توصيات مختارة من الكتب في عدة فنون

تزامنا ً مع معرض الكتاب بالرياض هذه ترشيحات لبعض الكتب في عدة مجاالت:
 .1مؤلفات :أحمد السيد 📚
كامل الصورةج١كامل الصورة ج٢أفي السنة شك📋إصدارات  :مركز تكوين
 .2مؤلفات إبراهيم السكران 📚
 مسلكيات رقائق القرآن املاجريات الطريق إلى القرآن مآالت الخطاب املدني📋إصدارات  :دار الحضارة
 .3مؤلفات متعلقة بالقراءة 📚
 تجاربهم في القراءة /مجموعة مؤلفني مقاالت كبار الكتاب في القراءة والكتابة/العمران املشوق إلى القراءة/العمران مذكرات قارئ/األحمري📘وللمبتدئني
 اقرأ ،القرأة الذكية /ساجد العبدلي -القراءة املثمرة /بكار.

 خذ الكتاب بقوة/الفريح .4مؤلفات متعلقة بالفكر العقدي الوافد 📚
 حركة العصر الجديد/هيفاء الرشيد تطبيقات االستشفاء املعاصرة /هيفاء الرشيد خرافة السر/العجيري املذاهب الفلسفية اإللحادية الروحية/فوز كردي وقفات مع الفكر العقدي الوافد /فوز كردي .5مؤلفات متعلقة باملرأة 📚
 قضايا املرأة في الخطاب النسوي املعاصر/مالك الجهني. الخطاب الفقهي املتعلق باملرأة/إيمان الطريرش،مها املانع. حقوق املرأة في السنة النبوية/نوال العيد. العنف واملرأة في املواثيق الدولية/مها املانع. .6مؤلفات متميزة 📚
 التسليم للنص الشرعي /فهد العجالن السيادة وثبات األحكام/محمد مفتي والوكيل. مقدمة في االختالف بني العلماء/الجبير. مفاهيم الحرية وتطبيقاتها /الحميدي. على ضفاف الحرية /ريم آل عاطف. لعلهم يتفكرون/القرشي. أليس الصبح بقريب؟ /ابن عاشور. تكرار الفاتحة /الدويش .7مؤلفات في التأصيل واملنهجية 📚
 منهجية التعامل مع املخالفني /سليمان املاجد. مدارج تفقه الحنبلي/القعيمي. تأصيل بحث املسائل الفقهية/السعيد. -صناعة التفكير العقدي/العميري.

 صناعة التفكير اللغوي/مقبل بالدعدي. كيف تبني ثقافتك/العمري. .8مؤلفات في األخالق واآلداب 📚
 آداب املتعلمني /الباتلي. األخالق والسير في مداواة النفوس /ابن حزم. روضة العقالء ونزهة الفضالء/البستي. أخالق املسلم /الغزالي. أوراق الحب العامر /الحوشبي كيف عاملهم؟ /املنجد. التعامل األسري في السيرة النبوية/املطوع. التفاؤل /الدويش .9مؤلفات في النجاح والتطوير 📚
 حتى ال تكون كال /القرني. عظماء بال مدارس /الجمعة. أيتام غيروا مجرى التاريخ /الجمعة اللياقات الست /أحمد األميري. اإلبداع العلمي/القرني مؤلفات بكار .10في السيرة النبوية 📚
 اليوم النبوي/الطريري-مختصر.- السيرة النبوية/الصوياني-متوسط،-وممكن الرحيق املختوم للمباركفوري. -زاد املعاد/ابن القيم-مطول.-

 .11في الفقه 📚
 امللخص الفقهي للشيخ الفوزان املختصر في العبادات /خالد املشيقح. املختصر في املعامالت /خالد املشيقح.يناسب املبتدئ واملتوسط وكذا غير املتخصص.
 .12في التفسير 📚
ال بد في البداية من قراءة كتاب أصول التفسير البن عثيمني
📘مختصرات
 التفسير امليسر /إعداد مجموعة من العلماء املختصر في التفسير/مركز تفسير.📘متوسطة:
 تفسير السعدي عمدة التفسير مختصر لتفسير ابن كثير .13في العقيدة 📚
ممكن مؤلفات األشقر وهي عبارة عن سلسلة في اإليمان باهلل ،باليوم اآلخر ،القيامة الصغرى والكبرى.
📘 متوسطة وتتسم بالوضوح ومناسبة للمبتدئ أيضا
 .14في التدبر واللطائف 📚
📘 مختصرات:
 املواهب الربانية في اآليات القرانية/السعدي ليدبروا آياته  /صدرت بعدة أجزاء ،وأخيرا صدرت حديثا مجموعة في كتاب واحد. قطاف األفانني :ندى الكريديس. شرح األربعون القرآنية /ناصر القطامي الحياة املحمدية مع كتاب رب البرية/الدوسري. -الكنز الثمني من تدبر ابن عثيمني /ناصر القطامي.

📘 متوسطة:
 تعلم تدبر القرآن الكريم /األهدل. إقراء القرآن الكريم/الدخيل. -تحزيب القرآن /الحربي

 .15في الرقائق 📚
 يوم تبلى السرائر /الجليل. االفتقار وذل العبودية /الصويان" صدر حديثا". سلسلة أعمال القلوب وأمراض القلوب للمنجد. .16في التراجم 📚
 نزهة الفضالء في تهذيب سير أعالم النبالء/الشريف📘 سير املعاصرين:
 صناع التاريخ خالل ثالثة قرون/العويد البرامج اليومية ألعالم األمة اإلسالمية/العنزي جوانب من سير ابن باز /الحمد أعجوبة العصر"سير ابن جبرين"/البنه عبد الرحمن بن جبرين. أسطورة العمل اإلغاثي" السميط" /العويد"،صدر حديثا". سيرة السميط/للسنيدي. تاج القضاة في عصرة"ابن حميد" /العثيم .17كتب عبارة عن مجموعة من التغريدات 📚
 منطق الطير/محمد املهنا تغريدات في السيرة النبوية/الغنامي. -ذخائر في سطور -جمع لتغريدات الطريفي/-صيتة املغلوث

 .18لطالب العلم وطالباته 📚
 مؤلفات ابن القيم مؤلفات ابن الجوزي مؤلفات ابن القيم مؤلفات ابن تيمية" تحتاج منهجية في قراءتها". شروحات ابن عثيمني. مؤلفات السعديوال بد أن تكون له منهجية في طلب العلم
 .19أرشح مؤلفات 📚
 مؤلفات الطنطاوي د /محمد موسى الشريف منها:عجز الثقات ،الثبات ،علو الهمة.. د/محمد الحمد وغالب مؤلفاته في العقيدة وله في األخالق واألدب والسير وكتب جمع اقتباسات.20إصدارات حديثة 🌟
-

"مركز تكوين" 📖
املجالس الفقهية/هيثم الرومي
صناعة قراءة النص اإلبداعي/مقبل الدعدعي
النحو العربي واللسانيات/عبد اهلل الجهاد
التوقف في العقيدة/بدر الغامدي
مهارات وطرق جمع الحديث/إبراهيم الالحم
شموع النهار/عبد اهلل العجيري
العلم ودليل التصميم في الكون/ترجمة:رضا زيدان
مفاعيم سياسية شرعية/محمد مفتي
مشكلة الشر ووجود اهلل/سامي عامري
فمن خلق اهلل/سامي عامري
إشكالية املصطلح النسوي/خالد السيف
"مركز باحثات" 📖

-

املؤثرات الثقافية على املرأة السعودية املعاصرة/فايزة املالكي
التمكني االجتماعي واالقتصادي للمرأة السعودية/ريم الباني
مفهوم النسوية/أمل الخريف
االتجاه النسوي في الفكر املعاصر/سامية العنزي
نظرات في املساواة بني الجنسني/فهد الغفيلي
املرأة في الفكر الشيعي/سهى املوسى
معجم املصطلحات الدولية حول املرأة واألسرة/نهى القاطرجي
أوراق عمل ملتقى املرأة مالها وما عليها.

-

"دار الحضارة" 📖
تدبر سورة الفاتحة/ناصر العمر
مبادئ تدبر القرآن الكريم/محسن املطيري
القواعد واألصول وتطبيقات التدبر/خالد السبت
تدبر سورة النور/نلصر العمر
الخالصة في تدبر القرآن الكريم/خالد السبت

"مركز البيان للبحوث" 📖
 مناهج التفكير املوصلة للحقائق الشرعية والكونية،جعفر شيخ إدريس ارتياض العلوم/مشاري الشثري التربية النبوية/محمد الدويش مثان)-الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية(/فايز الزهراني فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله/عبد اهلل الدميجي رفع الحرج في الشريعة/صالح بن حميد فتح الباري على مختصر البخاري/محمد يسري📖"مركز التأصيل"
 تحليل النص الفقهي/خالد السعيد ترتيب املوضوعات األصولية ومناسباتها/هشام السعيد أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية/عبد اهلل الدميجي /21هذه مجموعة من الدور املتميزة في مؤلفاتها 📋
*دار امليمان

*
*
*
*
*

مركز تكوين
دار البيان
مركز تفسير للدراسات القرآنية
مركز نماء
مركز تأصيل

📌جمع وتنسيق وإعداد/
بارعة اليحيى

