
 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتقى من الكتب العلمية

 

 إعداد ماجد بن سليمان الرسي
 هجري 2341غرة ذي القعدة ، 
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  ٰبسم اهللا الرمحـن الرحيم

  :بعدأما  ، والصالة والسالم بل من ال نيب بعده،احلمد هللا وحده

كوقف  بها احكربعكيته أو زي مكتبة ه أعددتها ملن أراد جت،املفيدةقائمة ببعض الكتب فهذه 

 فانتقيت عوايل ،طريقا وسطاسلكت يف انتقاء الكتب  وقد ،ملسجد أو مركز ثقايف أو دعوي

بل قـصد احكخفيـف ل ،عـدم تكـرار املواضـيع مـا اسـتطعتتعمـدت  و، يف أبوابهاالكتب

 وصـىل اهللا بل نبينـا ، واهللا أعلم،منتقيها وقارئها ونارشهاأسأل اهللا أن ينفع بها  ،املشرتي

  .ّ وآ وصحبه وسلم،حممد

  ماجد بن سليمان الر

٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١ 

  اململكة العربية السعودية

com.gmail@alrassi.majed 
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 ) أسماء وصفات–توحيد األلوهية  (عقيدة

 حتقيق أسامة ، سليمان بن عبد اهللا آل الشيخ،رشح كتاب احكوحيديف تيسري العزيز احلميد  .١

 دار الصمييع:  اجارش،العتييب

د بن فريان. يق د حتق،بن حسنٰالرمحـن  عبد ،فتح املجيد لرشح كتاب احكوحيد .٢  دار خلم ،الو

  الرياض-الكتب 

مام- دار ابن اجلوزي:  اجارش،بن عثيمني حممد ، كتاب احكوحيدبلالقول املفيد  .٣   ا

مام–دار ابن اجلوزي :  اجارش، حممد بن عثيمني،رشح العقيدة الواسطية البن تيمية .٤   ا

  الرياض-دار العاصمة :  اجارش،صالح الفوزان ، الطحاويةاحكعليقات املخترصة بل منت .٥

  الرياض-مكتبة الرشد :  اجارش،خا املشيقح.  د،املخترص يف العقيدة .٦

 -دار أضواء السلف :  اجارش، حممد بن عثيمني،القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسمائه احلسىن .٧

 الرياض

  الرياض–وحيد للنرش دار احك:  اجارش، عبد الرزاق بن عبد املحسن اكدر،فقه األسماء احلسىن .٨

  الرياض-  دار الرثيا للنرش : اجارش، حممد بن عثيمني،رشح ثالثة األصول .٩

 الفوزانبن فوزان صالح  ،)أصول اإليمان: (رشح كتاب .١٠
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 الفوزانبن فوزان صالح  ،)فضل اإلسالم: (رشح كتاب .١١

 -دار املغين : رش اجا، عبد املحسن العباد،احلـث بل اتـباع السنة واحكحذير من اكدع وأهلها .١٢

 الرياض

 هاالقوادح فينواقض العقيدة اإلسالمية وكتب تعىن ببيان 

 دار : اجارش،صالح الفوزان ،والرد بل أهل احكعطيل واإلحلاد االعتقادإلرشاد إىل صحيح ا .١٣

خائر  مام- ا   ا

ع واحكعطيل واكدمن الرشك األكرب واألصغر أو ينقصها عقيدة احكوحيد وبيان ما يضادها  .١٤

  الرياض- دار العاصمة : اجارش،صالح الفوزان ،وغري ذلك

 الفوزانبن فوزان صالح  ،كشف الشبهات: كتابرشح  .١٥

  الرياض- دار العاصمة : اجارش،الفوزانبن فوزان صالح  ،مسائل اجلاهلية: كتابرشح  .١٦

 -مكتبة الرشد :  اجارش،الفوزانبن فوزان صالح  ،دروس يف رشح كتاب نواقض اإلسالم .١٧

 لرياضا

  الرياض- دار طيبة : اجارش، نارص القفاري،نواقض توحيد األسماء والصفات .١٨
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 - دار املسلم : اجارش، حممد الوهييب،نواقض اإليمان االعتقادية وضوابط احككفري عند السلف .١٩

 الرياض

 - دار أطلس : اجارش، اخلميسحممد ،املجموع املفيد يف نقض القبورية ونرصة احكوحيد .٢٠

 الرياض

ين ،ير الساجد من اختاذ القبور مساجدحتذ .٢١  -مكتبة املعارف :  اجارش، األكاحممد نارص ا

 الرياض

  الرياض- مدار الوطن : اجارش، يلع بن نفيع العليا،احكربك املرشوع واحكربك املمنوع .٢٢

ين ،احكوسل أنواعه وأحاكمه .٢٣   الرياض-مكتبة املعارف :  اجارش، األكاحممد نارص ا

 -اجدوة العاملية للكتاب اإلساليم :  اجارش،سوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصةاملو .٢٤

 الرياض

: نارص العقل، اجارش. اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية، حتقيق د .٢٥

 مكتبة الرشد

دار ابن :  اجارش،يلع احلليب:  حتقيق، ابن قيم اجلوزية،إذلثة اللهفان من مصائد الشيطان .٢٦

مام–اجلوزي    ا
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  الرياض–دار العاصمة :  اجارش،رائد صربي ،معجم اكدع .٢٧

 تفسري

اجلوزي دار ابن :  اجارش، بن سعديٰالرمحـن عبد ، يف تفسري الكم املنانٰالرمحـنتيسري الكريم  .٢٨

مام-   ا

ين إسماعيل ،القرآن العظيمتفسري  .٢٩ مام-وزي اجلابن دار : اجارش ،بن كثري عماد ا   ا

 فقه

  بريوت-مؤسسة الرسالة :  اجارش، ابن قيم اجلوزية،زاد املعاد يف هدي خري العباد .٣٠

 مكة -خلم الفوائد دار :  اجارش،السعديٰ الرمحـن عبد ،احكعليقات بل عمدة األحاكم .٣١

مام-اجلوزي دار ابن :  اجارش،بن عثيمني حممد ، بل زاد املستقنعالرشح املمتع .٣٢   ا

مام-اجلوزي دار ابن :  اجارش،صالح الفوزانعبد اهللا بن  ،منحة العالم رشح بلوغ املرام .٣٣   ا

 الرياض – الرشد مكتبة:  اجارش،املشيقح يلع بن  خا،العبادات يف املخـترص .٣٤

  عبد،اهللا رمحه الوهاب عبد بن حممد اإلسالم لشيخ وواجباتها وأراكنها الصالة رشوط رشح .٣٥

 الرياض – املغين  دار،اكدر لعبادا محد بن املحسن
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ين ،صفة صالة اجيب صىل اهللا عليه وسلم من احككبري إىل التسليم كأنك تراها .٣٦  حممد نارص ا

  الرياض-مكتبة املعارف : اجارش ،األكا

:  اجارش، عبد اهللا الطيار،)وصف مفصل مع بيان األحاكم واآلداب والرشوط والسنن(الصالة  .٣٧

 لرياض ا-مدار الوطن 

  حممد بن عثيمني،حكم تارك الصالة .٣٨

 كنان -مكتبة ابن حزم :  اجارش، مشهور آل سلمان،القول املبني يف أخطاء املصلني .٣٩

  الرياض- دار ابن خزيمة :  اجارش، سليمان العي، خمالفة تقع يف الطهارة١٠٠اإلشارة إىل  .٤٠

  الرياض– دار املسلم:  اجارش، عبد اهللا الفوزان،أحاكم حضور املساجد .٤١

مؤسسة :  اجارش،ظهريٰإلـيه  فضل ،أهمية صالة اجلماعة يف ضوء اجصوص وسري الصاحلني .٤٢

  الرياض-اجلري 

  الرياض–دار املسلم : اجارش ، عبد اهللا الفوزان،كاس املرأة املسلمة .٤٣

 حديث

  الرياض- دار السالم :  اجارش، ابن حجر العسقال، رشح صحيح اكخاريفتح اكاري .٤٤

مام-اجلوزي مكتبة ابن :  اجارش،حر املحيط اخكجاج برشح صحيح مسلم بن احلجاجاك .٤٥   ا
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ين حتقيق ،سنن النسا .٤٦  مكتبة املعارف:  اجارش، األكاحممد نارص ا

مام-دار ابن اجلوزي :  اجارش، حممد يلع آدم األثيو،ذخرية العق يف رشح املجت .٤٧   ا

ينحممد نارص حتقيق ،سنن الرتمذي .٤٨  مكتبة املعارف:  اجارش، األكا ا

ين حتقيق ،سنن أ داود .٤٩  مكتبة املعارف:  اجارش، األكاحممد نارص ا

ين حتقيق ،سنن ابن ماجه .٥٠  مكتبة املعارف:  اجارش، األكاحممد نارص ا

ين ،صحيح اجلامع الصغريالرساج املنري يف ترتيب أحاديث  .٥١ : رش اجا، األكاحممد نارص ا

  اجلبيل-دار الصديق 

ين األكا،ضعيف اجلامع الصغري .٥٢   بريوت-املكتب اإلساليم :  اجارش، حممد نارص ا

مؤسسة الشيخ :  اجارشحممد بن عثيمني،من الكم سيد املرسلني، رشح رياض الصاحلني  .٥٣

 حممد بن عثيمني اخلريية

ٰر، عبد الرمحـن بن سعدي، بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبا .٥٤

  الرياض-مكتبة املعارف : اجارش

  الرياض– الرثيا للنرش دار:  اجارش،حممد بن عثيمني ،رشح األربعني اجووية .٥٥

 أصول وقواعد فقهية
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مام- دار ابن اجلوزي : اجارش، حممد بن عثيمني،األصول من علم األصول: كتابرشح  .٥٦   ا

 حممد بن ، والفوارق واحكقاسيم اكديعة اجافعةصول اجلامعةالقواعد واأل:  كتاباحكعليق بل .٥٧

  مؤسسة الشيخ حممد بن عثيمني اخلريية: اجارش،عثيمني

 فتاوى

  الرياض–دار القاسم :  اجارش،جمموع فتاوى ابن تيمية .٥٨

  مكة-دار خلم الفوائد :  اجارش، ابن تيمية،)٨ – ١ (جامع املسائل .٥٩

ائمة .٦٠  فتاوى اللجنة ا

 ماحة الشيخ عبد العزيز بن بازفتاوى س .٦١

دار ابن :  اجارش،)جمموع من فتاوى الشيخ بن باز( ،١/٣احكحفة اكازية يف الفتاوى النسائية  .٦٢

  بريوت-حزم 

  الرياض–دار الرثيا :  جمت، اجارش٣٠جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني،  .٦٣
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  وشمائلسرية

 حتقيق باسم اجلوابرة ،ل بن كثري إسماعي، سرية الرسول صىل اهللا عليه وسلميفالفصول  .٦٤

  الرياض- مكتبة املعارف : اجارش، وسمري الزهريي

مركز امللك فيصل :  اجارش،أمحد مهدي رزق اهللا ،السرية اجبوية يف ضوء املصادر األصلية .٦٥

  الرياض-للبحوث 

  جدة– دار الوسيلة: اجارش ،موسوعة نرضة اجعيم يف ماكرم أخالق الرسول الكريم .٦٦

  إيمانيات، خطب،رأذاك

وم والليلة .٦٧   الرياض-  مؤسسة اجلري:  اجارش، سعيد بن وهف القحطا،حصن املسلم من أذاكر ا

 حممد بن عثيمني ،الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع .٦٨

  الرياض– مكتبة املعارف : اجارش،الفوزانبن فوزان صالح  ،يف املناسبات العرصيةاخلطب املنربية  .٦٩

  الرياض-دار الصمييع :  اجارش، عبد العزيز بن حممد السدحان، اإلصالحمعالم يف طريق .٧٠

***  

 هجري ١٤٤٠اخكالث من شهر ربيع األول لعام  ،مساء األحد القائمة حبمد اهللامراجعة تمت 
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