبراهيم بن علي بن يوسف ال املهذب لإلمام
 : ما ر    تن ال افع   قدرا . قاحل ال    رهللاه  

  (478اجلويين ) ت  يوسف بن عبد امللك بن عبدهللاالورقات لإلمام 
مب الارقات م رصالاحل ال  اله, لإلمالا  را املعالاا إمالا  احلالامني, وهالا :  قاحل ال    رهللاه  

, قى ىالال  الكىمالالات, لكدهالالا  مالالا  ءالالار رئمالال  ال الالافع   رهللاالاله  , وهالالله الارقالالات صالال ية احلجالالم
  ءية م معداها وم ااها.

 (505) ت  حممد بن حممد بن أمحد الغزايلاملستصفى لإلمام 
مالا وهالا ر سالا  :  الهل اي الىاب, ح الد م لالاض اررامل ومداق التها, ال ال   رهللااله  قاحل 

      رع اياساع نااتح ل ااملشه.واحل قارت ما حه  التء ني والتا   ,
 (الالال30الالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالالالال

  (513)ت بن عقيل اعلي بن عقيل بن حممد الفنون لإلمام 
 ررندالالا فالال  ا  مدالاله وال أبس بالاله: : لالاله مصالالد ات مجالال  ر هالالا ال دالالاع, وقالالاحل  ال الال   رهللاالاله  قالالاحل 

إنالالا ند الال  طالالالن  لتح  الال  الكامالالل م مداق الال  املسالالائللكالالا لالال   بالاللان الكتالالاب الالالل  ف الاله ا



لىأ امساله فدالاع, فك الل  فدالاع العىالم :  رهللاه   يبااب م املداق  , وقاحلع ن ت  له االعىم أب
 ماحادة ف ه.

 (516معامل التنزيل لإلمام احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي )ت
قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله  : ش سالالاليه ف الالاله مالالالا اي الالالاائى ات وهالالالي  ثالالالية وال نالالالل ا هلالالالا  الالالددا  و ال 

لىالالأ مالالا  : رهللاالاله   وقالالاحل, : ح الالد ال أبس بالالهرهللاالاله   وقالالاحل د, الالنتع ءهالالا ولكدالاله م الى الال  ح
 ف ه ما بعف فطحاٍت لكده ش سي ق م.

 (516) ت  احلريري لقاسم بن علي بن حممد بن حممد عثماناملقامات ل
: م اماشالاله...م امات معاوفالال  ح الالدة ف هالالا  ثالالي مالالا املالالاال  و ثالالي مالالا  قالالاحل ال الال   رهللاالاله  
 نست  د مدها اياساع. الكىمات الى ان  الن

 (538الكشاف حملمود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري )
 تالالاب معاوأل...وهالالا ح الالد م الى الال  والءالغالال , لكدالاله لىالالأ رصالالاحل :   قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

عتالال  وماللهن إال إذا  الاع لدالدن لىالم مباللهن امل ذلال .وال شكاد شعاأل  الماله م املعتال ..
 الالىت   نالالديل لى الال  ال الاليمل وراالالت ال ش الالعا بالاله ح الالد بى الالا رهالالل السالالد  واجلمالالال  ياالاله رحالالل

اد, لكالالالا ف الالاله بالالالالمل...إذا مل نكالالالا لدالالالدن  قاالالال  شظالالالا رع هالالاللا هالالالا الكالالالال  الصالالالح   السالالالد
 ال ال    لر مده, ومعاف  أبصاحل املعتال , ورصاحل رهل السد  واجلمال , فاا  ش ل, وقاحل

 ها  ل إاساع.د ال نستط   رع نعافق  ات  ثيةف ه التاال:  تابه   رهللاه  
 (الالال31الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
: قالالالالاحل بعالالالالف العىمالالالالامل م ش سالالالالي الاش الالالالا  الالالالالل  إذا قارشالالالاله قىالالالالت : هالالالاللا  رهللاالالالاله   وقالالالالاحل

الت سالالالالي م ال مالالالالال  ن الالالالالاحل : إاالالالالال  شسالالالالالت اج مدالالالالاله االلتالالالالااحل ابملدالالالالالاق   نعالالالالالإل راالالالالاله ي الالالالالي مالالالالالا 
ال ابيصالالء  , رمالالا لالالا   شسالالت احه ابيصالالء  فال الالا   إذا  ااالالت  الالع    شسالالت احها ابملد الالا 



 اع مسمارا  ب دالا  فسالت احه ابيصالء  احلاصالل رعَّ هالله الكتالن لشالاع  الا بعءالارات ماهامال  
 اف  اسءها اجلاهل   ا  وهي ابطل.ماي
: ش سالالي ح الالد مالالا   الال  الى الال  ومالالا   الال  املعالالىن ح الالد ونالالتكىم ر  الالاان  لالالا  رهللاالاله   وقالالاحل

ي مداله ف مالا نتعىال  ابلءالغال  وايلالااب مثالل را ايمار ال  ه الات و الل  مالا بعالده ررندالاه نسالت 
 السعاد وغيه ولكده معتاا حبت ونل    رهل السد  ونسم هم احل ان , 

لكداله مالا  رع ايم مالا  الماله م ابب الصال اتجين لىأ ما طال   تابه  : رهللاه   وقاحل
راالالاله يطالالالا لىالالالأ إال  والالالالدالالت الءالغ الالال  والى انالالال  ح الالالد ندت الالال  بكتابالالاله  ثالالاليا    الالال  الءالغالالال  

  ف  ا  ناد به بدلته والتاال اشه. اياساع الل  ال نعاأل م ابب ايمسامل والص ات
: ويي ما قارت  م روحه ايلااب والءالغ ..و ل  ما بعده ل احل لى اله.لكا  رهللاه   وقاحل

  ه بال  م الع  دة ياه معتاا.ش سي الاش ا  ف
يه مالا ن عىاله الاش الا  م ش سال الالن ندء الي رع ادءاله لى هالا املهمال مالا ايمالار :  رهللاه   وقاحل

هالالا أب ادنالال   الالع    حالالدا  رو ما الالال  م ف الالل رو يتم مالالا شصالالدنا السالالارة الالالن ن سالالاها
 .شى  السارة

وقاحل رهللاه  : ما الت ا ي اجل اد م الءالغال  والعاب ال ...لكا ا اللره م الع  الدة فاااله لال   
  الالال  الءالغالالال  والى الالال , لكدالالاله لالالال   بسالالالى م مالالالا   الالال  ب الالاليمل, وقالالالاحل رهللاالالاله   : ح الالالد مالالالا 

الع  الالالدة, وف الالاله  ىمالالالات يالالالا  ابياسالالالاع ال نعالالالاأل م ااهالالالا, ولكدهالالالا إذا وقالالالات م قىءالالال  فامبالالالا 
 نتءني له م ااها ف ما بعد, ونكاع قد ا تسىم هلا ف  ل.

 (الالال32الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
ورع  الل مالا حالامل بعالده  ف ما نامي إ  الءالغال وقاحل رهللاه   : ش سي ح د م لانا املعىن و 

الع  الدة  اليمل جيالن احلاللر مداله, لكداله م مسالقل  دهجاع هلا املالده   ىهالم ل الاحل لى اله مما ن



 , لكدالاله م االلت الالاد رد مل,  الالنش سالالي معالالاوأل, ح الالد م الى الال  العا :  تالالاب  وقالالاحل رهللاالاله  
 ياه معتاا.

م الع  الالدة  ت سالالي بعالالف املعتالالال    مدهالالا, إمالالاا الاللروا الت ا الالي الالالن ت  الالي  : وقالالاحل رهللاالاله  
ا ش سالالالي ح الالالد, لكالالالا م لىالالالم الى الالال  بالغالالال   وإلالالالاااب  فهالالال  الك الالالاأل وهالالالا ش سالالالي الاش الالالا 

وامل ساوع اللنا ما بعده واللنا ندحاع مدحالاه  ىهالم ل الاحل لى اله لياللوع مالا  وشصان ا ...
عتالالال , وهالالله  المالاله, لكالالا ف الاله التالالااحل, وهالاللا م الالكل, فهالالا ن سالالا ال الالاآع لىالالأ مالاللهن امل

م الالالكى , فالطالالالالن الالالالل  ال نالالالدرن     تالالاله نسالالالي  ورامله  معجءالالالا  ب  الالالاة ر  الالالىابه  الالالىت نهىالالال , 
 ايثان .  ا ي, ولى كم ابلت ا يفا لروا مثل هله الت

 ( 543)ت بن العريباب , املعروفحممد بن عبد هللاالعواصم من القواصم  لإلمام 
 اساع قااملشه.:  تاب ح د ندء ي لإل قاحل ال    رهللاه  

 (548)ت مد بن عبد الكرمي بن أمحد الشهرستاينامللل والنحل حمل
الدحالالل قالالاال  املىالالل و  جالالن رع ررنالالت لى ها الالتاب م  تالالاب عالومالالا  : قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

لجءالالا  قالالاحل : إع راب بكالالا ولمالالا  ىمالال , وإع لى الالا   الالامل رن الالا , ياالاله مل ليالالل ابلثالالار لد سالاله. 
ع لكالالا لامال  الااف الال  ال ن الالالا  ر هالالؤالمل وهالؤالمل لدالالد ال الالاذم   ىمال ,صالا اسالقحل   العاف الال ,

  لا.
  (597إلمام ابن اجلوزي ) ت مصنفات ا

قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : لالاله  تالالن انفعالال  م الالالال  والت سالالي وغالالي ذلالال  وم احلالالدن  رن الالا , 
 وله   ت ن محلَّ ف ها  ما محّل غيه.

 (الالال33الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
   ه املوضوعاتكتاب



 الالىت إهنالالم ذ الالاوا سالالاهل م إطالالالن الا الال  لىالالأ احلالالدن  نت رهللاالاله  :  قالاحل ال الال   رهللاالاله  
 وقاحل إاه ما اع.   ه  ان  دنثا  رواه مسىم م صح ح را

 (600)ت عبد الغين بن عبد الواحد بن علي املقدسيعمدة األحكام للحافظ 
 نثه صح ح .تاب م ءارن شتصا ر اد:   قاحل ال    رهللاه  

 .ما نطىن العىم...ر سا ما ن اؤه العمدة م احلدن  : وقاحل رهللاه  
 : لمدة ياه اات اها رهللاه   مما اش   لى ه الء ار  ومسىم. رهللاه   وقاحل

 (606, املعروف اببن اخلطيب )تالرازي احلسني بن مد بن عمرالتفسري حمل
 الت سي وغيه. ه فطحات  ثية مل :  قاحل ال    رهللاه  

رهل الكال ..ل   لددهم إال الكالال  واينالاادات, وااظالا إ   تالءهم, ومالا  رهللاه   : وقاحل
 ذل  مثال  : ش سي الاام , جتده إذا شكىم م ارن  رورد لى ها رلف  ؤاحل, رو رقل 

 (620املقدسي )تبن قدامه املغين لإلمام ا
ر سالا فالاح ررندالاه رمم لظ م  مالا العىمالامل, و  شتصا اخلاقي..فا ه: قاحل ال    رهللاه   

 ها امل ىن. لى ه
: ما يي مالا رلالف م ابباله, ر  م ابب ال  اله, الالل  نسالتعاض ف اله املؤلالف  رهللاه   وقاحل

 رقااحل رهل العىم, ونل ا الااح  ابلدل ل لدده.
 املقدسيبن قدامه ملعة االعتقاد لإلمام ا
 الع  دة  .هلا الكتاب مج  ف ه مؤل ه مبده: ملع  االلت اد.. قاحل ال    رهللاه  

 
 
 (الال34الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالال

  (652)ت بن تيميةاعبدالسالم منتقى األخبار لإلمام أيب الربكات 



 قاحل ال    رهللاه  : ر سا فيمل...رل ه العىمامل ما  تن احلدن .
م الالياحم, فيامجاله  هاللا الكتالاب مالا ر سالا مالا نكالاع مالا  تالن احلالدن  : رهللاه  وقاحل 

 .ياه نل ا ف ها املسائل املهم  واملقياذة ما ر ادن  الءاب, ممتامة حدا  
املدت أ..هالالاللا الكتالالالاب ر الالالل  مالالالا   الالال  ا ت صالالالامل ايدلالالال ...إال راالالاله رقالالالل  :  رهللاالالاله   قالالالاحلو

 .وقاحل رهللاه   :  تاب ق ّ م م  د, درح  ما بىاغ املاا 
 (665من شعبان لإلمام أيب شامة )تمصنف يف صاليت الرغائب والنصف 

الصالة املعاوف  بصالالة الاغائن...وصالالة ل ىال  اصالف : : قاحل الداو   قاحل ال    رهللاه  
فالالعءاع...وهااتع الصالالالاتع بدلتاع...وقالالد صالالدف ال الال   ربالالا لمالالد لءالالدالاهللاا  امل د الالي  

 رهللاه  .   تااب  ا  سا  م إبطاهلما, فق سا ف ه ورحاد
 (671م القرآن لإلمام حممد بن أمحد بن فرح القرطيب ) ت اجلامع ألحكا

: ش سالي ال الاطي رهللااله   شعالا , مالا ر سالا الت ا الي وييهالا إال رااله  قاحل ال ال   رهللااله  
 ال نسىم ما بعف اي ادن  ال ع    رو اررامل ال ع   

 ما الت ا ي اجل اد : وقاحل رهللاه  
سي املاث   الن ناث  مبؤل  هالا م دنالدهم ول  الدهتم, مثالل : لى كم بكتن الت  وقاحل رهللاه  

 ش سي....ال اطي لىأ ما ف ه ما بعف امل ال ات.
  (672)ت بن مالك الطائي احليايناأللفية يف النحو لإلمام ا

قاحل ال    رهللاه  : ما ر سا ما رلف م هله الكتن املتا ط  هالله ايل  ال  وهالي رل  ال  
 :  حالالالا, وقالالالاحل: يالصالالال  لىالالالم الد و الالالهى  احل الالال , وقالالالاحل رهللاالالاله  شتصالالالاة وحامعالالال  و ىسالالال  
 رل    مءار   ف ها يي  ثي.

 (الالال35الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 (676مصنفات اإلمام النووي ) ت  



 رلالالالالف م فدالالالالاعٍ : مالالالالا رفالالالالّد ال الالالالافع    اصالالالالا  لىالالالالأ التالالالالقل ف, ف الالالالد  قالالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله  
التالالالالالقل ف, يع اتل  اشالالالالاله رهللاالالالالاله   ا ريىالالالالال  الدالالالالالاس م راالالالالاله مالالالالال فالالالالالىت...والظاها و  رلىالالالالالم

هالالالالا ون الالالالار ف الالالاله  تالالالالاب ر ض فالالالالال شكالالالالاد جتالالالالد مسالالالالجدا  إال و  اات الالالالات م العالالالالامل اي الالالالالمي
فالالاع قءالالاحل الدالاس لىمؤل الالات مالالا  ..مما نالالدحل لىالأ صالالح  ا تالهو تءالاله م الهارة مءثاثالال  الصالاحلني

انصال  ورااله لاله قالد  صالدن  ال ا ال  رع الاحالل:  رهللااله   وقالاحل يالأ الد ال ,ايدل  لىأ إ
: مالالالا ا,تهالالالدنا الالالاللنا إذا  رهللاالالاله   وقالالالاحل الالالال  ونالالالدحل لىالالالأ ذلالالال  قءالالالاحل مؤل اشالالاله, م اي

ريطالالؤوا فىهالالم رحالالا, وإع رصالالاباا فىهالالم رحالالااع, ونالالد حل  لىالالأ ذلالال  رع   شعالالا  حعالالل لكتءالاله 
م ال  اله  لى الات( وماحال  هتاللنن ايمسالامل واهللااله   ماحال  م الى ال   مالا م)قءاال , فالالداو  ر 

هلب( وماح  م احلدن   ما م )فاح صح   مسل
 
  ما م )فاح امل

 األذكار كتابه 
 ..ف هما فائالالالالدة لظ مالالالال   ءالالالالية لكالالالالا الالصالالالالاحلني ر ضايذ الالالالار و :  قالالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله  

تىالالالااع مالالالا بعالالالف اي ادنالالال  ال الالالع    ال الالال ما  تالالالاب ايذ ار....ولكدهالالالا ر ادنالالال  قى ىالالال  
ا اياسالالالاع ملالالالا ف همالالالا مالالالا ال اائالالالد الكثالالالية, وررال رع نسالالالقحل لالالالا حالالالدا , وررال رع ن الالالار ف همالالال

 اي ادن  الن نستدكاها, نسقحل لدها رهل العىم ابحلدن .
 األربعني النووية كتابه 
  تاب ط ن يع ف ه آدااب  ومدهجا  ح دا  وقاالد م  دة حدا .:  رهللاه    ال    قاحل

ر ادنال   ثالالية, ف هالا رصالاحل لظ مالال  م  وقالاحل رهللااله   م  تالاب م  د..شتصالالا مءالارن مجال 
ا رمج  الكتالن ورا عهالا العءادات واملعامالت واييالن وارداب...رحاد ف ه ورفاد, وها م

 ف ها يي وبا  . : وقاحل رهللاه  م الاال , 
 (الال36الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 



 كتابه اجملموع شرح املهذب
 نب م هلا الءاب.قاحل ال    رهللاه   : ما يي ما   ت  

 رايض الصاحلني كتابه 
ر ف اله حالدا  رع .ف ه ر ادن  صح ح  و سالد , وندالد. تاب ق م انف   : قاحل ال    رهللاه  

 لكا الكتاب م  د لطالن العىم وم  د لىعام   شاحد ر ادن   ع   
ونصالالالالدن  لى الالالاله راالالالاله ر ض  : احل   الالالال  رع هالالالاللا الكتالالالالاب  تالالالالاب حالالالالام  انفالالالال  رهللاالالالاله   وقالالالالاحل
ل ارداب ال ئف الاله رفالال امل  ثالالية مالالا مسالالائل العىالالم ومسالالا احلني ف  الاله مالالا  الالل موج  الال  لىصالال

 شكاد جتدها م غيه, 
ن  الالار م  الالالل نىالال , وم  الالالل مسالالجد, وندت الالال  الدالالاس بالالاله اات الالالا  لظ مالالالا ,  : رهللاالالاله   وقالالاحل
احل : ال نكاد تىا مده مسجد, وندت   باله العالا  واخلالاأ, وهاللا نالدحل  لىالأ قءالرهللاه   وقاحل
     مالا  لاله,  له, يع   شعالا  إذا قءالل ف صالا , حعالل م قىالاب الدالاس لءال   لاله وقءالاال

 حامل م احلدن  الصح  
وقالاحل رهللااله   :ف اله آدااب  لظ مال  قالل رع شاحالد م غاليه, وهالا رن الا  م التمل لىالأ ف اله  ثالي 

  غيه: ف ه فاائد قّل رع شاحد م  ما العءادات واملعامالت, وقاحل رهللاه  
 ىأ مكار  اييالن ولا ا ايلماحلر ادنثه ش تمل لة..فاع ما الكتن امل  د:  وقاحل

ال الال   رهللاالاله    الالاع نتمالالىن رع نكالالاع لالاله  تالالاب مثالالل  تالالاب " ر ض الصالالاحلني "  :فائدددة 
ارع  تالالاب ر ض الصالالاحلني ن  الالار م  الاللَّ نىالال , ون الالار م   : لإلمالالا  الدالالاو , قالالاحل رهللاالاله  

دت الالالال  الدالالالالاس بالالالاله اات الالالالالا  لظ مالالالالا , وريالالالالىن رع جيعالالالالل   ا  تالالالالااب  مثالالالالل هالالالاللا  الالاللّ  مسالالالالجد, ون
 الكتاب,   ل ندت   به م ب ته وم مسجده.

 (الالال37الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 (694قصيدة الربدة )الكواكب الدرية يف مدح خري الربية( للبوصريي )ت



 ها  اها.ف ها ما الك ا الصان  ما  :  قاحل ال    رهللاه 
جيالالن لىالالأ املالالؤمدني جتدالالن قالالااملة هالالله املدظامالال  ملالالا ف هالالا مالالا ايمالالار ال الالا     :وقالالاحل رهللاالاله  

 العظ م  وإع  اع ف ها رب ات معاا ها ح دة وصح ح .
 :  : قاحل الءاصي  تاطن  الدي  رهللاه   وقاحل

 فاع ما حادن الدا ا و الاهتا       وما لىام  لىم الىاح وال ىم
الالدا ا واريالاة فمالا الالالل   ب و  ورفالان ابهلل ياالاله إذا  الاع مالا حالاد الا الالاحل ول الد  الل

لىم الىاح وال ىم, فهلا نعإل راه نعىالم  –ول    ل ل ى امه  –ب ي هلل   وإذا  اع ما لىامه
ق الالل ال رق الالاحل  لكالالم لدالالد  يالالاائا وال  مج الال  ال  الالاب, وهالاللا شكالاللنن وا الال  ل الالاله شعالالا  : 

رع هالالالله ال صالالال دة لدالالالد رصالالالحاب املالالالالد الءالالالدلي هالالالي ال صالالال دة  والعج الالالن رلىالالالم  ال  الالالن 
اع  ا, ون  ت اباع إ    شعا  بتالوهتا.الصمامل الن نينَّ

 (702إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ) ت 
نسالت  د مداله طالالن العىالم املاش الال    ال  فالاح قالالا  متالني: فالا ه م احل   قالاحل ال ال   رهللااله  

 اات الا  لظ ما . قى ال  
قل  الاحاع إ  ال االالد ايصالال   وإع  : هلا ال اح ما رلظم ال اوح م مس وقاحل رهللاه  

 الالالاي لالالال   بالالاللان الاا الالال , لكدالالاله م ومالالالا حهالالال  الكالالالال  لىالالالأ ايل  الالالاع مالالالا حهالالال  اي كالالالا 
احل   الال  مالالا حهالال  ال االالالد ايصالالال   وال  ه الال  نعتالال  ماحعالالا ,  دالالت  رشتءالال  هالاللا ال الالاح  ىمالالا 

 ف ه قالدة  تءتها وا ت دت ما ذل . وحدت
فالالاح ابالالا  لطالالالن العىالالم .هلالالا فالالاوح متعالالددة مالالا را عهالالا كا ..لمالالدة اي: وقالالاحل رهللاالاله   

 .دق   الع د
 (الالال38الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 ( 723األجرومية حملمد بن حممد داود الصنهاجي املشهور اببن آجروم )ت



 ياه وا   حام  و اصا وف ه با   مب ارحاوم  ال ررال ر سا ما : رهللاه  قاحل 
 .:  تاب مءارن وحام ..راص   ل م ءتد  م الدحا رع ن اره  رهللاه   وقاحل

 شتصا مءارن م  د. : رهللاه   وقاحل 
  ا,  تاب شتصا ما ا غان  الي  ا.ما ر سا متاع الدح : رهللاه   وقاحل

ا قالالاران  تالالاب ارحاوم الال , هالاللا الكتالالاب شتصالالا : مالالا ر سالالا وربالالان ورا الال  مالال وقالالاحل رهللاالاله  
  ا.مءارن, مج  ف ه مؤل ه رهللاه   رصاحل الدح

: مالالالا يالالالي مالالالا نكالالالاع ومالالالا ربالالالان مالالالا نكالالالاع  تالالالاب االحاوم الالال , فالالالاع هالالاللا  وقالالالاحل رهللاالالاله  
 م.الكتاب لىأ ايتصاره ف ه فاائد  ثية, فها شتصا و هل وم س

 ( 728مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ت 
لىالأ العءالد رع  ثي م ايم  وهلا ما اعمال    لالا وحالل تاابشه هلا أت  : احل ال    رهللاه  ق

نكاع لكالمه أتثي بل رع ف  دا لمالد بالا لءالدالعانا املطالاع رهللااله   قالاحل : إع هالله ش عالد  
مالالالا  اامالالالات ال الالال   رهللاالالالد ابالالالا ش م  ..لكااالالاله ن الالالؤثا م ال ىالالالاب ون  ءالالالل و ااالالاله نؤلالالالف هالالالله 

  ة العظ م  م هلا العما ال ى ل.الكثي املؤل ات 
: قالالد شكالالاع لإلاسالالاع آنر معدانالال  ش عالالد  مالالا  ااماشالاله   ءالالاحل  تءالاله ومؤل اشالاله,  وقالالاحل رهللاالاله  

ا  فمثال  : ف   اي ال  ابا ش م   رهللاه   ال ف  رع قءالاحل الدالاس لكتءال  واات الالهم  الا مال
  اامات   لا وحل هللا الاحل.

 ه لاأل رع الاحل م تءحا م العىا .ا قار  تءم : رهللاه    وقاحل
وقاحل رهللاه   :  اع له رهللاه   مصد ات  ثالية م نادلال  رهالل الءالدع ونالالدة رفكالارهم مالا 

 بني مطال  ومتا ط  وقى ى , و صل بلل  ا    ءي.
  (الالال39الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 



 
دة السىف مبا رل ه مالا الكتالن والا الائل الكءالية  اع إماما  مدافعا  لا ل  :   رهللاه   وقاحل

والصالالال ية إذا قالالالارت شصالالالاا  ه لافالالالت مالالالا راعالالالم   بالالاله لى الالاله مالالالا الدعمالالال  العظ مالالال  م احل الالال  
 الا هالم   ن دالدها ونالاد   والالي وال هم وقاة اجلدحل  ىت راه لى لى ا  أبدل  ل ى   ال لشاع

 .لى ها
ملة ابل  الالالالالني تالالالالالن فالالالالال   اي الالالالالال   ىهالالالالالا ممىالالالالالا : جتالالالالالد  تالالالالالن رهالالالالالل السالالالالالد   ك رهللاالالالالاله   وقالالالالالاحل

 واال تدالحل واي اع.
  ئدة.ل اشه لظ م  م  دة غان  ال ا: مؤ  رهللاه   وقاحل
ما راح   تن ف   اي الال  ابالا ش م ال  ليالله العجالن الع جالاب م  ثالاة  : رهللاه   وقاحل

ه و  رلىالم  ال ا , و قاالله رع وهءاله   ظالا  را ما ند ل لده ما الكتن وهلا ما هء    
 ندسأ.ال 

:  المالالالاله رهللاالالالاله   دائالالالالا بالالالالني رمالالالالانا, بالالالالل مؤل اشالالالاله  ى هالالالالا : إمالالالالا دفالالالالالا  لالالالالا  رهللاالالالاله   وقالالالالاحل
( مدهالالاج السالالد )مثالالل رده لىالالأ الااف الالي م  تابالاله  اي الالال , وذلالال  مالالا رل الاله م ابب الالالادود,

لىالالالأ ورده لىالالالأ الالالالاام  م )ا الالالف التق الالال   ( وغالالاليه مالالالا الكتالالالن املعاوفالالال , وإمالالالا هجامالالالا  
 ل  ثءت ف ه احل  ون ءطل الءاطل. الءاطل, نؤلف أتل  ا  حدندا  ل   بادٍّ, لكا

: لالاله  تالن لظ مالال , شانالالد اياسالاع إ الالاان  وشا  الالدا  وإيالصالا , ومعافالال  لىهالالدال رهللاالاله    وقالاحل
  اؤوا   تءه, ورع نستمسكاا ب امه.ما ال الحل, ور    إيااادا املسىمني رع ن

وحالالالالد لىمالالالامل الكالالالال  وال ال الالال   واجلهم الالال  واملعتالالالال  ومج الالال  رهالالالل : حاهالالالد  وقالالالاحل رهللاالالاله  
 الءدع م  تءه العظ م  امل هارة.

 (الالال40الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



ن الالار  تالالن فالالال    راصالال   الالل إاسالالاع نانالالد الع  الالدة السالالى م  الصالالح ح  رع : وقالالاحل رهللاالاله  
ولالا  تالاب والسالد  ورقالااحل السالىفيهنا مءد   لىأ الك اي ال  ابا ش م   وشىم له ابا ال  م

فاحالالالالدان  ثالالالاليا  مالالالالا  تالالالالن الع  الالالالدة الالالالالن  ااحالالالال  مالالالالا  تالالالالن الع  الالالالدةراحعدالالالالا مالالالالا فالالالالامل   رع ا  
 اردوع ف الءهاٍت ونعجالاوع لالا  ىّ هالان ال س مءد ال  لىالأ الع الاحل ال ا الدةنعتمدها  ثي مالا الدالا

لا ل الالاله  بكالالن اصالالف    ا ش م الال  جتالالده ن الالاحل ف هالالا  الاللا و الاللالكالالا  تالالن فالال   اي الالال  ابالال
 وما رفءه ذل . احل الدي صىأ   لى ه و ىم  لان اصف    بكلا ل  شعا   لا

ااظالالا إ  مالالا  تءه...رهللاالاله   م الالالاد لىالالأ ال ال الال   واملداط الال , واملءتدلالال ,  :وقالالاحل رهللاالاله   
وحالالالااه   لالالا هالالالله ايمالال  يالالاليا , هللاانالال  لى الالالانع  اي الالالم   مالالالا  -جتالالد ف مالالا  تءالالاله رهللاالاله  

 رلدائها, ودفالا  لا ال انع  اي الم  ,
  لسد  وشاط د رر اهنا, وهد  الءدع.: له املؤل ات الكثية م ب اع ا وقاحل رهللاه   

 .ما قار  تءه رهللاه  .نعاأل  ع  لىمه ملا ند ىه لا الكتن: وقاحل رهللاه   
 منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية.كتابه 

 رهللاه   : الكتاب ال ناحد له اظي ف ما اعىم م الاد لىأ الاوافف.  قاحل ال   
 اج السد  ( م الاد لىأ الااف  .ما يي ما  تن رهللاه   ) مدهرهللاه   :  وقاحل
ردَّ بالاله لىالالأ  تالالاب الااف الالي ابالالا املطهالالا الالالل  مسالالاه ) مدهالالاج الكاامالال  م رهللاالاله   :  وقالالاحل

 الالالالال  ) مدهالالالالاج الددامالالالال  ( و تالالالالاب مدهالالالالاج السالالالالد   تالالالالاب إثءالالالالات ايمامالالالال  ( ومسالالالالاه فالالالال   اي
لظالال م, ف الال  ف الاله مالالا بطالالا مالالا لالالاار الااف الال , وبالالني ابحلالال  ابلالالدل ل الد ىالالي والع ىالالي مالالا هالالم 

  الءدل  العظ م , والكال  الءاطل. لى ه ما
 تالالاب لظالالال م لالالا ش سالالا رع ن ى الالال  هالاللا الكتالالاب لد الالال , واءالالنيَّ ف الاله حهالالالل   :رهللاالاله    وقالالاحل

 هم.الااف  , و  ه
 (الالال41الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 كتابه الرد على املنطقيني 
  تابه الاد لىأ املدط  ني صعن حدا    : قاحل ال    رهللاه  

 التدمرية(وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع )كتابه حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات 
 أ ايتصارها.ا  تءه م ما الها لىما ر سا ورمج  م :رهللاه   قاحل ال     

 كتابه رفع املالم عن األئمة األعالم
  تاب شتصا انف .:  قاحل ال    رهللاه   

 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحكتابه 
الدصالارال الاللنا بالدلاا  ندء ي لكل طالن لىم رع ن اره يااله بالنيَّ لالااررهللاه  :  ال    قاحل

 ف ه فاائد لظ م  .و الهلم..ويطقهم ر  بنيَّ يطقهم.. دنا املس   لى ه السال 
 نقض أو نقد املنطقكتابه 
: لالالاله الالالالاد لىالالالأ املدط  ني...ولالالاله  تالالالاب ا الالالد املدطالالال  رقالالالل مالالالا ايوحل  رهللاالالاله   ال الالال   قالالالاحل

  ىت رع طالن العىم املءتد  ن همه. جما  لكا ر ثا  مده فائدة  ياه ماشن ومدس  
 املدط  وقاالدهم ف ه قاالد لظ م  م إبطاحل  ال  رهل : رهللاه   وقاحل

 املقدمة يف التفسريكتابه 
 شتصا ح د م  د.:  تاب  رهللاه   ال    قاحل
  : م دم  مهم  وح دة. رهللاه   وقاحل
 : امل دم  انفع .  رهللاه   وقاحل

لىالم الت سالي لىالالم مهالم لاله قاالالد ورصالاحل...ما يالالي مالا   تالن م ذلال  مالالا   : وقالاحل رهللااله  
 م ر الال  صال ية ش سالمأ " م دمال  لىالم الت سالي " وهالي م  الدة  تءه ف   اي ال  رهللااله  

 حدا  لطالن العىم.
 (الالال42الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 العقيدة الواسطيةكتابه 
مالالالالالالا قالالالالالالارت الع  الالالالالالدة  مالالالالالالا ر سالالالالالالاشا  الالالالالالد ايمسالالالالالالامل والصالالالالالال ات : ف :ال الالالالالال   رهللاالالالالالاله   قالالالالالالاحل

 ...فها  تاب حام  مءارن م  دالاا ط  
 واعم الكتاب. :رهللاه    وقاحل

 : ما ر سا ما صد ه رهللاه   م هلا الءاب. وقاحل رهللاه    
يالالي مالالا االالاه م ابب ايمسالالامل والصالال ات مالالا الكتالالن امل تصالالاة : الع  الالدة  :  قالالاحل رهللاالاله  و 

 الاا ط  ...يهنا ل  دة شتصاة حامع  فامى  انفع .
ل  شتصالالالاة م  الالالدة حالالالدا  ف هالالالا ر الالالافاهنا : مالالالا ر سالالالا مالالالا  تالالالن م الع  الالالدة.. رهللاالالاله   وقالالالاحل

 ع م  ل مسقل  ما مسائل الع  دة.ااالد الن ندت    ا اياس   ما القاالد لظ م
وهي مالا ر سالا مالا رلالف م هاللا الءالاب  شت ما شا  د ايمسامل والص ات:  رهللاه   وقاحل

 وهي حدناة ابل ااملة واملااحع .
يالالالاض  الالالالن اجلمالالال  ف مالالالا نتعىالالال  ابيمالالارلع  الالالدة رهالالل السالالالد  و  ش عالالد  مبالالالده:  رهللاالالاله   وقالالاحل

 هله الا ال  العظ م .الداس ف ها ابلءدع و ثا ف ها الكال  وال  ل وال احل...
 : الع  دة املءار  . رهللاه   وقاحل
 : ما ربان  تن الع ائد. رهللاه   وقاحل

الكتالالالالن الالالالالن شتحالالالالدث لالالالالا ايمسالالالالامل والصالالالال ات...ما ر سالالالالا مالالالالا نكالالالالاع  :رهللاالالالاله   وقالالالالاحل 
 هنا  ىها مءد   لىأ آ ت ور ادن . دة الاا ط  , يالع 
  ا روىف الع ائد ور سدها وروث ها.م : رهللاه   وقاحل
  : ما ريصا  تن الع  دة ور سدها. رهللاه   وقاحل

 وقاحل رهللاه   :  تاب شتصا م الع  دة مل رلىم  له اظيا .
 (الالال43الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 تالالاب شتصالالا حالالام  خلالصالال  ل  الالدة رهالالل السالالد  واجلمالالال  مالالا رمسالالامل   : وقالالاحل رهللاالاله  
 بلل  ما طان   رهل السد  العمى  وص اشه, ورما اي اع ابهلل وال ا  اريا وما نتصل 

 الع  دة الاا ط   ( ما ر سا ما  تن ورمجعه ورا عه ):  رهللاه   وقاحل
  ف ه يي  ثي.رن . تاب مءا:  تاب شتصا معاوأل.وقاحل رهللاه   

وقالاحل رهللااله   : هالاللا الكتالاب لىالالأ صال اه ن عتال  م بالالدة ل  الدة رهالالل السالد  واجلمالالال  م ابب 
 ....ل  دة مءار   ما را   الع ائد.الص ات

ورمالالا مالالا نتعىالال  ابيمسالالامل والصالال ات, مالالا الكتالالن امل تصالالاة ف الالي مالالا ن الالار :  : وقالالاحل رهللاالاله  
 الع  دة الاا ط  .

ما ر سا ما رلف ما امل تصاات م  تن الع  الدة : الع  الدة الاا الط  ,  : وقاحل رهللاه  
 وهي ورقات شتصاه, لكدها م ءار   حامع  لابدة ل  دة السىف

 شرح األصفهانيةكتابه 
 : فاح شتصا لكا م  د حدا   رهللاه   ال    قاحل

 بيان الدليل على بطالن التحليلكتابه 
 الالالي ال ندء  تالالالن ف الالاله  تالالالاابت لظ مالالال   ,لالالاله رهللاالالاله  رهللاالالاله   :  تالالالاب م الالالهار  ال الالال   قالالالاحل

  لطالن العىم رع جيهىها.
  تاب  العظ م  : وقاحل رهللاه  

 اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم  كتابه 
 .  ما م الاقت احلا اما رف د ما نكاع وال : رهللاه   ال    قاحل
 أ  ل طالن لىم.  رفي به لى تابه ال  م الل  : رهللاه   قاحلو 
  تابه ال  م.  : رهللاه   وقاحل 

 (الالال44الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 درء تعارض العقل والنقل.كتابه 
 :  تابه العظ م.رهللاه    ال    قاحل
 ما ر سا الكتن. : رهللاه   وقاحل

 وقاحل رهللاه   : اقار  تابه...جتد العجن العجاب.
 هار الل  مل نؤلف مثىه م اببه.وقاحل رهللاه   :  تابه امل 

وقاحل رهللاه   : هلا الكتاب  تاب لظ م, ولكا ال ندت   به إال ما  اع لدالده فاليمل مالا 
 العىم  لا ال ا.

ءتالد  رع ن الار ف اله يااله 
 
وقاحل رهللاه   :  تاب لظ م...ولكإل ال ر في لىالأ طالالن العىالم امل

 صعن.
درمل ع الل والد الل( الالل  ن عال  لداله بالال )  تالاب ) ال: ما يي ما  تالن رهللااله   رهللاه   وقاحل

شعالالارض  الع الالل والد الالل ( لكالالا ف هالالا فالاليمل مالالا الصالالعاب , يهنالالا مءد الالات لىالالأ فىسالال   ش تعالالن 
طالالالن العىالالم املءتالالد ...فاملطال  م الكتالالاب جيالالد  رع الاحالالل لدالالده لىالالم م لظالال م م الع الالل, 

 وم الد ل, وم ا تدءا  احلج . 
رثالالىن لى الاله ابالالا ت لكدالاله صالالعن لىالالأ الطىءالال  املءتالالدئني و سالالا مالالا ررنالالمالالا ر  : رهللاالاله   وقالالاحل

 قاحل :ال  م م ااا ته     
  تاب  الع ل والد ل الل          ما م الاحاد له اظي نبوله  

ال اظالالي لالاله وهالالا م الاحالالاد,  ور لالالف, وإال فمعىالالا  رع  تالالاب   لالالا وحالاللنعالالإل : ممالالا   تالالن 
رلظالم مداله, لكالا  صىأ   لى اله و الىم د  ر احل   فهم رلظم مده, و لل  ما ص َّ ما 
 .ف ما   تنب ور لّ ف م اببه ل   له اظي

 
 (الالال45الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 كتابه السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية
, رع ال ال   رهللااله   قالاحل ف اله : ندء الي لكالل 4قالت الىجدال  العىم ال  م ش الده الكتالاب أ:

 صىح  رع ن اره ورع نعت  مبا ف ه ياه م  د حدا .م ر  م حلمسؤو 
 قاعدة يف األحكام اليت ختتلف ابلسفر واإلقامةكتابه 
 الكالالالالا ال ردر  هالالالالل هالالالالللدااهنالالالالا ر كالالالالا  السالالالال ا  ر الالالالال  ح الالالالدة...:  رهللاالالالاله   ال الالالال   قالالالالاحل

   ر  ما شصاأل الدا   رو الطاب !العدااع ما ال  
 القواعد النورانية.كتابه 
 .:  تاب لط ف ولكده حام  رهللاه   ال    قاحل
هالاللا الكتالالاب املسالالمأ "ال االالالد الداراا الال " اسالالء  إ  الدالالار فهالالا م احل   الال  :  رهللاالاله   وقالالاحل

 ن عت  قاالد و ااب  يصاحل مسائل ال  ه م العءادات و لل  رن ا  م املعامالت
 كتابه االستقامة

  . تاب ح د م ما اله  : قاحل ال    رهللاه  
 جمموع الفتاوى والرسائل كتابه 

  ما يي ما  تن يهنا ما لامل ف  ه انص . : قاحل ال    رهللاه  
 الفتوى احلمويةكتابه 

 .قاحل ال    رهللاه   : ال تاال العظ م 
 تفسري سورة اإلخالصكتابه 

 : مج  ف ه حبارا  ماياة. قاحل ال    رهللاه  
 أولياء الشيطانكتابه الفرقان بني أولياء الرمحن و 

 قاحل ال    رهللاه   : هلا الكتاب الداف  امل  د لطالن العىم.
 (الالال46الالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالال



 حقيقة الصيامكتابه 
 لىأ ص اها م  دة لطالن العىم.: ص ية احلجم,  ءية ال ائدة..وقاحل رهللاه  

حل لظ مالال , نعالالإل لالال   ف هالالا نالالاد ف هالالا رصالالا ية معىن...ر الالالته الصالال ية  جمالالا , الكءالال : وقالالاحل
ر كالالا  ن طالالا رو ال ن طالالا, بالالل ف هالالا رصالالاحل لظ مالال , ندء الالي لطالالالن العىالالم رع ن ارهالالا,  الالىت 

 م ال انع  اي الم  . نتءني له احلكم  العظ م 
 : ذ ا ف ها ما ال االد الدافع  ما ندء ي لكل طالن لىم رع ن ارها.  وقاحل رهللاه  

 تعدل ثلث القرآن قل هو هللا أحد  ان عن أن جواب أهل العلم واإلميكتابه 
 ف ه فاائد لظ م  شتعى  ابلتا  دنىد لط ف... : قاحل ال    رهللاه  

 بعالالف الطىءالال  ن صالالاب ابي ءالالا  إذا قالالار بعالالف  تالالن:  رهللاالاله   ال الال   قالالاحل ة مهمددة :فائددد
حالا  ءا   م الءماذا شاال لا رادا رل  دا ف صالا  ال نعالاأل السالف   اي ال  رهللاه   ف   احل 

دّ د اياسالالاع العءالالارة وال وإال فق  الالاان  ن الالا   الال  ان فالالال ش الالار ال الاليمل الصالالعن اشا الاله  الالىت شاش الالي
نعافهالا فالاقار ال تالاوال روال  فكالل  اساع لىأ  تءه صار ن همهالا ح الداّ لكا إذا ياع اي نعافها

 .فهي  هى  وف ها مآيل ح دة
العالال    ت ءالاله نصالالع ن  لى الاله رع ن همهالالا يوحل اياسالالاع الالالل  مل نتمالالاع م مط :رهللاالاله     وقالالاحل

   سٍا و  ه الٍ .إذا ياع لافها بماة, لكا 
إذا قاران فتاوال ف   اي ال  ابا ش م   رهللاه   وحدانها  الهى  لكالا اقالار  حل رهللاه   : وقا

  تابه مدهاج السد  رو درمل شعارض الع ل والد ل جتده صعءا   سن املا اع
دلالالامل يالالتم ال الالاآع املدسالالاب إ  فالال   اي الالال  ابالالا ش م الال ,مل  ه  :قالالاحل ال الال   رهللاالال فائدددة :

 رره م شامجته وال م قائم  الكتن الن ا سءت  إل ه, وران م ف ٍّ ما اسءته إل ه
 

 (الالال47الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



بعالف ر الته امل هارة " قتاحل الك الار " هالله الا الال   الاوحل  : قاحل ال    رهللاه   فائدة :
الداس رع ندكاهالا لالا فال   اي الال  رهللااله  , وقالاحل : إهنالا ال شصال َّ لداله, ولكالا مالا أتمالل  
 المه و  ان الكال  واظمه لالاأل رهنالا مالا  الال  فال   اي الال  ابالا ش م ال  رهللااله  , وقالد 

 رثءتها له  ثي ما رهل العىم, مثل ال ا اب وغيه. 
  (733)ت بن مجاعها هللاعدمد بن إبراهيم بن سآداب العامل واملتعلم حمل

 قاحل ال    رهللاه  :  تاب م  د لطالن العىم واملعىّ م رن ا .
 (739اخلطيب )تابن  قعبد املؤمن بن عبد احلقواعد األصول ومعاقد الفصول ل

  تاب شتصا م  د صا  لىطالن بني املءتد  وبني املدتهأ   :رهللاه   ال    قاحل
 ( 741هللا اخلطيب التربيزي ) ت مشكاة املصابيح حملمد بن عبد

: هالالالالاللا الكتالالالالالالاب نعتالالالالال  مالالالالالالا  تالالالالالن اي ادنالالالالالال  الاا الالالالالع  العظ مالالالالالال   رهللاالالالالالاله   ال الالالالال   قالالالالالاحل
الد  ...وها رهللاه   قد رحاد ورفاد م لاو اي ادن  إ  رواهتا, وبني م بعالف اي  الاع 

 درحاهتا ما صحٍ  رو  سٍا رو  عفٍ 
 (741يف الفرق بني املسائل لعبدالرحيم بن عبدهللا الزريراين ) ت  إيضاح الدالئل

رهللاالاله   : مالالا طالالان العىالالم ولصالال ىه و صالالاه ومجعالاله رع نعالالاأل اياسالالاع ال الالاون  ال الال   قالالاحل
بالالالالني ربالالالالااب العىالالالالم, فالالالالاع هالالالاللا مالالالالا ر سالالالالا مالالالالا نكالالالالاع, ور لّ الالالالف م هالالالاللا  تالالالالن مثالالالالل ال الالالالاون 

  مت   لى ها وف ها اظا.ى أبف امل غي لىارنااب, ولكده رهللاه   ل
 ( 748الكبائر للذهيب ) ت 

الالالف  :  رهللاالاله   ال الال   قالالاحل رورد  ثالاليا  مالالا ال صالال  الالالن ال رصالالل هلالالا, بالالل ف هالالا  ثالالي ممالالا ت 
ال الالاع, فالالال ندء الالي التمادهالالا, وابلدظالالا إ   الالاحل الالاللهي رهللاالاله   وراالاله إمالالا  م هالاللا ال الالقع 

 فامبا شكاع هله ال ص  مديال   لى ه.
 (الالال48الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالال



 وقد رو   ذ ا رهل العىم وال  ل:   صح  ,  رهللاهقاحل حامعه : وما ذ اه ال    
 ولكالالالالا الطءعالالالال  م الالالالهار  سالالالالا آحل  الالالالى ماع : لإلمالالالالا  الالالالاللهي  تالالالالاب الكءالالالالائا ال الالالال   قالالالالاحل

ف الالد ورد  أ التح  الال  لىح الالي صالالا ن روح الء الالاعوهالالي لىالال امل الالهارة املتداولالال  مكلوبالال  لى الاله
و الاع  يا  مالا ال صال  وال اائالن والعجائالنو  الاه  ثال امجته راه صدف  تااب  م الكءائا شم

لمالالالالد لءالالالالدالامان هللاالالالالاة ا الالالالا  تالالالالاب احل الالالالي لالالالالام   إ ه يطالالالالق  لإلمالالالالا  الالالالاللهي واات الالالالا هالالالاللا 
: تاب وطار ر  مطار لىأ راه لىلهي واحل  راه لال   لاله وايدلال  لىالأ هاللا  ثالية مدهالا الك

  ده  ايما  اللهي.الف مه تمده  صا ء
الكءائا..الطءعالالال  املتداولالالال .. وقالالال  ف هالالالا مالالالا ش  الالالعا مدالالاله  : مسالالالي رمالالالني الالالالاهي  ال الالال   قالالالاحلو 

..والكتالاب الالل  رل اله الاللهي...ل     ذلال  ايمالا   ب الي ب دال  وباهاعايبداع ممالا اسالن إ
 واملا ال  ابحلكا ت واملدامات" شى  الطءع  امل حاا  ابي ادن  الءاطى 

  ىي الدنا مستاالن التىن  ا ال    ل لىكتاب هيالطءع  الصح ح  امعه : قاحل ح
وقالالد لاله  تالاب الكءالالائا وهالا ا ال   م اببه..امالد  : ذ ب  العد آحل هللاالالداع ال  ال ال   قالاحل

اات الالا..لىأ غالالاليّ  رصالالالى ه و    تالاله   الالال  طءالالال  غالالالي مالالاة بتحان الالالات وياافالالالات وم دات مالالالا 
. ىت يالاج رياليا  وهلل احلمالد بتح  ال  لىمالي  الاأل. ل   لىلهي ف هالا بعف رهل التصاأل

الالالالل   الالالاع ل الالالارا  بالالالني  ولدانالالال  ح الالالدة حملالالالىي الالالالدنا مسالالالتا   الالال  رماح لدالالاله الا الالالا  اخلالالالاام
 ,  طءعته اجلدندة وشان ما  ااها طاره..فدوا  الكتاب ل  ا  م

وا سالالن إ  ايمالالا   ...طء  الكتالالاب املدحالالاحل قالالد ا  رفالالاأل بالالا  مالالاحل : الكءالالائا ال الال   قالالاحل
وف هالا  دهالا ايمالا  الاللهي  الا تا  لى هالاال  كا رع نار  للهي وف ه ر ادن   ثية ما ال ا

ا مسالتا بتح  ال   لىي الدن  ن عهد م ر ىاب اللهي املعاوأل وقد قا  ماال  ورفعار مما مل
 وبنّي  اع الطءع  املدت اة م رند  الداس مدحال .   تاب الكءائا ا سه

 (الالال49الالالال)الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال



لالالىي :  تالالاب الكءالالائا املطءالالاع قالالد ا  ) لالالدا طءعالال  م الالهار  سالالا آحل  الالى ماع  ال الال   قالالاحلو 
يمل  ثالي وف اله فال    ها( مكاللوب لىالأ ايمالا  الاللهيمستا وطءعتدا الن فاغدا ما لالدنا 

 با مل ف ه ما ياافات وقص  ابطالت.وها  ال ناش  ه ايما  اللهي
 سري أعالم النبالء للذهيب 

: ال ندء الالالي لإلاسالالاع رع تىالالالي قىءالالاله وملا اشالاله لالالالا الكتالالن الالالالن ف هالالالا  رهللاالاله   ال الالال   احلقالال
 لا م  ي رلال  الدءالمل.احل   لىأ اييالأ  ما ناحد ه

 ن العىم رع ن ار ف ه ونااح هلا الكتاب م  د فائدة  ءية, ندء ي لطالقاحل رهللاه   : 
طىءالال  لىالالأ مالالده  السالالىف رهللاهالالم   ودفع ه الالم إ  إعَّ ممالالا نىالالا  مالالا  الال ّ  ال:  رهللاالاله   وقالالاحل

  ي رلال  الدءالمل( طالع  الكتن املؤل   م هلا  ال )معاف  مدهجهم مب  
 (751مصنفات ابن القيم ) ت 

  ءه لاأل رع الاحل متءحا م العىا .: ما قار  ت رهللاه   ال    قاحل
 ل  ني واال تدالحل واي اعاملة اب: جتد  تن رهل السد   كتن ابا ال  م  ىها ممى وقاحل

وقالالاحل رهللاالاله  :  الالل  تءه..جتالالدها م غانالال  مالالا نكالالاع مالالا الء الالاع وال صالالا   والسال الال   الالىت 
 رع اياساع إذا قارها رو صار نااحعها ال  ل  اسقحل   رع ن  ا له ورع جيانه ييا  

 حادي األرواحكتابه 
 .:  تاب  افل رهللاه   ال    قاحل

 أقسام القرآن البن القيم  كتابه التبيان يف
را سالالدا  واالطالالالع لىالالأ قالدرة   شعالالا  ف مالالا اد املانالالد مالالا هاللا: مالا رر قالاحل ال الال   رهللاالاله   

ال الاآع وهالا التء الاع م رقسالا   ما ار ت فعى ه مبطالع ... تابه الص ي وها  ءالي م املعالىن
 ذ ا ما ذل  العجن العجاب

 ال(الال50الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ) القصيدة النونية ( كتابه 
 : هله ال ص دة قص دة رائع .قاحل ال    رهللاه  

: ال صالالالال دة الداا الالالال .. تاب ذ الالالالا ف الالالاله املؤلالالالالف رهللاالالالاله   ل  الالالالدة رهالالالالل السالالالالد  وقالالالالاحل رهللاالالالاله  
 وف  ..فهي قص دة مهم .. دا مثني. واجلمال  م اظم رق  

  .: ما ر سا ما اظم م التا  د ورمجعه هللاه  ر  وقاحل
: هالالالالله ال صالالال دة..حدناة أبع ن الالالالاا ف هالالالالا اياسالالالاع ونت همهالالالالا يهنالالالالا للبالالالال   رهللاالالالاله   وقالالالاحل

  وف ها رف امل ال جتدها م غيها.املدط  ممىاملة املعاب
 , : لا ا ت ءىت ما رما  ما ا تدبات لكتءت  مثالل هالله ايب الات مالا الداا الرهللاه   وقاحل

الالالل  مالالالا  الالالء  مالالالا  الالاللَّ الداا الالال ,    يالفالالالات املعطىالالال  يع هالالالله م احل   الالال  حالالالااها قالالالد شعالالالدحل   
 هله م احل     م فصاحل :ما رلدَّ    ما الكاام  يهل اجلد  واملعتال  وغيهم

 .العظ م  ااا ته: رهللاه   وقاحل 
   كتابه اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف, أو الداء والدواء.

 قاحل ال    رهللاه   :  تاب ق م.
قاحل ال     : تاب ح د ف ه ماال  لظ م  لكا م آيا الكتاب ذ ا بعف ايمالار الالن 
نظها راه رهللاه    تءها ما رحل رع الكتاب  اع ردا  لىأ  ؤاحل ما فال   معالني ابتىالي 

 بءى   فارال املؤلف رهللاه   رع ما املدا ن ما ذ اه م آيا الكتاب 
 به مفتاح دار السعادةكتا

 : ف ه العجن العجاب.  قاحل ال    رهللاه  
االطالالالع لىالالأ قالالدرة   شعالالا  ف مالالا را سالالدا مالالا ار ت فعى الاله اد...مالالا رر وقالالاحل رهللاالاله   : 

 م  تابه م تاح دار السعادة جيد العجاب العجاب.مبطالع   ال  ابا ال  م 
 (الالال51الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 بدائع الفوائد كتابه
ال  قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : هالاللا الكتالالاب م احل   الال  لىالالأ امسالاله ف الاله مالالا ال اائالالد فالاليمل  ثالالي

 شكاد جتده م غيه.
. الالل  مالالا طالالار لىالالأ : مجالال  ف الاله مالالا بالالدائ  العىالالا  مالا شكالالاد جتالالده م  تالالاب آيارهللاالاله   قالاحلو 

  الدحا, والءالغ  والت سي  ه, و وهللا جتد ف ه فاائد م الع ائد, والتا  د, وال ابله ق ده
د الالاهللاا السالعد  رهللااله   شعالا   الني : هلا الكتاب  ثَّدا لى اله فال  دا لءال رهللاه   وقاحل

 . وقاحل : إاه  تاب لظ م وها  لل , الطىن
م هاللا املا الاع   اقتداأ ال اائالد وال الااب  العىم ال ...ما ر سالا مالا رلالف:  رهللاه   وقاحل

مالا ال  ,مالا بالدائ  العىالا ه   " بالدائ  ال اائالد " ف الد مجال  ف اله  تاب العالم  ابا ال ال م رهللاال
  فها حام  لكل فا. د جتده م  تاب آيا,شكا
 :  تاب ق م نصى  لطالن العىم. رهللاه   وقاحل

 .فهام يف ذكر الصالة والسالم على خري األانمجالء األكتابه 
مالا يالي , ىأ   لى اله و الىمص الدي : ص ا الصىاات الن وردت لا قاحل ال    رهللاه  
اب العالمالال  ابالالا ال الال م رهللاالاله  , املسالالمأ " حالالالمل ايفهالالا  م الصالالالة مالالا رلالالف م ذلالال   تالال
 .فىيح  إل ه...لال ت ادة مدهلىأ يي ايان  " 

 كتابه إغاثة اللهفان يف عدم وقوع طالق الغضبان.
 قاحل ال    رهللاه   :  تاب ح د م هلا املا اع

 الصيب ورافع الكلم الطيب كتابه الوابل
الاب ف اله فالان م ال  فائالدة مالا  قاحل ال    رهللاه   :  تالاب م  الد...ذ ا ف اله فاائالد الالل ا, وذب ب

 فاائد الل ا.
 (الالال52الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 إعالم املوقعني عن رب العاملني.كتابه 
 ظ م.لف مثىه م اببه فها  تاب لمل نؤ : رهللاه    ال    قاحل
 .رع ناحد م  تن اي ال  مثىه قلَّ رهللاه   :  احلوق

 .ف هراص  لكل طالن ف ه رع ن ار  تاب ح د لظ م حدا  :   رهللاه   وقاحل
 . ءي وانف  حدا  :  تابه ال  م.. رهللاه   وقاحل
 ه.ا رلف م اببما ر سا مال  ما لى  اة, رهللاه   :  تاب لظ م, وقاحل 
  ه م اببه.: مل اا مثى رهللاه   وقاحل
 وها  تاب لظ م,ندء ي لى ا ي رع ن اره... :  تاب رهللاه   وقاحل

  دق  فهمه رهللاه   وغاارة لىمه.  تاب م هار ما قارت  مثىه م  :وقاحل رهللاه   
  ست إل لده املسىم وال  ما ال  اة. تاب ال ن:  وقاحل رهللاه   
 .ل قاٍض رع نعفَّ لى ه ابلدااحل: الكتاب امل هار الل  ندء ي لكوقاحل رهللاه   

 الروحكتابه 
: الكتالاب ف اله مءا الال  ق مال  وح الدة, ومالالا قارهالا لالاأل رهنالالا مالا  الالال   رهللاالاله   ال ال   قالاحل

ابالالا ال الال م رهللاالاله  , وف الاله مالالا ال صالال  الالالن ذ اهالالا مالالا املدامالالات لالالا بعالالف ايمالالاات, فالالاهلل 
قالال  ال ىالالاب, وشاحالالن لإلاسالالاع رلىالم بصالالحتها, لكالالا  قاالاله رهللاالاله   هتالالاوع م ا ىهالالا يهنالالا شا 

 ناغن م اع م ال  , فال صد  سا. رع تاأل ما للاب ال  , ورع
 رف امل قد ن   م صحتها اياساع. هلا الكتاب ف ه :ال    رهللاه    قاحل

 الالال ل ال الالال   لالالالا مالالالدال صالالالح  اسالالالء   تالالالاب الالالالاوح لإلمالالالا  ابالالالا ال الالال م رهللاالالاله      فائالالالدة :
ا  لا ذل , لكا ال ال   بكالا ربالا منالد ذ الا رع اسالءته إل اله : ال رلىم ف      فقحاب رهللاه
 صح ح . 

 (الالال53الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 الروح, وحادي األرواحكتاابه 
:  تالاابع لظ مالالاع م  الالداع, ف همالا لالال , وف همالالا ر كالا  ف ه الال , فهمالالا  قالاحل ال الال   رهللاالاله  

  ات. املؤلما يي
الالالل   وإع  الالاان ال تىالالااع مالالا ال الاليمل مالالا يالالي  ثالالي,:  تالالاابع انفعالالاع, ف هرهللاالاله   وقالالاحل 

   ف  م  داع لظ ماع.لكدهما بال نكاع  ءءا  لىيدد م صحته,
 كتابه الطرق احلكمية

   ما لى   اة. تاب ح د انف ...وال:   رهللاه   ال    قاحل
 الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة كتابه 
اذا  الاع صالاال  ما الى  مالا ب الي هلالم رثا..وهالا  تالاب : لدالااع قالا , فال رهللااله   ال ال   قاحل

  اياساع  ا ت اد مده فائدة  ءية.إذا قاره 
  .: ما ر سا ما  تن م الع  دة رهللاه   وقاحل
حاحال   رهللاه   وقاحل

 
داق ال  وامل

 
: الكتن الن شتحدث لا ايمسامل والص ات...ما حهال  امل

ا ر سالالا مالالا نكالالاع لطالالالن العىالالالم م فمالالا ر سالالا مالالا ررنالالت الصالالاال  امل تصالالالاة...هلا مالال
 املداق   فهلا م  د.

 حتفة املودود أبحكام املولود كتابه 
  تاب ح د...ندء ي لطالن العىم رع ن تد ه وندت   به.:  قاحل ال    رهللاه   

 كتابه شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل
 .اب:  تاب وا   حدا  م هلا الء قاحل ال    رهللاه  

 القصيدة امليمية
 .: م م ته امل هارةقاحل ال    رهللاه   

 (الالال54الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالال



 كتابه زاد املعاد يف هدى خري العباد
 قاحل ال    رهللاه   : ما الكتن امل  دة.

لعىالالا  ال  الاله املءد الال  لىالالأ الالالدل ل, وبالالني  تالالاب حالالام  : مالالا ر سالالا الكتن.. رهللاالاله   قالالاحلو 
...فالكتاب  تالالالاب انفالالال    الالالالل  شعالالالاأل بالالاله   الالالاة ر الالالاحل   صالالالىأ   لى الالاله و الالالىمرنالتالالالا

 حام  بني السية الدءان  وال  ه.حام .ما الكتن امل  دة. تاب 
   مج ال  ر االاله م صىأ   لى ه و الىمنل ا  ية الدي   تاب م  د حدا    : وقاحل رهللاه  

 اي كا  الكثية.نستدء  
ر سا ما ررنت م السية ماد املعاد البا ال  م رهللااله   يااله مجال  بالني  : ما وقاحل رهللاه  

السالالية وال  الاله ليالالل ي الصالال   مالالا السالالية ال شكالالاد  بالالل مل رر هلالالا اظالاليا  م الكتالالن الالالن قالالارت  
 ونعط   احلكم واي كا  املستدءط  ما الااقع  واحلادث .

ت ماد املعالاد البالا ال ال م, لىالأ رااله رهللااله : السية الدءان ...ما ر سالا مالا ررنال وقاحل رهللاه  
 غي صح ح , لكده ما يي ما ررنت.   ر  اان  لى آبنر

يالالالي اخلىالالال , ور الالالدهم رر  , وررححهالالالم  :  الالالية الدالالالي صالالالىأ   لى الالاله و الالالىموقالالالاحل رهللاالالاله  
ة,  ل ال , لى ه الصالة والسال , للل  افيوا هلا الكتاب " ماد املعالاد " وطالالعاا ف اله السالي 

   ما رع هلا ف ه فاائد طء   رن ا .
 ررنت...فااه  تاب ف ه و يه وطن. ما ر سا ما :وقاحل رهللاه  

:  تاب قال م ف اله التالارن  الدءالا  وف اله احلالدن  واحلكالم الالن شت المدها غالاوات  رهللاه   وقاحل
دء الالي لطالالن لىالالم رع ش اشالاله الا الاحل صالالىأ   لى اله ولىالالأ آلالاله و الىم, فهالالا  تالاب ح الالد ال ن

  مطالعته.
 ل وا د مدكم لىأ اقتدائه:  تاب حى ل ف هي واترتي وردا ر      وقاحل رهللاه  

 (الالال54الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 تالالاب ر فالالي بالاله لىالالأ  الالل إاسالالاع ياالاله  تالالاب ل  الالدة و تالالاب ف الاله و تالالاب :  وقالالاحل رهللاالاله   
 اترن  و تاب معامالت حام .
مالالا ر سالالا مالالا ررنالالت   تالالاب ماد املعالالاد البالالا ال الال م رهللاالاله   وقالالاحل رهللاالاله   :رمالالا السالالية : ف

شعالالا  م ابب السالالية, ياالاله نالالل ا  الالية الدالالي لى الاله الصالالالة والسالالال  م مج الال  ر االالاله, : م 
ر االه ال  صال  , ور االاله االحتمال ال , ور االاله العسالكان  ال تال ال  وغالي ذلال ,   هالا مال  

 ما العاوات, فها  تاب انف  لطالن العىم. هله ب  ف رهللاه   ا تدءا  ر كا   ثية
 (761أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, ومغىن اللبيب البن هشام األنصاري )ت

 رل  الالال  ابالالالا .ما ر هالالالا :رو الالال  املسالالالال  إ لالالاله مؤل الالالات م الدحالالالا: رهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل
ب ح الالد م ن ايلارنالالن(  تالالام الالإل الىء الالن لالالا  تالالمالالال  ومدهالالا )امل الالإل( وهالالا لىالالأ امسالاله )

 .ال نست ىن لده اياساع لكا اياساع الل  ريل فاطا   ءيا  م الدحا.اببه
 (763الفروع حملمد بن مفلح بن حممد ابن مفرج املقدسي ) ت

االه  الاٍو لكالل ماللهن ايمالا  رهللاالد,  الىت : نسالمأ مكدسال  املاللهن ي رهللااله   ال ال   قاحل
  مالالا نكالالاع مالالا وهالالا رمجالالماحالالاد ف الاله, الالالاوا ت والاحالالاه واال تمالالاالت والت اجيالالات فكىهالالا 

  الكتن.
 الالالاو جلم الالال  مالالالا م مالالاللهن ايمالالالا  رهللاالالالد مالالالا ايقالالالااحل والالالالاوا ت وايوحالالاله  : رهللاالالاله   وقالالالاحل

وف الالاله مءا الال  مالالالا شكالالاد جتالالالدها م  شالالدحل لىالالالأ رع الاحالالل لدالالالده ف الاله  ءالالي والت اجيالالات..الن
 .غيه

مل احلدابىالال  ف الال   الالىت غالالي  الالاال حالاللَّ مالالا قالالاله ال  هالالامل, لالال   ف هالالا: قالالاحل ال الال   رهللاالاله   
 احلدابى ..وها  تاب نعت  حامعا   ىت رع بع هم نسم ه مكدس  امللهن 

 (الالال56الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 ( 774خمتصر الصواعق املرسلة حملمد بن نصر املوصلي ) ت 



داق الالال  رهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل
 
: الكتالالالن الالالالن شتحالالالدث لالالالا ايمسالالالامل والصالالال ات..ما حهالالال  امل

تصاه.وا حاح  فما ر سا ما ررنت الصاال  املا ى  البا ال  م, وش 
 
 مل

 (774تفسري القرآن العظيم البن كثري )ت
 الال ل ال الالال  : تن ش سالالا ال الالالاآع الكالالاه  ثالالالية حالالالدا   ثالالية حالالالدا , فءالالق ّ   تالالالاب شدصالالالحاب  

 فقحاب رهللاه   : ش سي ابا  ثي.
  : رف ل الت ا ي. رهللاه   قاحلو 

ولكدالاله قى الالل العالالاض يوحالاله  سالالء  لىت سالالي ابيثالالا وم  الالد ومالالقماع,ح الالد ابلد:  رهللاالاله   وقالالاحل
 لااب والءالغ .اي
وقالالاحل رهللاالاله   : لىالال كم ابلكتالالن املاثالالان  الالا  ت سالالي ابالالا  ثالالي وش سالالي...فاهنما يالالي مالالا  

  م مما نتداوله الداس ب دهم ال ا .اعى
 رهللاه   : ش سي  ى ي ح د. وقاحل
ر سا  ما لىمالت  ش سالي ابالا  ثالي رهللااله   فهالا ماثالان مالا حهال  الع  الدة  : رهللاه   وقاحل

 وإع  اع ف ه بعف ال صار فااه نل ا رف امل إ اائ ى   ونتكىم لىأ  ثي مدها
ر سا فيمل ف ما ررال ما الت ا ي الالن شعتالإل ابيثالا ش سالي ابالا  ثالي..ال  : رهللاه   وقاحل

نكالاع قاصالاا , رن الا  م ا التدءا  اي كالا  قى الل ف  راه ح د لكا م  ثي ما رمالار الى ال  
 .حدا  رع نتكىم لىأ اي كا 

 فهالا ش سالي رثالا  ش سي ابا  ثالي رهللااله   : ما يي ما ااال ما الت ا ي : رهللاه   وقاحل
ا بعالالف اي الاائ ى ات رو بعالالف ال صال  وهالالله لكداله ر  الالاان  نت ا الي لالالا الكالال  لال اظالا 

 .ال ف  رهنا آف 
 (الالال57الالالالالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالالال

 البداية والنهاية البن كثري



حال   ح الد  تالاب  الءدانال  ما ها  مؤلف م السالية وف اله ي: ما يي  رهللاه   ال    حلقا
  ثي رهللاه  , فااه ح د وم  د.  البا والدهان ,

 .ةن التارن  والسي ما ر سا ما ررنت وران مل رر ف  ا   ثيا  م  ت:  رهللاه   وقاحل
ف ما مّا لىالّي رع ر سالا  تالاب ناحال  إل اله م ذلال  : ابلدسء  لىكتن املؤل    رهللاه   وقاحل

تبالالنب م اترنالال ياالاله رحالالل لالالدث ول الال  فهالالا مالالا يالالي  هالالا الءدانالال  والدهانالال  البالالا  ثالالي  مالالا  ب
 الا ل ورممهم, فاملاح  إل ه ح د.

 الا  الدءانال  مالا الكتالن املاثالانلىأ قالااملة السالية ..املسالىمني : ر ال   إيالااب رهللاه   وقاحل
 .تاب ح د حدا  م اببهمثل الءدان  والدهان  فااه  

 ءدان  والدهان  ف  ما  تءه   ان .: قص  اياء امل فعى   بكتاب ال رهللاه   وقاحل
 اترن  معت  :وقاحل رهللاه   
بعالده الءدانال  : السية الدءان ...ما ر سا ما ررنت ماد املعاد...و اللل  مالا  وقاحل رهللاه  

 والدهان  البا  ثي, فاهنا ح دة.
 فضائل القرآن الكرمي البن كثري

 رهللاه   : ر ال  م  دة.  ال    قاحل
 ( 792شرح الطحاوية البن أيب العز ) ت 

  تاب ح د م  د ندت   به طالن العىم.  :هللاه   ر  ال    قاحل
 
 
 

 (الالال58الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 (795عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ) ت ل عد وحترير الفوائدتقرير القوا



ا  ما احلسا ومج  املعاب ما به لا غيه ش اَّد, رصَّالل ف اله قاالالد  : رهللاه    ال    قاحل
 بإل لى ها ما فاوع ال  ه ما شءدَّد, 

مالالا ر سالالا مالالا اطىعدالالا لى الاله ال االالالد ال  ه الال   الالىت رع بعالالف العىمالالامل قالالاحل رهللاالاله   :  وقالالاحل
إع هله ال االد ال  ه   ل ست البا رحن يهنا ر   ما مستااه ولكا الصالح   رهنالا لاله :

.لكدها.لطالن العىالالالم الالالالل  نانالالالد قالالالد افالالالتهات وشداقىالالاله الدالالالاس وف الالالل   نؤش الالاله مالالالا ن الالالامل
   ل واملداق  , وف ها فاائد  ثيةالتءحا م ال  ه ما ر سا ما ررنت يهنا مءد   لىأ التعى

  تاب ح د راص   به  ل ما ناند  ال  ه لىأ وحه م  ّعٍد.  :وقاحل رهللاه   
 البن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري

هاللا الكتالاب, لاله صالا ن فالت  الءار ...قاحل ال    رهللاه   : احلاف  ابا  جا رهللااله   
اظي نسمأ فت  الءار  البا رحن احلدءىي رهللاه  , ولكالل مدهمالا اجتالاه مالا حهال  الكالال  

 ل  ه وايتالأل العىمامل, و ال ا انف  لطالن العىم.لىأ ا
 جامع العلوم واحلكم البن رجب

رهللاالاله   : فالالاح ايربعالالني الداون ...وفالالا ه مالالا رو الال  مالالا ررنتالاله لىالالأ ايربعالالني  ال الال   قالالاحل
 .الداون 

 (852أمحد بن علي ابن حجر العسقالين )تمصنفات 
ىالالالاغ املالالالاا  ( وغي الالالا مالالالا املؤل الالالات : صالالالا ن ) فالالالت  الءالالالار  ( و )برهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل

العظ مالالالالال  الدافعالالالالال , م  تالالالالالن الاحالالالالالاحل واحلالالالالالالدن  وغي الالالالالا, رهللاالالالالاله   وحالالالالالااه لالالالالالا اي الالالالالالال  
 واملسىمني ييا .

 (الالال59الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 فتح الباري شرح صحيح البخاريكتابه 



ر  م فالاح الء الار , احلالاف  ابالا  جالا رهللااله   صالا ن فالت  الءالا :قاحل ال    رهللااله   
هلا الكتاب الإل فاح الء ار  وها فت  الءار , له اظي نسالمأ فالت  الءالار  البالا رحالن 
احلدءىالالالي رهللاالالاله  , ولكالالالل مدهمالالالا اجتالالالاه مالالالا حهالالال  الكالالالال  لىالالالأ ال  الالاله وايالالالتالأل العىمالالالامل, 
و ال ا انف  لطالن العىم, ولكا ما حه  الكال  لىأ اجل مل وايلالااب ويالالأل العىمالامل 

رفءه ذل , ف ت  الءار  البا  جالا ر ثالا فائالدة...والكتاب انفال  حالدا , وإذا  الاع ف اله وما 
بعالف اررامل املدحافال  الالالن نسالاقها إمالالا إقالاارا  رو إاكالالارا , فهاللا ال ناحالالن رع ا   الل احلسالالدات 

 الن ش  طي الس  ات.
  خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثركتابه 
يااله بءال   ,نعالإل ومااله  ءالي حالدا   ,الكثي معالىن , ظا  الكت ن الص ي ل : رهللاه   ال    قاحل

فىالالا شءحالال  مالالثال  م لىالالم املصالالطى  م الكتالالن الاا الالع  وحالالدت رع  الالل مالالا  ,لىالالم املصالالطى 
  .هله الد ء  ال سيةف ها ماحاد م 

فهمهالالا طالالالن العىالالم يامالالا  ورش دهالالا فهالالي ش الالىن لالالا  تالالن  إذا شعتالال  حامعالال ,  :رهللاالاله   وقالالاحل
  .يهنا م ءاط  ياما  وطان ته م أتل  ها م  دة وهي الس  والت س م  ثية م املصطى 

 : ما رمج  ما نكاع ما الكتن.وقاحل رهللاه   
: حامعال  لابالالدة مصالطى  احلالدن  ولالدد صالال حاهتا صال حتاع رو ثالالث ومالال   رهللااله   وقالاحل

 ذل  فهي حامعه خل الص  املصطى   ىه.
 اإلصابة يف متييز الصحابةكتابه 
: ايصالالاب  افال  الصالحاب    فقحالاب رهللااله   مالا الكتالن الالن شدصالال  ب ااملهتالا ملع  ال  ال  ال ل

 م ي  ا الصحاب  البا  جا رهللاه  , وها ما يي ما   ت نب ف ما رلىم.
 (الالال60الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
  بلوغ املرام من أدلة األحكامكتابه 



 . تاب شتصا لكده م  د فائدة لظ م ..رهللاه   : هلا الكتاب املءارن ال    قاحل
هلا الكتاب مسمَّاه  امسه بىاغ املاا  ر  رع ما قاره رو   ظاله بىالا مااماله :  رهللاه   وقاحل

ياالالالالاله مجالالالالال  ف الالالالاله مالالالالالا اتالالالالالاج إل الالالالاله الطالالالالالالن مالالالالالا ر ادنالالالالال  اي كالالالالالا  م اواالالالالال  بء الالالالالاع درحالالالالال  
عدانالال  وحالالدنا احلدن ..وقالالد  ثالالا شالالداوحل الدالالاس هلالاللا الكتالالاب وهالالا حالالدنا بالاللل , وحالالدنا ابل

 .ابلدرا   ما الدا    احلدنث   وما الدا    ال  ه  
 وم  د.  تاب انف :   رهللاه   وقاحل 

 : ر سا فيمل...رل ه العىمامل ما  تن احلدن .وقاحل رهللاه   
  التلخيص احلبري بتخريج أحاديث الرافعي الكبريكتابه 
اي ادنالال , و الالاع مالالا ر سالالا مالالا : العىمالالامل...رل اا م.. تالالن ختالالان  رهللاالاله    ال الال   قالالاحل

 ررنت   تاب : التى    احلءي بت ان  ر ادن  الاافعي الكءي. 
 تقريب التهذيب كتابه 
: الكتالالاب الالالل  هالالا  امسه...يالصالال  م الااقالال  وإع  الالاع ف الاله بعالالف رهللاالاله    ال الال   قالالاحل

 .ال يمل لكده ر سا ما صدف م هلا الءاب
 (870 )تدالئل اخلريات حملمد بن سليمان اجلزويل

واخلاافالات, وهالا حالدنا أبع نسالالمأ "  ,والءالدع ,: ف اله  ثالي مالا ال الانقالاحل ال ال   رهللااله   
 دالئل اخليات " ياه ناحن احلية وال  , و ى ه  ياافات, وال جيام ي ٍد رع ن تد ه.

 (885اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعلي بن سليمان املرداوي )ت
 .: الكتاب امل هار رهللاه  ال    قاحل  

 (الالال61الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 (911عبد الرمحن بن حممد بن عثمان السيوطي )تل األشباه والنظائر يف اللغة

 أبس به. ال :رهللاه   ال    قاحل 



 للسيوطي اإلتقان يف علوم القرآن 
ر الي   لدهمالا,  ذ ا...مسائل انفال  بالا ايمرن لعءالد  بالا لءالاس : قاحل ال    رهللاه  

ورحاب  ابا لءاس لدها, وذ ا لدَّة مسائل  اهاهالا التعالارض, ونعتال  مالا رمجال  الكتالن م 
 هلا الءاب. 

 ( 930مد بن أمحد بن إايس ) ت حدود حمل بدائع الزهور يف وقائع الدهور
: ررنالالالالالت ف الالالالاله رفالالالالال امل  ثالالالالالية غالالالالالي صالالالالالح ح ...و ال ررال رع ن تد الالالالالاله رهللاالالالالاله   ال الالالالال    قالالالالالاحل

 ..ملا ف ه ما ايف امل املدكاةاياساع.
ف الاله فاليمل مالا املءال الالات الكثالية والكاللب, ولىالالأ اياسالاع رع نتجدءالاله ورع وقالاحل رهللااله   : 
 نءعده لا ب ته.

  ( 968وسى بن أمحد بن موسى احلجاوي )ت ملزاد املستقنع يف اختصار املقنع 
 ي.قاحل ال    رهللاه   : ما ر سا الكتن املؤل   لىأ امللهن احلدءى

 وقاحل ال    رهللاه   : رف ل  تاب م ال  ه...شتصا م  د
  .: ما ر سا املتاع م ال  ه وها  تاب مءارن شتصا حام  رهللاه   وقاحل

 .ما نطىن العىم...ر سا ما ن اؤه ماد املست د  م ال  ه :وقاحل رهللاه   
ماد  املسالالالالالت د  م  : رهللاالالالالاله     فقحالالالالالاب الالالالال ل ال الالالالال    أب ّ   تالالالالالاب شدصالالالالالحاب م ال  الالالالاله و 

  ايتصار امل د 
ايتصالالالاه مالالالا امل دالالال , واقتصالالالا ف الالاله لىالالالأ قالالالاحل  : قى الالالل ايل الالالاي  ثالالالي املعالالالاب,رهللاالالاله    قالالالاحلو 

 وا د, وها الااح  ما ملهن ايما  رهللاد.
 (الالال62الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



  ,هن احلدابىالف ف به املءتدئاع ما طالالب العىالم لىالأ ماللقاحل ال    رهللاه   :  فائدة :
ا السالالعد  رهللاالاله   فالال  دا العالمالال  لءالالدالاهللا مالالدهم لىالالأ  هالالا قىالالن, و الالاعو  ظالاله  ثالالي 

 شعا  اثدا لىأ   ظه
 ( 972خمتصر التحرير للفتوحي الشهري اببن النجار) ت 

هالاللا رصالالاحل ال  الاله..ما ر سالالا مالالا ر لّ الالف ف الاله بالالل مالالا رمجعالاله شتصالالا التحانالالا :  ال الال   قالالاحل
 ما قاله ايصال اع..ما رمج  ما ررنت لىأ ايتصاره.ص  امل تصا م احل     يال

 ( 1051الروض املربع ملنصور بن يونس بن حسن بن أمحد بن علي البهويت) ت 
ررال رااله مالا يالية الكتالن, يااله حالام  بالني املسالائل والالدالئل, لكالا  :قاحل ال ال   رهللااله   

 الصااب ل    ل  ر ٍد معصاما , قد نكاع ف ه اخلطق , وقد نكاع ف ه
 دابى ..ف  ه يي  ثي ولىم غانار سا ما ررنت ما الكتن م ف ه احلوقاحل رهللاه  : 

 ( 1057إحتاف الفاضل يف الفعل املبين لغري الفاعل البن عالن الصديقي) ت 
 : ر ال  ص ية لكدها ح دة م ما الها.   رهللاه   ال    قاحل

 (1103ين الربزجنيي ) ت شراط الساعة حملمد بن رسول احلسياإلشاعة أل
 ف ه رف امل  ثية غي صح ح .: رهللاه   ال    قاحل 

 ( 1188الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين ) ت 
بعالالالف لىالالالأ رع ف هالالالا  اظمهالالالا..لىأ مالالاللهن رهالالالل السالالالد  واجلمالالالال : رهللاالالاله   ال الالال   قالالالاحل 

 ايف امل الن لتاج إ  ب اع.
 .طالقات الن ختالف ملهن السىفبعف اال: ف ها رهللاه   وقاحل 

الالف  اهاهالا ماللهن وقاحل رهللاه   : ف ها بعف اييطامل, ف  ها بعف اال طالقات الن خت 
 .السىف
 (الالال63الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 (1205الربهانية حملمد بن حجازي بن حممد الربهاين احلليب ) ت 
الاحاله ايوحل: قىال   ,.ش ان الا ء ال  مالا وحهالني..ءار  هله املدظام  امل : رهللاه   قاحل ال   

 ء الال , فهالالي وهالاللا نالالافا وقتالالا  لىطالالالن, الاحالاله الثالالاب : رع ف هالالا حبالالان  ال شاحالالد م الا  ,رب اهتالالا
  رغار لىما  ورقل  ّما .

رال رع ال هاا الال  ر سالالا مالالا ور ,تالالاب شتصالالا م  الالد حالالام  لكالالل ال الالاائف :   رهللاالاله   وقالالاحل
 .ما وحه ورو   معىامات ما وحه آيا ا   رمج  ما الا ء  ل هايع ا ,الا ء  

. :وقاحل رهللاه     ر سا ما ررنت 
  للب  ال ش ل للوب  لا الا ء  . ورب اهتا: ريصا ما الا ء   ورمج .. رهللاه   قاحلو 

  .املدظام  م لىم ال اائفما هله  ال رلىم مدظام  ر ثا ايتصارا   : رهللاه هلل وقاحل
 م  دة حدا . ... تاب شتصا..حامع  لكل ال اائف:   وقاحل رهللاه  

 ( 1206كتاب التوحيد حملمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهييب التميمي ) 
 ما اع...ال الالان ورااالاله  تالاابت  ثالالية: العىمالالامل رهللاهالم    تءالاا م قالاحل ال ال   رهللااله   

 . تاب التا  د  ما ر سدها
 التا  د... تاب حام  بني الدالئل واملسائل.ر سا  تاب م  : رهللاه   وقاحل

 ما ر سا ما قارانه. : رهللاه   وقاحل 
وقالالاحل رهللاالاله   :رمالالا ف مالالا نتعىالال  بتا  الالد العءالالادة فمالالا يالالي مالالا ن الالار   تالالاب : التا  الالد ل الال   

 اي ال  لمد با لءدالاهاب رهللاه  .
  كشف الشبهات حملمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهييب التميمي

ورحالالاب لدهالالا أب سالالا  رورد ف ه...ب الال  ل الالاة فالالءه  يهالالل ال الالان :قالالاحل ال الال   رهللاالاله   
 م   هال  املعىن وو اح العءارة. إحاب  مدلم  ابلدل ل

 (الالال64الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 األصول الستة حملمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهييب التميمي
  لمالالالالد بالالالالا لءالالالالدالاهاب رهللاالالالاله   شعالالالالا , لالالالاله لدانالالالال  فالالالال   اي الالالالال :رهللاالالالاله    ال الالالال   قالالالالاحل

, ومالالالا هالالالله الا الالالائل هالالالله الا الالالال  ابلا الالالائل امل تصالالالاة الالالالن ن همهالالالا العالالالامي وطالالالالن العىالالالم
 .وهله ايصاحل مهم  حدناة ابلعدان  ت  رصاحل لظ م  (...)

 (1246وسيلة الراغبني..يف شرح الربهانية ) الشرح الصغري هلا( ألبن سلوم )ت
 رهللاه   : له فاح مطاحل وشتصا م  د حدا    ال   قاحل

 ( 1250الفوائد اجملموعة حملمد بن علي الشوكاين ) ت 
: املا الالالالالالات مالالالالالا اي ادنالالالالال   ثالالالالالية, وبعالالالالالف الدالالالالالاس رلالالالالالف ف هالالالالالا رهللاالالالالاله    ال الالالالال   قالالالالالاحل

 نىدات...وال اائد ا,مال  لى ا اب, ما ر سا ما نكاع.
 فتح القدير للشوكاين
: ر سالالا مالالا ررال مالالا الت ا الالي ف مالالا رطىعالالت لى الاله ش سي...وش سالالي  قالالاحل ال الال   رهللاالاله  

 به, ور ده ال تىا ما املىحا ات. ال ا اب رن ا  ال ابس
: ش سي ال ا اب ال أبس به, وها ما ي ار الت ا ي, لكده لال   ر سالدها, وقاحل رهللاه   

ا  ثالالي ر سالالا  ف  الاله رفالال امل غالالي صالالح ح , ولكدالاله ر سالالا مالالا ش سالالي اجلاللالالني, وش سالالي ابالال
 مده.

 (1287حاشية على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك حملمد مصطفى اخلضري ) ت
ن  تءالالت لىالالأ فالالاوح رل  الال  ابالالا مالالال  ياالاله مالالا ر سالالا احلاافالالي الالال : رهللاالاله  ال الال    قالالاحل

فقفالي  الا لىالأ   ح الد م بعالف ايفال امل الالن اارهالا ولاله لانالا متقيا ومج  رقالااحل مالا  الء ه
 ن ار رل    ابا مال  وفا ها البا ل  ل فاع هله احلاف   م  دةرع  ل ما رراد 

 
 (الالال65الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 ( 1307فتح البيان يف مقاصد القرآن لصديق خان بن حسن احلسيين القنوجي)ت 
 ما رمج  الت ا ي لققااحل م  ايتصاره, لكده م  د حدا   :رهللاه    ال   قاحل 

 ( 1337ربية حلنفي انصف ) ت قواعد اللغة الع
لن  تالاب  د الي انصالف قاالالد ابلدسء  لىطا  تاب ماَّ لىيَّ   : ر سارهللاه   ال     قاحل

 د.الى   العاب   لكا ف ه فيمل ما التع  
 (1349حتقيق الكالم يف اجلهر ابلذكر بعد السالم لسليمان بن سحمان ) ت 

 : ر ال  ح دة.ال    رهللاه    قاحل
 ( 1354ر حملمد بن رشيد رضا ) ت تفسري املنا

رهللاالاله   : ش سالالي ال الال   لمالالد رفالال د ر الالا ر الالت  د مدالاله  ثالاليا , يع م ش سالاليه ال الال   قالالاحل 
مسالالالالالائل ح الالالالالده, و مالالالالالا اعىالالالالالم هالالالالالا رهللاالالالالاله   ممالالالالالا   الالالالالل إ  اال الالالالالت الحل ال كالالالالالا , ورلالالالالالىن : 

كالا مال  ذلال  اال ت الحل ال كا , ر  راه غالءا  ناح  إ  فكالاه دوع رع ناحال  إ  غاليه, ول
نكالالالالاع ا الالالالتدءاطه وفهمالالالاله ح الالالالدا  م ش سالالالالي ال الالالالاآع,   نتعالالالالاض م بعالالالالف اي  الالالالاع ي الالالالااحل 

 املسىمني الااقع , ونطء  لى ها آ ت ال اآع.
 ( 1365املُنِجد يف اللغة للويس نقوال ضاهر املعلوف اليسوعي ) ت 

 الاع ف اله ريطالامل  ثالية رهللاه   : ف ه ال يمل  الكثي مالا معافال  الى ال  العاب ال  وإع   ال    قاحل
    الدند  .ورف امل  ش ؤيل لى ه ما الدا  

 .: هلا الكتاب لى ه مؤايلات  ثيةرهللاه    وقاحل
 لسعديلعالمة االوسائل املفيدة للحياة السعيدة ل

 ر الته ال  م . : قاحل ال    رهللاه  
 

 (الالال66الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 (  1376لسعدي ) ت لعالمة اسري القرآن لالقواعد احلسان املتعلقة بتف
 تالالن مالالا ش سالالا مالالا قاالالالد الت سالالي مالالا بىالالا إ الالدال و الالءعني :فالال  دا رهللاالاله    قالالاحل رهللاالاله  

  دبا ويهلنظها ذل  ملا قارها بت فتمىت لىأ قاالد مهم  وفاائد مج قالدة ا
 ب العىمف ه ما فائدة  ءية لطال ملا الكتاب حدنا ابلعدان  وال اح الااموقاحل : 

 لسعديلعالمة ااألجوبة النافعة عن املسائل الواقعة ل
 قاحل ال    رهللاه   :  دا مثني ولىم غانا.

 لسعديلعالمة افوائد مستنبطة من قصة يوسف ل
ءا  ال اائالالد مالالا ار ت ران ر الالن مالالا الطىءالال  رع ااصالالاا لىالالأ ا الالتد :رهللاالاله    ال الال   قالالاحل

ا الءالالاب مالالا  تءالاله فالال  دا يالالي مالالا ررنالالت م هالاللومالالا  واي ادنالال  ل حصالالىاا لىالالأ يالالي  ثالالي
كبما  ور كا   ثيةالا ا  هلهم رهللاه    .ل  الص ية ا تدء  ما هله السارة   

ذ الالا ف هالالا فاائالالد  ثالالية مسالالتدءط  مالالا قصالال  نا الالف...فهله ال اائد...فاائالالد  : وقالالاحل رهللاالاله  
 مهم , وف ها رف امل انفع  شد   ال  اة.

 والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي القواعد واألصول اجلامعة
  تاب ال اتالاج رع االل ا لداله فال  ا  يع شال ه ن الإل لالا اييءالار لداله:  ال    رهللاه    قاحل
يالا ابل اائالد الكءالية لطالالن .والكتاب ما األ جتده  لل  م مج   ص حاشه إع فامل  و 

 العىم.
هنا ال الالاون والت ا الال م, نالالل اوع ف هالالا ال الالان وقالالاحل رهللاالاله   : رهالالل العىالالم نؤل الالاع  تءالالا  نسالالما  

بالالني ال الالاض والد الالل, وال الالان بالالني ايذاع وايقامالال , وال الالان بالالني اجلعالالال  وايحالالارة, ول الال  دا 
 ال    السعد  رهللاه   ر ال  م هلا املا اع, وهي م  دة م هلا الءاب.

 
 (الالال67الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 لسعدي لعالمة ا كالم املنان لتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري
الت ا الي.له م الاات  ثالالية مدهالا  الالهال  العءالارة وو الالا ها مالا ر سالالا  :رهللاالاله    ال ال   قالاحل

الالل  ال فائالدة ف اله جتدالن ذ الا اخلالالأل إال رع نكالاع اخلالالأل قالا    جتدن احل ا والتطانالل
 التدءا  ف مالا  لىأ مده  السىف م آ ت الص ات, دقال  االالسيشدلا احلاح  إ  ذ اه, 

لىالالالالأ اييالالالالالن  تالالالالاب ش سالالالالي وشاب الالالال  شالالالدحل لى الالالاله ار ت مالالالالا ال اائالالالالد واي كالالالالا  واحلكالالالم,  
 ال ا ى ... 

 : رف ل الت ا ي.قاحل رهللاه   و 
وقالاحل  ما رطىعت لى ه ش سي ابالا السالعد , وقاحل رهللاه   : ر سا ما ررال ما الت ا ي ف

ش سالي السالعد  رهللااله   ,فاهنمالا يالي مالا : لى كم ابلكتن املاثان  ا  ت سي...رهللاه   
 اعىم مما نتداوله الداس ب دهم ال ا .

 ح د و هل ومقماع.:  رهللاه   وقاحل
بالالا  الالعد , ءتالالد , هالالا ش سالالي ال الال   امالالا ر الالهل مالالا نكالالاع لىالالأ طالالالن العىالالم امل وقالالاحل :

ال  م بعالف ار ت يع  ىماشه وا ح , ور ىابه ن همه العامي وطالن العىالم, وف اله فاائالد
 .فها يي  تاب ف ما ررال نءتد  به طالن العىم م الت سي جتدها م غيه

 ا  لطالن العىم.ف ه فاائد ال شكاد جتدها م غيه, فها ص: رهللاه   وقاحل
بالالاله  الالالىت ندت الالال   ,قيالالالل الالالهل امل ,مالالالا الت ا الالالي اجل الالالاد, فااالالاله ش سالالالي  الالالى ي :وقالالالاحل رهللاالالاله   

 العامي.
  ت لى ه ما  تن الت ا ي. ما اطىعييوقاحل رهللاه   

 ي  هل نعافه العامي وطالن العىمش س : رهللاه   وقاحل
 

 (الالال68الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 (1378)ت بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين ألمحد البناء الساعايت
  : ا الالالالم مطالالالالاب  ملسالالالالماه, فااالالالاله م  الالالالد حالالالالدا  مالالالالا الدالالالالا تني احلدنث الالالالقالالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله    

 وال  ه  .
  بل ألمحد البناء الساعايتالفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حن

مسدد ايما  رهللاد.شداوحل العىمامل هلا املسدد ابلتصد ف لى ه ما بالني  :رهللاه    ال    قاحل
 شن, وما ر سدها : ال ت  الااببشتصا له وفارح وم سا وما 

 ( 1386يف ظالل القرآن الكرمي لسيد قطب ) ت 
قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : ش سالالي ردا, وصالالا ءه   الالل  إ  اي الالال ن ايدب الال , وف الاله فالاليمل مالالا 
العىالالالا  املتالالالقياة, وف الالاله لىالالالا  انفعالالال  رن الالالا , لكالالالا ف الالاله ريطالالالامل  ثالالالية, وقالالالد اءالالاله لى هالالالا ال الالال   
لءد  الدون  رهللاه  , ورلف م هلا  تااب  اءه لىالأ اييطالامل الالن ف اله, ف حسالا لال  رع 

 .عهشااح
وإنالا قالارت ش ساليه لسالارة اييالالأ,  وقاحل رهللاه   : مل رطى  لىالأ هاللا الكتالاب بكامىاله,

نالدحل    ال  إع ش ساليه هلالا   الا  ملالا لى اله رهالل السالد  واجلمالال ,شال وقد قاحل قالاال  لظ مالا  ف هالا
 طاة لىمالالا  أبع و الاللل  ش سالاليه لال الالتاامل أباالاله اهل مدالال  والسالال لىالالأ راالاله ن الالاحل با الالدة الاحالالاد,

طاا , لكا ااحا   رع نع الا لداله, ف  ه  الكتاب ل    تاب ش سي..ش سيه رهللاه   هلا
ف قالالالل هالالالا   ر الالالد ( و الالاللل  وصالالال ه لالالالءعوش سالالالي  الالالارة ) ف الالاله طالالالاا   ت سالالاليه لال الالالتاامل,

 الا ل مبا ال ندء ي رع نص ه به.
ورمالالالا ش سالالالي  الالال د قطالالالن فهالالالا قصصالالالي, ولالالال   بت سالالالي, ونا الالالا ف الالاله لىالالالأ  :وقالالالاحل رهللاالالاله   

 العىا  املادن  مثل ال ىك   واجل ااف   وغيها.
 

 (الالال69الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 ( 1388املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبدالباقي )ت
 .م  د ن اب ا ت ااج ار ت ما ماا عها : قاحل ال    رهللاه   

   م مكتءن ررح  إل ه  ثيا  وم  د وقاحل رهللاه   : ح د وانف  وران رات   به, ولدد
 (1390هذه هي الصوفية لعبدالرمحن بن عبدالوهاب الوكيل ) ت 

رهللاالالالالاله   : ران راصالالالالال  السالالالالالائل رع ن الالالالالار  تالالالالالاب هالالالالالله هالالالالالي الصالالالالالاف   لى الالالالال    ال الالالالال   قالالالالالاحل
 لءدالاهللاا الا  ل رهللاه   ياه بني م هلا الكتاب ما  اع لى ه الصاف  .

  (1393)تمد األمني الشنقيطيآايت الكتاب للشيخ حم إيهام االضطراب عندفع 
قاحل ال    رهللااله   : ذ الا العىمالامل رهللاهالم   رمثىال   ثالية ملالا نالاهم التعالارض, وب دالاا اجلمال  

  إنهالالا  اال الالطااب لالالا آ ت م ذلالال , ومالالا رمجالال  مالالا ررنالالت م هالاللا املا الالاع  تالالاب : دفالال
 الكتاب.

  تا   لكده م  د. تاب م  :وقاحل رهللاه   
وهالالالا  تالالالاب ح الالالد  م اجلمالالال  بالالالني ار ت املتعار الالال  مالالالا ر سالالالا مالالالا رلالالالف :وقالالالاحل رهللاالالاله   

  د لطالن العىم.وم 
 ما رمج  ما ررنت م هلا املا اع. وقاحل رهللاه   :

مالالا العىمالالامل مالالا رلالالف م ار ت الالالن  اهاهالالا التعالالارض ومجالال   [ :61]ش الال :م  رهللاالاله   وقالالاحل
فالالالال  إنهالالالالا  اال الالالالطااب لالالالالا آ  دال الالالال   ال الالالالد  طي  ب دهالالالالا.ما ر سالالالالا مالالالالا ررنالالالالت مالالالالا رل الالالاله

 الكتاب.
 .:  تاب ح د م اببهوقاحل رهللاه   
: مج  ف ه ار ت الن  اهاها التعارض, وبالنّي وحاله اجلمال  ب دهالا, فىياحعالاه  وقاحل رهللاه  
 فااه م  د. 

 (الالال70الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 للشيخ حممد األمني الشنقيطيلبيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن أضواء ا
قالالالاحل ال الالال   رهللاالالاله   : هالالالا م الت سالالالي, لكدالالاله م احل   الالال  حالالالام  بالالالني الت سالالالي واحلالالالدن  
وال  الاله وال الال ما   دمالالا جتالالاوم  الالارة الء الالاة وآحل لمالالااع والدسالالامل, رمالالا  المالاله م  الالار الء الالاة 

ال  قالل رع وآحل لمااع والدسامل فها قى ل, لكده بعد هله السار اا جا  الالءحا, وشكىالم بكال
 جتده م غيه.

 قاحل رهللاه   : ش سي...ح د لكا ال نصى  إال لطالن لىم م تمكا. و
 وقاحل رهللاه   : ما الت ا ي اجل اد. 

  دن  وال  ه والت سي ورصاحل ال  ه. تاب حام  بني احلوقاحل رهللاه   :  
 (1402ت للشيخ عبدهللا بن حممد بن محيد)اإلبداع يف شرح خطب حجة الوداع 

الدالالالالي صالالالالىأ   لى الالاله و ىم.. الالالالار إ  لافالالالال ....  يطالالالالن الدالالالالاس  : قالالالاحل ال الالالال   رهللاالالالاله  
يطءالال  لظ مالال  بى  الال , شداوهلالالا رهالالل العىالالم ابل الالاح وا الالتدءا  ال اائالالد, ومالالا ر سالالا مالالا ررنالالت 

 ر ال  لى    لءد  با هللا د رهللاه   م فاح هله اخلطء 
العث م م  تابه " اتج ال  اة م لصالاه " رااله قاحل حامعه : ذ ا الد تار  ى ماع با لمد 

 مطءال  م هنان   تاب " هدان  الدا   " لى    رهللاه  
 (  1408الدعاء املستجاب ألمحد عبداجلواد ) ت 

ال صح  هلا, فال رفي رع ن اره إال فال   طالالن : ف ه رف امل بدل   رهللاه    ال    قاحل
 ها, وف ه رف امل م  دة.لىم نعاأل ما ف ه ما الءدع  ىت جيتدء

 ( 1417إلمساعيل بن حممد األنصاري )ت إابحة التحلي ابلذهب احمللق للنساء 
رد ال الال   إمسال الالل اياصالالار  رهللاالاله   لىالالأ ال الالاحل بتحالالاه الالاللهن  :قالالاحل ال الال   رهللاالاله   

 احملى  م  تاب رّدا  لىم ا , ورشأ ابي اا د واي ادن  وردَّ لى ها. 
 (الالال71الالالالالالالالالالالالالال)الالالالالالالالالالالالالالال



 ( 1420التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة للعالمة البن ابز ) ت 
و تاب "التح  الالالال  ملدا الالالال  م احلالالالال   ثالالالالاة لج ءالالالال .. ثالالالالات   ت الالالالن ارهللاالالالاله   :   ال الالالال   قالالالالاحل

 واين اح " لى    لءدالعانا با ابم رهللاه  , ن إل لا  ثي ما الكتن.
 (1420مد انصر الدين بن نوح جنايت األلباين ) ت العالمة حم مصنفات

لىالالالم حالالالّم م  مالالالا يالالالالحل قالالالااملى ملؤل اشالالاله ف الالالد لافالالالت لدالالاله راالالاله ذو: رهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل
ورع   شعا  قد ا   ف ما  تءه  ثيا  مالا الدالاس مالا   ال  العىالم ومالا  احلدن  روان  ودران 

رمالالالا مالالالا ية لىمسالالالىمني وهلل احلمالالالد مثالالالاة  ءالالالوهالالالله  املدهالالالاج واالجتالالالاه إ  لىالالالم احلالالالدن   الالال  
  الالال  التح   الالالات العىم الالال  احلدنث الالال  فداه الالال  بالالاله لىالالالأ شسالالالاهل مدالالاله ر  الالالاان م شاق الالال  بعالالالف 

ولالالد  مال ظالال  مالالا نكالالاع  شصالالل إل هالالا مالالا التحسالالني رو التصالالح  اي ادنالال  إ  درحالال  ال 
 فاذ املب شال ا  ي ادن   اجلءاحل صح  ومطاب   ل االد ال انع  العام 

 ( 1420للشيخ سيد سابق ) ت  فقه السنة
ال نسالىم  لكداله ف ه مسائل  ثية م اواال  ابيدلال  ياه ما يي الكتن: رهللاه    ال    قاحل

مالالا اييطالالالامل....وما ذلالال  ال الالالاحل اب الالتحءاب صالالالالة التسالالء  , فالالالاع صالالالة التسالالالء   قالالالاحل 
ها ر الد لدها ف   اي ال  ابا ش م   رهللااله   : إع  الدنثها  اللب, وقالاحل : إااله ال نسالتحء

 ما ايئم , وملا   ل لدها ايما  رهللاد ا ف نده  املدكا هلا.
 حممد بن صاحل العثيمني عقيدة أهل السنة واجلماعة للعالمة 

قاحل ال    رهللاه   : هله الا ال  الص ية ل ظا  الكءية معالىن, وم الماهنا هالا الت الاد رهالل 
  ا  اريا.السد  واجلمال  م ص ات   شعا , وف ما نتعى  ابل

 
 

 (الالال72الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 القواعد املثلى يف صفات هللا تعاىل وأمسائه احلسىن 
: ران راصالالال  ب الالالااملة  تالالالاب " ال االالالالد املثىالالالأ " ياالالاله م  الالالد م تالالالد   م رهللاالالاله    قالالالاحل ال الالال  

 ذل  ب احل ابا مال  رهللاه   :
 ءلحل بالد  م دجاش  اب  ايقصأ بى ٍ  ماحا         وشءس    ال

 وش ت ي ر ا ب ي                فائ   رلال     ابا معال   
لكا نعىم   رع ف اله فاائالد قاللَّ رع جتالدها نمالال , اعالم هالي ماحالادة م الكتالن, لكالا قاللَّ 
رع جتالالالالدها نمالالالالالال , وهالالالالالا ما الالالالالاع مهالالالالالم, ياالالالالاله م ذات   ورمسائالالالالاله وصالالالالال اشه, وم داللالالالالال  

ها   وف ه رمثى  ادَّلأ ف ها مالا ادَّلالأ رهنالا نالام ورولاهالا, الكتاب والسد , و  ف اتصاأل ف 
 ور ح ن لدها. 

 ( 1421) ت  الصالة وحكم اتركها للعالمة حممد بن صاحل العثيمني
الالاج لالالا املىالال  والع الال قالالاحل ال الال   رهللاالاله   اذ ابهلل, ولدالالا م إثءالالات : شالالان الصالالالة   الالا ر الال  ش 

ىن, م ب الالاع ايدلال  مالا  تالالاب   و الد  ر الالاله   صالال ية احلجالم, لكدهالا  ءالالية املعالذلال  ر الال
, ورقالالالااحل الصالالحاب  ر الالالي   لالالالدهم لىالالالأ رع شالالالان الصالالالالة صالالىأ   لى الالاله ولىالالالأ آلالالاله و الالالىم

ابلكى الال    الالا شالالاج لالالا املىالال , ونعتالال  صالالا ءه ماشالالدا , إع رحالال  إ  اي الالال  وصالالىأ فهالاللا هالالا 
 لى اله ولىالأ آلاله و الىم : ) املطىاب, وإال وحن لىأ وا ايما قتىه, ل الاله الدالي صالىأ  

 ما بدحل دنده فاقتىاه ( 
 األصول من علم الوصول للعالمة حممد بن صاحل العثيمني.

: هالاللا الكتالالاب شتصالالا ن الالت  الءالالاب لىطالالالن, يع ف الاله مءالالاد  انفعالال , قالالاحل ال الال   رهللاالاله   
 
 
 ءتد .وال   ما التعان ات, شعان ات العا  واخلاأ واملطى  وامل  د, وها م  د لىطالن امل

 (الالال73الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 رسالة يف وجوب احللي للعالمة حممد بن صاحل العثيمني



االالاد  لى الاله ابي ادنالال   :رهللاالاله    ب  فقحالالااالالاد  لىالالأ مالالا ال نالالاال م الالاة الالاللهن   الالف الال ل  
  ايدلال  يع مج ال ر التدا الص ية ص ية وهي  ءية م الااق الااردة م هلا, وقد ب الَّدَّاها م 

  م ر ال  م وحاب م اة احلىي قد رددان لى ها  مدا   الن ا تدلاا  ا
 ر ال   تءداها ص ية شتصاة لكدها م  دة إع فامل  .  :وقاحل رهللاه   

 األضحية والذكاة للعالمة حممد بن صاحل العثيمني 
 الالالاله ب الالالالااملة  تالالالالاب مالالالالا رراد التا الالالال  م هالالالاللا ابلدسالالالالء  لىالالالاللابئ  فعى: رهللاالالالاله    ال الالالال   قالالالالاحل

 اي ح   والل اة, وهي ر ال   تءداها قد ا  وف ها ش ص ل قد ال جتده م غيها
 للعالمة حممد بن صاحل العثيمني الشرح املمتع على زاد املستقنع

: هالله الكتالن.لىأ رر الالها املمتال  فالاح ماد املسالالت د  وهالا مالا رف الالدها رهللاالاله   ال ال   قالاحل 
 ال جتدوهنا م  تن الساب ني مما  دث رييا .  ف ما رلىم, يع مث  رف امل قد

 رسالة احلجاب للعالمة حممد بن صاحل العثيمني
رهللاالاله   : ر الالال  لدالالا صالال ية احلجالالم  ءالالية الد الال , ذ الالاان ف هالالا ايدلالال  الدالالال  لىالالأ  ال الال   قالاحل

  ردل  ما ن الاع  اام   ف الاحه. وحاب  ي الاحه, ورحءدا ف ها لا
امل ر الي   لدهمالا ديىالت لىالأ الدالي صالىأ   لى اله و الىم وهالي   ل لا  دن  رع رمسال

شاشالالالد  مالبالالال  ي   الالال , فقفالالالاح باحهالالاله وقالالالاحل هلالالالا : )   رمسالالالامل إع املالالالارة إذا بى الالالت احملالالال ف 
جيالالالن رع ال نظهالالالا مدهالالالا إال الاحالالاله والك الالالاع ( فقحالالالاب رهللاالالاله   : هالالاللا احلالالالدن   الالالع ف, 

ل  لدالا امسهالا : ر الال  احلجالاب, وهالي  دده مد ط ...ال نعاحل لى اله, وقالد ب دالا ذلال  م ر الا
صالال ية احلجالالم , لكدهالالا  ءالالية املعالالىن, فمالالا ر الالن رع ن ارهالالا ف  هالالا فائالالدة ويالالي إع فالالامل   

 شعا . 
 (الالال74الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



ىن لالالالدد مالالالا قالالالاحل حامعالالاله :مالالالا ذ الالالاه ال الالال   مالالالا الثدالالالامل لىالالالأ مصالالالد اشه ال نسالالالت اب ف الالالد رثالالال
 :  العىمامل لىأ مؤل اهتم

التصالالالالاا ف م اصالالالالطالح رهالالالالل  تابالالالاله بءالالالال  ال كالالالالا :   رهللاالالالاله   ماحلالالالالاف  ابالالالالا  جالالالالا قالالالالاحل 
اع رع رخلالال  لالاله املهالالم احلالالدن  قالالد  ثالالات لقئمالال  م ال الالده واحلدن .فسالالقلإل بعالالف اييالالا 

ه م روران لط  الال  مس تهالا : " بءال  ال كالا م مصالالطى  رهالل ايثالا " لىالالأ تصالمالا ذلال , فى 
   ما  ممت إل ه ما فاارد ال اائد وموائد ال اائد. شاش ن ابتكاشه و ء ل ااتهجته م

قاحل العالم  ابا لث مني رهللاه   م فا ه لىكتاب فاع قىت :  ف  تالدح اياسالاع فال  ا  
رل الالاله هالالالا   وهالالالل هالالاللا إال مالالالا شا  الالال  الالالالد     قىدالالالا : إذا  الالالاع امل صالالالاد مصالالالىح  ال الالالي فالالالال 

 مكم ابهلل وري ا م له (قاحل : ) إب يلى صىأ   لى ه و ىم  اج, فالا احل
م م دم   تاباله " ال االالد احلسالاع املتعى ال  بت سالي ال الاآع" قاحل العالم  السعد  رهللاه   و 

 : فهله رصاحل وقاالد م ش سي ال اآع الكاه, حى ى  امل دار, لظ م  الد  .
لى هالالا قالالاحل العالمالال  ابالالا لث مالالني رهللاالاله   م شعى  الاله لىالالأ الكتالالاب : هالالله ال االالالد...ثدامله 

لالال   ب انالالن, يع ثدالالامل رهالالل العىالالم لىالالأ مؤل الالاهتم ال ن صالالدوع بالاله ال  الالا رو الت الالايا لىالالأ 
ر الي   اخلى , وإنا ن صدوع فّد الداس إ  قااملهتا وااللت الاأل  اهلالا, و الاع ابالا مسالعاد 

ن احل : لا رلىم رع ر دا  شداله ايبل رلىم بكتاب   مإل لا ىت إل ه, فهالا مل ن صالد  لده 
  سه, لكده قصد   َّ الداس لىأ ريل العىم مده ولىأ يسكهم بطىن العىم.مدح ا

 وابا مال  رهللاه   رثىن لىأ رل  ته, ف احل :
 ش اب ايقصأ بى ٍ  ماحا      وشءس  الءلحل بالٍد  مدجا
 وش ت ي ر ا  ب ي           فائ   رل  ال   ابا معالطأ 

 (الالال75الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 



 (1425االستهزاء ابملؤمنني للشيخ عبدالسالم برجس العبدالكرمي ) ت  حكم
: اطىعت لىأ الا ال  املل ارة فقل  تها م  الدة م اب الا م سالاة لطال الا رهللاه    ال    قاحل

 ر احل   رع ند    ا إاه حااد  اه
 (1429مصنفات العالمة بكر بن عبدهللا أبو زيد ) ت 

 المه م غالن  تءه ندحل لىالأ ش الىعه م الى ال  العاب ال  وهلاللا ر  الاان    :رهللاه   ال    قاحل 
 لى أبل اٍي لتاج  إ  مااحع  قاام   الى  .

 مروايت دعاء ختم القرآن الكرمي كتابه 
: قارت  الا الال ... احل الالدلامل لدالد يالتم  تالاب   العانالا فقل  تاله قالد رهللاه    ال    قاحل

 ىمي رصني.رحاد ف ها ورفاد م حب  ل
 حلية طالب العلم كتابه 

: هله احلى ال  م  الدة وانفعال  لطالالن العىالم, وندء الي لإلاسالاع رع االاأ قاحل ال    رهللاه   
 لى ها.

 إسراج اخليول بنظم القواعد األربع وثالثة األصول للشيخ سعود  إبراهيم الشرمي 
نعالالالني لىالالالأ   الالال  معالالالىن : اطىعالالالت لىالالالأ اظمه..فقل  تالالاله اظمالالالا  م  الالالدا  رهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل

 ال االد ايرب , وثالث  ايصاحل.
 منهج األشاعره يف العقيدة للشيخ سفر بن عبدالرمحن بن أمحد بن صاحل احلوايل 

  تالالن لالالدهم ر الالال  صالال يه لى الال   ه مالالا يالالي مالالا ررنالالت ف مالالا  ايفالالالا ال الال   رهللاالاله   : قالالاحل
ايمسالالامل والصالال ات مالالال  م وبالالني شالالال تهم يهالالل السالالد  واجل احلالالااا شكىالالم ف هالالا بكالالال  ح الالد

  رع نطى  لى ها فااه نست  در نَّ ما  اع وم الال د وم رف امل  ثية ايوم 
 (الالال76الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 اهلدي النبوي الصحيح يف صالة الرتوايح وأهنا ثالث وعشرون ركعة للصابوين



ا  الصالالح   م صالالالة الالالياون  ورهنالالا اهلالالد  الدءالال رلالالف  تالالااب .بعدااع"رهللاالاله   : ال الال   قالالاحل 
صالالح   ولالالا راالاله قالالاحل : ال الالاحل الالالاح   ثالثالال  ول الالاوع ر عالال  " فجعىالاله هالالا اهلالالد  الدءالالا  ال

ولا ارع م لصالا إشّ ءالاع العدالاونا  فعىه ها ما ابب االفيامل العظ م ولكا ما لكاع م ءاال  
ت ور الالالاا د قالالالاحل هالالاللا هالالالا حالالالد ف الالاله فاوقالالالا  وم الالالارانيع العالالالامي إذا قالالالار  تالالالااب   الالاللا العدالالالااع فا 

ال ندر  هل ما م هلا الكتاب صح   ر  يطق ومالا اخلطالا العظال م اهلدال الصح   وها 
م املالالالامل مالالالا ررنالالاله ون الالالاب م امل ابالالالل ابي ادنالالال  الصالالالح ح  لالالالاض احلالالالائ  وقالالالد  رع ن  الالال ّ 

مل لت أب ادنال  صالح ح  شؤنالد حده حامل بالدل ل ن الا  باله قالاله اطىعت لىأ الكتاب فىم ر
 رع ن دسن إ  السد  ما ل   مدها أن فقاله ولا 

 فتح املعبود يف وضع الركبتني قبل اليدين يف السجود للشيخ صاحل فريح البهالل
رلف بعف ايياة ر ال  مساها : فالت  املعءالاد م و ال  الالا ءتني قءالل : رهللاه    ال    قاحل

 السجاد, ورحاد ف ها ورفاد.
  أمحد إمساعيل بن حممدعودة احلجاب للشيخ 

العىمامل رهللاهم   ايتى اا م وحالاب ش ط ال  الاحاله والك الني, ولكالا  : قاحل ال    رهللاه   
ال الالاحل الالالااح  الالالل  ش ؤنالالده ايدلالال  والدظالالا وحالالاب ش ط الال  الاحالاله, ومالالا رراد اال الالت ادة مالالا 
ذلالال  فىيحالال  إ  مالالا  تءالاله العىمالالامل م هالاللا املا الالاع, ومالالا ر ثاهالالا ورو الالعها  تالالاب " لالالادة 

 شا   ف ه وبنيَّ ما ف ه احل  احلجاب " فااه
  تاب مطاحل وف ه ما ن  ي العى ل وناو  ال ى ل.   :  وقاحل رهللاه 

 
 

 (الالال77الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 



 صحيح البخاري وصحيح مسلم
رهللاالاله   : رصالال   الكتالالن ف مالالا ر لالالف م احلالالدن , والء الالار  رصالال   مالالا مسالالىم,  ال الال   قالالاحل

 ا ما      الصح   فالء ار  رص  .ه  , رحاد لكوإع  اع شاش ن مسىم رهللا
   الكتن املصد   م لىم احلدن . ا رص:  رهللاه   وقاحل
 ا رحل  الكتن املصد   ورصح ها.  :رهللاه    وقاحل

التالالالا  الء الالالار  ومسالالالىم رهللاهمالالالا   أبال ن الالالعا م  تاب همالالالا إال مالالالا  الالالاع  : رهللاالالاله   وقالالالاحل 
 رش  اه, وقد شى ت اي م   هلنا الكتابني ابل ءاحل.صح حا  ابلسدد الل  ا

 ئمة وعلماء الدعوة السلفيةة يف األجوبة النجدية ألالدُّرُر السني
 .انفع  حدا  ف ها ر ائل ص ية وف ها رحاب   ثية انفع قاحل ال    رهللاه   : 

  تفسري اجلاللني للجالل احمللي واجلالل السيوطي
     م ؤلف لطىء  لىم وهللا لالا ال ادصال  ب الااملة هاللا الكتالن الكتاب م احل : ال    قاحل

ءتدال.لىم ءتدال يع هلا الكتاب وإع  
 
  اع ص يا  ر   ما فهم امل

قالالالاحل رهللاالالاله   : ش سالالالي اجلاللالالالني لطالالالالن العىالالالم ح الالالد ياالالاله م احل   الالال  مبده...نتم الالالأ م و
, لكالالا م غالالي ذلالال  مسالالقل  الصالال ات لىالالأ مالاللهن ايفالالالاة, فالالال ناثالال  بالاله, بالالل ن الالاّد قالالاله

ح الالد حالالدا .فاذا احتمالال  ال تا الالات ايهل الال  وهالالا مالالا ن عالالاأل حبافالال   اجلمالالل مالال  اجلاللالالني  الالاع 
  ط ءا ,

: ش سالالالي اجلاللالالالني ح الالالد, لكالالالا ش سالالالي اجلاللالالالني  الالالالامام, ال نعافالالاله إال مالالالا وقالالالاحل رهللاالالاله   
م  ثالالية, لدالالده لىالالم  الالاب , وإال فااالاله ن الال   بالاله, ياالاله لم الال  حالالدا , وإال فائالالدة لطالالالن العىالال

 ا  اع اياساع لدده  اف   اجلمل, فاع هله احلاف   ف ها فاائد لظ م .ال  ما إذ
 (الالال78الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)

 املعراج املنسوب البن عباس رضي هللا عنهما 



وف الالاله ..  ت الالالن مطالالالاحل ولكالالالا ر ثالالالاه لالالال   بصالالالح   وال جتالالالام قااملشالالاله  :رهللاالالاله    ال الالال   قالالالاحل
 ف جن احللر مالا هاللا الكتالاب يااله ما الاع لىالأ ابالا لءالاس ر الي   رف امل مدكاة قطعا  

 لدهما وال نص  لده.
امل مدكالالالاة ما الالالال  ال ...ف الالاله رفالالال ن دسالالالن إ  ابالالالا لءالالالاس ر الالالي   لدهم:   رهللاالالاله   وقالالالاحل

 .فعىأ اياساع رع نكاع ليما  مده مءتعدا  لدهشص  لا الدي صىأ   لى ه و ىم 
 األحالم املنسوب البن سريين  تعبري الرؤاي يف تفسري

اعتمد لىالأ مالا ناحالد م بعالف الكتالن  كتالاب ش سالي  ما املهم رال: رهللاه    ال    قاحل
وذلالال  يع الالالاؤ  ختتىالف حبسالالن الاائالالي  اي الال  البالالا  الينا ومالالا رفالالءهها فالاع ذلالال  يطالق

 املكاع وحبسن اي ااحل. وحبسن الاماع وحبسن
 كتب املناسك للحجاج والعمار

امل صصالالالال  لكالالالالل  ما ايدل الالالال رهللاالالالاله   : مالالالالا نكتالالالالن م املدا الالالال  الصالالالال ية.. ل الالالال  ا قالالالالاحل
فالاع هالؤالمل الاللنا ن اؤهنالا نظدالاع رهنالا  فا ...ما الءدع, وف هالا مالا امل ا الد مالا هالا معىالا ,

  إهنالالم  دوع التعءالالد بتىالال  ايل الالاي املع دالال   نعت الالرد لالالا الدالالي صالالىأ   لى الاله و الالىم, رمالالا وا
..و ل هاللا مالا هنالم تصصالاع هاللا الالدلامل بكالل فالا   إ ملالااد مدهالاوهنا و ال نعىماع ان اؤ 
دا ال  مالا الالدلامل لدالالد و اللل  مالا ناحالد م هالالله امل  الاار الالن شيشالن لىالأ هالالله الءدلال اي

راالالالالاله دلالالالالالا لدالالالالالد م الالالالالا  لا مل نالالالالالاد لالالالالالا الدالالالالالي صالالالالالىأ   لى الالالالاله و الالالالالىم فالالالالالاع هالالالالال م الالالالالا  إبالالالالالااه م
 وإما م ما عه, وقته  ته وإما م له املدا   مءتدع إما م    .وغالن ما م هإبااه م.
 ررال  ثيا  ما احلجاج أبندنهم  ت ءات  ا ردل   ما رااحل    ا ما  ىطاع.: وقاحل 

 (الالال79الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 

 واحلافظ ابن حجر مؤلفات اإلمام النووي



لاع الالالالاحالع هالالوالدالالاو  رهللاهمالالا  ...: ابالالا  جالالا  [2/461]ابب:قالالاحل ال الال   رهللاالاله   م 
ابلالاللات مالالا رلىالالم رع ر الالدا  بعالالد ا قالالد  لإل الالال  م ابب ر ادنالال  الا الالاحل مثالالل مالالا قالالدما, 

قالالد قءىهالالا,  –وال رأت  لىالالأ    –حبالالاله وقاشالاله ونالالدل  لىالالأ ذلالال  رع    الالءحااه وشعالالا  
 وذل  ملا ملؤل اهتما ما ال ءاحل لدال الداس : لدال طىء  العىم, بل  ىت لدد العام . 

 الواضحة ملصطفى أمني وعلي اجلازمالبالغة 
 ع  ت  ذهده قى ال  فى لهن إل ها يهنالا ف هالا متعال ...ما رراد رقاحل ال    رهللاه   : الءالغ 

 ماَّ لىّي ابلدسء  لىطالن  تاب الءالغ  الاا ح ور سا  تاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الالال80الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)
 كتب أوصى الشيخ حبفظهافصل :  



عىم ن اماع لىأ ر  اشني ر ا  تني, بعد شاف     ولااه وشسدنده لطالالن العىالم :  الا : ال
احالاله الطالالالب إ  ال هالالم, واحل الال , وملعافالال  ال الال   أب  الال  احل الال  لطالالالن العىالالم, ف الالد  الالاع ن

: ران ر    إيااب لىأ...    امل تصالاات, وقالد رراد بعالف الدالاس  ذل , ن احل رهللاه  
 الاا لدا : ) إع احل   ال فائدة ف ه, وإع املعالىن هالا ايصالل ( ولكالا احلمالد رع  كاوا بدا, ف

هلل راالاله را الاللان مالالا هالالله ال كالالاة, و  ظدالالا مالالا فالالامل   رع ل الال  مالالا متالالاع الدحالالا, ورصالالاحل 
ال  الالاله, والتا  الالالد, ولىالالالأ هالالاللا فالالالال نسالالالتهاع ابحل الالال , فالالالاحل   هالالالا ايصالالالل...فاحل   مهالالالم 

قحل   رع اكاع مما اهتدوا بطان ال   الى دا الصالا , لطالن العىم, وإع  اع ف ه صعاب , اس
 ورع جيعىدا ما اهلداة املهتدنا إاه حااد  اه"

 , وما شى  املتاع :   اع ناحه طالبه حل   رهم املتاع م  ل فاوال     
 عمدة األحكام للحافظ عبدالغين املقدسي

: رف الالالل  رهللاالالاله   مالالالا رف الالالل  تالالالاب لىح الالال  م لىالالالم احلالالالدن    فقحالالالاب:  ال الالال    الالال ل
   مما اش   لى ه الء ار  ومسىمياه اات اها رهللاه   لمدة اي كا ..فاهنا لمدة الكتاب
صالالالىأ   لى الالاله و الالالىم   نءالالالدر حب الالال  ال الالالاآع..  مبالالالا صالالال  مالالالا  الالالد  الا الالالاحل : رهللاالالاله   وقالالالاحل

 .ا  م اي كا  عمدة اي كا  فااه  تاب شتصا حد
لكتالن امل تصالاة م السالد  : لمالدة اي كالا , وهالي فى ح   السد , وما ا : رهللاه   وقاحل

ا ماثاق  يع حامعها رهللاه   مج  ف ها ما اش   الء ار  ومسىم لىأ إيااحاله ومل ن الل لال
 .هلا ال  د إال م ر ادن  نسية

 :  تاب...ندء ي لطالن العىم رع ا ظه.   ه  رهللاقاحل و 
 (الالال81الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



وهدالالالالا فالالالاليمل ) الى مالالالال  السالالالالائ   ( لىالالالالأ مالالالالا ن الالالالالاع )لمالالالالدة اي كالالالالا  (  :  وقالالالالاحل رهللاالالالاله 
لعءدال إل امل د الي رهللااله   حالاهاة, مجال  ف هالا مالا اتالاج إل اله غالالن الدالاس م اي كالا  ممالا 

 م ) الصح حني ( ا  ظاها.
 بلوغ املرام للحافظ ابن حجر

...احلد:     شتصا...قاحل ال    رهللاه    ن , فمب لمدة اي كالا , إذا  دت شطى ن 
ت ب دهمالالالا, فالالالال ) بىالالالاغ املالالالاا ( ر سالالالا ياالالاله ر ثالالالا مجعالالالا   وإع شاق الالالت فالالالال بىالالالاغ املالالالاا , وإع ي الالاليّ 
لق ادن , ويع احلاف  ابا  جا رهللاه  , ن ءني  درح  احلالدن , وهاللا غالي ماحالاد م ) 

لكتالاب إال مالا لمدة اي كا ( وإع  اع درح  احلدن  ف ها معاوف , ياه مل ن   م هاللا ا
  .اش   لى ه ال   اع الء ار  ومسىم

فىال ح   السالد , ومالا الكتالن امل تصالاة م السالد  : لمالدة اي كالا ..وإذا  : رهللاه   وقاحل
شاقالالأ اياسالالاع فالال  ا  فىالال ح   " بىالالاغ املالالاا  " وهالالا ر سالالا مالالا رلالالف م احلالالدن , ياالاله نالالل ا 

 احلدن  ونل ا ماشءته.
 ياألربعني النووية لإلمام النوو 

ا قاحل ال    رهللاه   : ايربعاع الداونال ...ندء ي لطالالن العىالم رع ا ظهالا يهنالا مدت ءال  مال
 .ر ادن  لدندة وم ربااب مت اق 

 : فدح   ل طالن لىم لىأ   ظها وفهم معداها والعمل مب ت اها.وقاحل رهللاه   
ده إذا ا تالالاج دالالران رفالالي لىالالأ  الالل فالالاب صالال ي رع ا ظالاله ل كالالاع ر  الالاة ل : وقالالاحل رهللاالاله   

 اال ت هاد أب ادنثه, 
: ف ها يي وبا  , ا ظها الصالي الصال ي يهنالا  الهى , فالاذا   ظهالا ا  الت وقاحل رهللاه   

 م قىءه.
 (الالال82الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب
..التا  الد, فقاحل ال ال   رهللااله    مالا ر سالا مالا قالارانه :   ال  شتصالا...فاذا  دالت شطى ن 

 )  تاب التا  د الل  ها      لىأ العء د( 
 العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 ف ها فاائد لظ م  ندء ي لطالن العىم رع ا ظها :قاحل ال    رهللاه   
:  تالالاب شتصالالا م الع  الالدة مل رلىالالم  لالاله اظالاليا , وهلالاللا ندء الالي لطالالالن العىالالم رع  رهللاالاله   وقالالاحل
  ظه لا  ها قىن.ا
 لنونية لإلمام ابن القيم ا

ال ص دة الداا   معاوف  بال ) الكاف   ال الاف   م الت الاد ال اقال  الداح ال   :قاحل ال    رهللاه   
( فهالي  تالالاب ذ الالا ف الاله املؤلالالف رهللاالاله   ل  الدة رهالالل السالالد  واجلمالالال  م اظالالم رق الال  وفالال  , 

ة نالاليهب  الالا, اات الال   الالا ورن  الالا قىءالاله, فهالالي واياسالالاع إذا   الال  هالالله الداا الال , وصالالار م اخلىالالا 
قص دة مهمال  ندء الي   ظهالا, ومالا  الاع صالا ن  َّالٍ  فاااله نسالهل لى اله   ظهالا, ولاللا فالاع 
رفالالالالي حب ظهالالالالا, و الالالالاع فالالالال  دا لءالالالالدالاهللاا السالالالالعد  رهللاالالالاله   نتمثالالالالل أبب اهتالالالالا ر  الالالالاان  لدالالالالد 

ا, ورع نامقدالا لىمالا  انفعالا , املدا ء , فهالي م احل   ال   دالا مثالني, اسالقحل   شعالا  رع ند عدالا  ال
 ولمال  صاحلا .

 
 
 
 
 

 (الالال83الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 زاد املستقنع يف اختصار املقنع للحجاوي
 تالاب ماد املسالت د    : رهللااله     ل ال    : لا رف الل متالاع م ال  اله لىح ال    فقحالاب

 .م ايتصار امل د  لىحجاو 
 . ف  دا العالم  لءدالاهللاا السعد  رهللاه   شعا  حب ظهرفار لى دا :  رهللاه   قاحلو 

..فاذا  دت...شطى الالالن  ال  الالاله, فالالالق    )ماد املسالالالت د  ( يع   الالال  شتصالالالا:  رهللاالالاله   وقالالاحل
هلا الكتاب له فاوح و ااٍ  ود رّ س  ثيا , وإع  اع بعف  املتاع ايياال ر سالا مداله مالا 

  . ثاة املسائل املاحادة ف هوها :  وحه, لكا ها ر سا  مدها ما وحه آيا, 
ر سالا مالالا االاال ماد املسالالت د  م ايتصالار امل دالال , و الاع فالال  دا لءالالدالاهللاا  :  رهللاالاله   وقالاحل

 .با  عد  رهللاه   ناص دا به, ون احل : إاه ما رمج  الكتن امل تصاة
ا الالال  مالالالا متالالالاع ال  الالاله مالالالا ندا الالالءه ومالالالا ر سالالالا املتالالالاع الالالالن اعىمهالالالا ماد :  رهللاالالاله   وقالالالاحل

سالت د  م ايتصالار امل دالال  يع هاللا الكتالاب قالالد يالد  مالالا قءالل فالار ه مدصالالار بالا نالالاا  امل
 الءهاى رهللاه   وما قءل  ما بعده مما يدماا هلا ال اح واملب ابحلاافي الكثية 

 اآلجرومية
 :  تاب شتصا م صل, ا ظه الطالن.وقاحل رهللاه   
مالالالب ايحاوم الالال ,  : هللاالالاله  ر  : لالالالا رف الالالل متالالالاع الدحالالالا لىح الالال    فقحالالالاب  الالال ل ال الالال  

لىمءتالالدئني,   : ايل  الال , ملالالا ريالالل  ظالالا  وافالالاا  مالالا الدحالالا, و   ءالاللا لالالا رع الطالالالن   الال  
 .هله املتاع امل تصاة  ىت ندت    ا بعد رع اتاج إل ها م املست ءل

:     شتصا...فاذا  دت شطى ن  الدحا..فاع  دت مءتدائ  فال ررال ر سالا رهللاه   قاحل 
رل    ابالا مالال  ( حام  و اصا, وف ه با  ,   مب )مب ) ارحاوم   (, ياه وا   و ما 

 .يهنا يالص  لىم الدحا
 (الالال84الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 ألفية ابن مالك
قالالاحل ال الال   رهللاالاله   : ا  الال  رل  الال  ابالالا مالالال  إذا  دالالت شانالالد معافالال  الدحالالا, فاهنالالا يالصالال  

وإب روحه إ  ال ءاب الص ار اص ح  أبع نعتدالاا حب ال  رل  ال  ابالا  الدحا, وقاحل رهللاه   :
مالالالال , يهنالالالا يالصالالال  لىالالالم الدحالالالا, وف هالالالا يالالالي  ثالالالي, فالالالاذا   ظهالالالا اياسالالالاع ا الالالتطاع رع 

  ٍت مدها لىأ  ل م كى  شاد  لى ه.نست هد بكل ب
اب رة, يع هالالالاللا الكتالالالال: ران ر فالالالالي حب الالالال  رل  الالالال  ابالالالالا مالالالالال , ور  الالالالار امل الالالالا وقالالالالاحل رهللاالالالاله   
 ي الص  الدحا.

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 (الالال85الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 كتب الشيخ رمحه هللا اليت مت الرجوع إليها املراجع :  
 املاح 

 ش سي  ارة ال ال 
 ش سي  ارة الء اة  

 ش سي  ارة آحل لمااع
 ش سي  ارة الدسامل
 ش سي  ارة املائدة
 ش سي  ارة اياعا 

 ارة الكهفش سي  
 ش سي  ارة ال ص 
 ش سي  ارة العدكءات

 ش سي  ارة الاو 
 ش سي  ارة اي ااب

 ش سي  ارة ن  
 ش سي  ارة الصافات

 ش سي  ارة الاما
 ش سي  ارة غافا

 ش سي  ارة فصىت
 ش سي  ارة ال ارال

 ال االد احلساع املتعى   بت سي ال اآع
 (الالال86الالالالالالال)الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال



 فاح م دم  الت سي 
 فاح رصاحل م الت سي

 التعى   لىأ صح   الء ار 
 التعى   لىأ صح   مسىم

 فاح الع  دة التدمان 
 فاح ل  دة رهل السد  واجلمال 

 شعى  ات وشدء هات لىأ الع  دة الس ارند  
 مل اة لىأ الع  دة الاا ط  

 ال احل امل  د لىأ  تاب التا  د
 ال اح املمت  لىأ ماد املست د 

 فتاوال رر اع اي ال 
 نماع فتاوال ور ائل ف  ى  ال   / مج  وشاش ن ال    فهد السى ماع

 التعى   لىأ ال االد الداراا   ال  ه  
 فتاوال اار لىأ الدرب

 فتاوال م الطهارة والصالة
 فتاوال م الصالة واجلدائا
 فتاوال م الا اة والص ا 

 وال م احل  والعماةفتا
 فتاوال لىأ الطان 

 ر كا  ما ال اآع الكاه
 (الالال87الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 ص   الصالة
 التعى   لىأ ر ال        الص ا , و تاب الص ا  ما ال اوع

 فاح مدظام  ال الئد ال هاا   م لىم ال اائف
 الال  التعى   لىأ الس ا   ال ال   م إصالح الاالي و 

 التعى   لىأ املدت ي ما ريءار املصط أ صىأ   لى ه و ىم
 فت  ذ  اجلالحل واي اا  ب اح بىاغ املاا 

 فاح لمدة اي كا  لىم د ي
 فاح ايربعني الداون 
 فاح ر ض الصاحلني

 مصطى  احلدن 
 فاح املدظام  الء  اا  

 فاح ااه  الدظا م شا    بء  ال كا
 مت  م ختان  ر ادن  الاوض املاب الء اع امل

 فاح الكاف   ال اف   م االاتصار لى اق  الداح   
 فاح اقت امل الصاا  املست  م

 فاح ملع  االلت اد
 فاح الع  دة الاا ط  
 فاح الع  دة الس ارند  

 فاح ثالث  ايصاحل
 فاح شتصا التحانا 

 (الالال88الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 رب ال ن  بتى    احلمان فت  
 فاح فت  ال ن  بتى    احلمان 

 ش انن التدمان 
 فاح ش انن التدمان 

 فاح قاالد ايصاحل ومعاقد ايصاحل
 التعى   لىأ ال االد وايصاحل اجلامع 

 ا ل ايرب ما قاالد ابا رحن
 فاح الءالغ 

 فاح رل    ابا مال 
 فاح  ى   طالن العىم

 م دم  ا,ماعالتعى   لىأ 
 التمس  ابلسد  الدءان  وآنره

 الى املات ال هان 
 ل امل الءاب امل تاح
 الى املات الام اا  
  ؤاحل لىأ اهلاشف

 م  رحاحل احلسء  شاح هات وفتاوال
 دروس وفتاوال ما احلامني ال ان ني

 فاح م كاة املصاب  
 فاح ايصاحل ما لىم ايصاحل

 (الالال89الالال)الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال



 الفهرس

 الصفحة املوضوع
 3    املقدمة

 5    واختيارها   الكتبفصل : اقتناء 
 5    فيها شر اليت أو ,ليس فيها خري اليت كتباحلذر من ال

 5    والكتب األصلية  احلرص على الكتب األمهات وكتب السلف
 6    املنحرفة فكراًي وأخالقياً  أهل البدع والكتب كتبهجر  

 7    صل : كتب ينصح الشيخ هبا ف
 7    كتب السلف

 7    تفسري الشيخ السعدي
 7    الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية وزاد املعاد البن القيم

 7    كتب األذكار اليت ينصح الشيخ ابلرجوع إليها
 8    كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 10 ةأحباث مفيدكتب فيها فصل :  
 10 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 10 حقيقة الصيام لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 11 الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 11 العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 11 ية لشيخ اإلسالم ابن تيمية السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرع

 (الال90الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 11 مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 11 اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 12 جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 12 اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية

 13 بن القيمهتذيب السنن ال
 13 جالء األفهام يف الصالة على خري األانم البن القيم

 14 زاد املعاد البن القيم
 15 الطرق احلكمية البن القيم

 15    التبيان يف أقسام القرآن البن القيم
 16    الصواعق املرسلة وخمتصرة البن القيم

  16    اجلواب الكايف عن الدواء الشايف البن القيم
   17    دارج السالكني يف شرح منازل السائرين البن القيمم

  17    بدائع الفوائد البن القيم
   18    مفتاح دار السعادة البن القيم

   18    إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان البن القيم
   18    الروح البن القيم

  19    الفروع البن مفلح
   19    اآلداب الشرعية البن مفلح

   19    البداية والنهاية البن كثري
 (الالال91الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



   19    لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف البن رجب
   19    القواعد الفقهية البن رجب

   20    تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي
   20    اللنيحاشية اجلمل على تفسري اجل

   20    عودة احلجاب حملمد أمحد إمساعيل
   21    فصل : رأي الشيخ يف كتب ومصنفات

 22    كتب التفسري
 22    كتب قصص األنبياء وقصص القرآن

 23    كتب الوعظ 
 23    كتب األذكار 

 24    تاريخكتب ال
 25    كتب األدب

 25    كتب تفسري األحالم
 25    ل الكالمكتب أه

   26    املوطأ لإلمام مالك
   26    املسند لإلمام أمحد

 26    مصنفات اإلمام البخاري
 26    كتابه الصحيح

 26    كتابه التاريخ
 (الالال92الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



  27    مصنفات اإلمام مسلم
   27    كتابه الصحيح

   27    مصنفات اإلمام ابن ماجه
   27    مصنفات اإلمام أيب داود السجستاين
   27    أتويل خمتلف احلديث لإلمام ابن قتيبة

   27    مصنفات اإلمام الرتمذي
  27    كتابه السنن
  27    كتابه العلل

  28    النقض على املريسي اجلهمّي العنيد لإلمام الدارمي
 28    كتاب السنن لإلمام النسائي

 28    البيان عن أتويل آي القرآن لإلمام الطربيجامع 
 28    العقيدة الطحاوية لإلمام الطحاوي

 29    مروج الذهب للمسعودي
 29    روضة العقالء لإلمام البسيت

 29    ديوان أيب الطيب املتنيب
 29    عقوبة أهل الكبائر للسمرقندي

   29    مقاييس اللغة البن فارس
   29    ى الصحيحني لإلمام احلاكماملستدرك عل

   30    احمللي لإلمام ابن حزم
 (الالال93الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



   30    التمهيد لإلمام ابن عبدالرب
   30    املهذب للشريازي

  30    الورقات لإلمام اجلويين
   30    املستصفي لإلمام الغزايل
  31    الفنون لإلمام ابن عقيل

   31    معامل التنزيل لإلمام البغوي
   31    املقامات للحريري

  32    الكشاف للزخمشري
 33    العواصم من القواصم لإلمام ابن العريب

 33    امللل والنحل للشهرستاين
 33    مصنفات اإلمام ابن اجلوزي

 34    كتابه املوضوعات
 34    عمدة األحكام للحافظ عبدالغين املقدسي

 34    التفسري للرازي
 34    املغين لإلمام ابن قدامة

 34    ملعة االعتقاد لإلمام ابن قدامة
   35    منتقى األخبار لإلمام أيب الربكات ابن تيمية

   35    مصنف يف صاليت الرغائب والنصف من شعبان لإلمام أيب شامة
   35    فرح القرطيب اجلامع ألحكام القرآن لإلمام حممد بن أمحد بن

  (الالال94الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



   35    األلفية يف النحو البن مالك
 36    مصنفات اإلمام النووي

 36    كتابه األذكار
 36    كتابه األربعني النووية

   37    كتابه اجملموع
   37    كتابه رايض الصاحلني

  38    قصيدة الربدة للبوصريي
   38    إحكام األحكام لإلمام ابن دقيق العيد

  39    األجرومية حملمد بن حممد داود الصنهاجي املشهور اببن آجروم
 39    مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية

 41    كتابه منهاج السنة النبوية
 42    الرد على املنطقينيكتابه 
 42    العقيدة التدمريةكتابه 
 42    ئم عن األئمة األعالمرفع املالكتابه 
 42    اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحكتابه 
 42    نقض أو نقد املنطقكتابه 

 42    كتابه املقدمة يف التفسري
 43    كتابه العقيدة الواسطية
 44    كتابه شرح األصفهانية

  (الالال95الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 44    بطالن التحليلكتابه بيان الدليل على 
 44    كتابه اقتضاء الصراط املستقيم
 45    كتابه درء تعارض العقل والنقل

 46    كتابه السياسة الشرعية
 46    كتابه قاعدة يف األحكام اليت ختتلف يف السفر واإلقامة

 46    كتابه القواعد النوارنية
 46    كتابه االستقامة

 46    كتابه جمموع الفتاوى
 46    كتابه الفتوى احلموية

 46    كتابه تفسري سورة اإلخالص
 46    كتابه الفرقان بني أولياء الرمحن 

 47    كتابه حقيقة الصيام
تعددل ثلدث  قل هو هللا أحد  كتابه جواب أهل العلم واإلميان عن أن 

 القرآن
   47 

 48    آداب العامل واملتعلم البن مجاعة
 48    ألصول ومعاقد الفصول البن اخلطيبقواعد ا

 48    مشكاة املصابيح للتربيزي
  48    إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل للزريراين

 48    الكبائر لإلمام الذهيب
 (الالال96الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 50    سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب
 50    مصنفات العالمة ابن القيم

 50    كتابه حادي األرواح 
 50    كتابه التبيان يف أقسام القرآن

 51    كتابه الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ) القصيدة النونية ( 
 51    كتابه اجلواب الكايف عن الدواء الشايف

 51    كتابه مفتاح دار السعادة
 52    كتابه بدائع الفوائد

 52    ء األفهام يف الصالة والسالم على خري األانمكتابه جال
 52    كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

 52    كتابه الوابل الصيب والكلم الطيب
 53    كتابه إعالم املوقعني عن رب العاملني

 53    كتابه الروح
 54    كتاابه الروح وحادي االرواح

 54    كتابه الطرق احلكمية
 54    على اجلهمية واملعطلةكتابه الصواعق املرسلة 

 54    كتابه حتفة املودود أبحكام املولود
 54    كتابه شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل

 54    القصيدة امليمية
 (الالال97الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 55    كتابه زاد املعاد يف هدى خري العباد
 56    أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, ومغىن اللبيب البن هشام  كتاب

 56    الفروع البن مفلح
 57    خمتصر الصواعق املرسلة للموصلي

 57    تفسري القرآن الكرمي لإلمام ابن كثري
 58    البداية والنهاية البن كثري
 58    فضائل القرآن البن كثري

 58    لعز احلنفيشرح الطحاوية البن أيب ا
 59    تقرير القواعد للحافظ ابن رجب

 59    فتح الباري البن رجب
 59    جامع العلوم واحلكم البن رجب

 59    مصنفات احلافظ ابن حجر العسقالين
 60    كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري

 60    كتابه خنبة الفكر
 60    كتابه اإلصابة يف متييز الصحابة

 61    كتابه بلوغ املرام
 61    كتابه تلخيص احلبري

 61    كتابه تقريب التهذيب
 61    دالئل اخلريات حملمد بن سليمان اجلزويل

 (الالال98الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال)



 61    اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي
 62    األشباه والنظائر يف اللغة للحافظ السيوطي

 62    اإلتقان يف علوم القرآن للسيوط
 62    مد بن أمحد بن إايسحمل بدائع الزهور يف وقائع الدهور

 62    زاد املستقنع يف اختصار املقنع للحجاوي
 63    خمتصر التحرير للفتوحي الشهري اببن النجار

 63    الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهويت
 63    عل املبين لغري الفاعل البن عالن الصديقيإحتاف الفاضل يف الف

 63    اإلشاعة ألشراط الساعة حملمد بن رسول احلسيين الربزجنيي
 63    الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين

 64    الربهانية للربهاين احلليب
 64    كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب

 64    مام حممد بن عبدالوهابكشف الشبهات لإل
 65    األصول الستة لإلمام حممد بن عبدالوهاب

 65    وسيلة الراغبني..يف شرح الربهانية ) الشرح الصغري هلا( ألبن سلوم
 65    الفوائد اجملموعة لإلمام الشوكاين

 65    فتح القدير لإلمام الشوكاين
 65    ك حملمد مصطفى اخلضريحاشية على شرح ابن عقيل أللفية ابن مال

 66    فتح البيان يف مقاصد القرآن لصديق خان بن حسن احلسيين القنوجي
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 66    قواعد اللغة العربية حلنفي انصف
 66    حتقيق الكالم يف اجلهر ابلذكر بعد السالم لسليمان بن سحمان 

 66    يد رضا تفسري املنار حملمد رش
 66    املُنِجد يف اللغة للويس نقوال ضاهر املعلوف اليسوعي

 66    الوسائل املفيدة للحياة السعيدة للعالمة السعدي
 67    القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن للعالمة السعدي

 67    األجوبة النافعة عن املسائل الواقعة للعالمة السعدي
 67    من قصة يوسف للعالمة السعدي فوائد مستنبطة

 67    القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي 
 68    تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي

    69    بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين ألمحد البناء الساعايت
 69    اإلمام أمحد بن حنبل ألمحد البناء الساعايت الفتح الرابين لرتتيب مسند

 69    يف ظالل القرآن لسيد قطب
 70    املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبدالباقي 

 70    هذه هي الصوفية للشيخ عبدالرمحن الوكيل
 70    دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب للشيخ الشنقيطي

 71    يان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشيخ الشنقيطيأضواء الب
 71    اإلبداع يف شرح خطب حجة الوداع للشيخ عبدهللا بن حممد بن محيد 

 71    الدعاء املستجاب ألمحد عبداجلواد
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 71    إابحة التحلي ابلذهب احمللق للنساء  إلمساعيل بن حممد األنصاري
 72    التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة للعالمة البن ابز 

 72    مصنفات العالمة األلباين
 72    فقه السنة للشيخ سيد سابق

 72    عقيدة أهل السنة واجلماعة للعالمة حممد بن صاحل العثيمني
 73    العثيمني القواعد املثلى يف صفات هللا تعاىل وأمسائه احلسىن حملمد

 73    الصالة وحكم اتركها للعالمة حممد بن صاحل العثيمني
 73    األصول من علم األصول للعالمة حممد بن صاحل العثيمني

 74    رسالة يف وجوب احللي للعالمة حممد بن صاحل العثيمني 
 74    األضحية والذكاة للعالمة حممد بن صاحل العثيمني 

 74    على زاد املستقنع للعالمة حممد بن صاحل العثيمنيالشرح املمتع 
 74    رسالة احلجاب للعالمة حممد بن صاحل العثيمني

 76     ميحكم االستهزاء ابملؤمنني للشيخ عبدالسالم برجس العبدالكر 
 76    مصنفات العالمة بكر بن عبدهللا أبو زيد 

 76     نمروايت دعاء ختم القرآكتابه 
 76    حلية طالب العلم ه كتاب

 76    إسراج اخليول بنظم القواعد األربع وثالثة األصول للشيخ سعودالشرمي 
 76    منهج األشاعرة يف العقيدة للشيخ سفر احلوايل

 77    اهلدي النبوي الصحيح يف صالة الرتوايح للصابوين 
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 77    ضع الركبتني قبل اليدين يف السجود للشيخ البهاللفتح املعبود يف و 
 77    عودة احلجاب للشيخ حممد بن أمحد إمساعيل

 78    صحيح البخاري وصحيح مسلم 
 78    الدُّرُر السنية يف األجوبة النجدية ألئمة وعلماء الدعوة السلفية

 78    تفسري اجلاللني للجالل احمللي واجلالل السيوطي
 79    عراج املنسوب البن عباس رضي هللا عنهما امل

 79    تعبري الرؤاي يف تفسري األحالم املنسوب البن سريين
 79    كتب املناسك للحجاج والعمار

 80    مؤلفات اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر
 80    البالغة الواضحة ملصطفى أمني وعلي اجلازم

 81    فصل : كتب أوصى الشيخ حبفظها
 81    عمدة األحكام للحافظ عبدالغين املقدسي

 82    بلوغ املرام للحافظ ابن حجر
 82    األربعني النووية لإلمام النووي

 83    كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب
 83    العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 83    الكافية الشافية لإلمام ابن القيم
 84    د املستقنع يف اختصار املقنع للحجاويزا

 84    اآلجرومية آلبن آجرم
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 85    ألفية ابن مالك
 86    املراجع
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