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 االول

 

لمستوي ا

 الثاني 

 

المستوي 

 الثالث

المستوي 
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المستوي 

 الخامس

 

المستوي 

 السادس
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 السابع
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 وفضائل آداب

 القران

عبق الريحان 

 ليوسف محمد

مناهج تعليم 

القران لعثمان 

 العالم

التبيان في 

حامل آداب 

القران 

 للنووي

كيف نتعامل 

مع القران ؟ 

 للقرضاوي

فضائل سور 

القران 

إلبراهيم 

 عيسي

خصائص 

القران لفهد 

 الرومي

تكوين ملكة 

التفسير 

للشريف 

 العوني

 التفسير

 بالمأثور

مختصر   

تفسير بن 

 كثير للعدوي

بن عطية وابن أبي أضواء الييان للشنقيطي وجامع البيان الطبري وتفسير ا دراسة مقارنة من 

حاتم والدر المنثور والصحيح المسبور واألحاديث المشكلة في التفسير لمقرن القصير  واإلجماع 

 في التفسير مع معرفة مناهج المفسرين من الكتب الموجودة خارج الجدول

 القران كامال

 صفحة يوميا

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

التفسير 

 الفقهي

مختصر 

أحكام القران 

 لبكر بن عالء

الجامع الحكام القران للقرطبي ودراسة مقارنة للتفاسير التالية : أحكام القران للجصاص )حنفي( 

كيا الهراسي )شافعي( وزاد المسير البن الجوزي )حنبلي( وتفسير ) مالكي ( وأحكام القران ألل

 مع معرفة مناهج المفسرين من الكتب خارج الجدول  القرطبي ) مقارن (

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1الجزء  من

 5إلي الجزء 

التفاسير 

الحركية 

 واالجتماعية

 
التفسير 
الحركي 
لصالح 
 الخالدي

 دراسة مقارنة للتفاسير التالية : في ظالل القران واالساس في التفسير والتفسير المنير 
 مع معرفة مناهج المفسرين من الكتب الموجودة خارج الجدول  وتفسير المنار

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

التفاسير 

 العلمية

التفسير 
العلمي للقران 
إلبراهيم أبي 

 الخيل

 
 الجواهر لطنطاوي جوهريدراسة مقارنة للتفاسير التالية : التحرير والتنوير البن عاشور و

 ونحو تفسير علمي للقران ألحمد الوائلي والتفسير العلمي لزغلول النجار
 

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

التفاسير 

 اللغوية

التفسير 
اللغوي 
  للطيار

دراسة مقارنة للتفاسير التالية : التفسير البياني والكشاف للزمخشري وتفسير الصابوني واعراب 
مع معرفة   وتفسير ابو حيان واإلعراب المفصل لبهجت صالحوالجدول لصافي  القران للدرويش

 مناهج المفسرين من الكتب الموجودة خارج الجدول

جزء من ال

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 



  

 تفاسير الفرق

األقوال 

الشاذة في 

 التفسير

 للدهش

سلمي والتأويالت تفسير ابو السعود وتفسير النسفي وحقائق التفسير للدراسة مقارنة من 
النجمية وتفسير التستري وغرائب القران وروح المعاني ومجمع البيان للطبرسي وهميان الزاد 

مع معرفة مناهج  الطفيش ومفتاح السعادة للعجري وفصوص الحكم ورسائل اخوان الصفا
 المفسرين من الكتب الموجودة خارج الجدول

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

الناسخ 

 والمنسوخ

النسخ في 

القران 

 لمصطفي زيد

 الناسخ والمنسوخ للنحاسو الموجز في ناسخ القران ومنسوخه البن خزيمة دراسة مقارنة من 

 وابن الجوزي وابن سالمة والكرمي والمقريوقتادة وابن حزم 

من الجزء 

إلي  25

 27الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

 أسباب النزول

أسباب النزول 

أسانيدها 

وأثرها في 

 التفسير

أسباب ولباب النقول للسيوطي و المحرر في أسباب النزول من الكتب التسعةمقارنة من دراسة  

 وادعيمقبل اللل وصحيح أسباب النزووالعجاب البن حجر  النزول للواحدي

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6ء من الجز

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

متشابهات 

 القرآن

دليل الحفاظ 

ليحيي 

 الزواوي

دراسة مقارنة من البرهان في متشابه القران للكرماني وفتح الرحمن لزكريا األنصاري ونزهة 

 األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر البن الجوزي

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

ء من الجز

إلي  21

 24الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

 المناسبات

المناسبات في 

 القران الكريم

لمصطفي 

 مسلم

وأسرار ترتيب القران والبرهان للغرناطي لطائف القران ونظم الدرر للبقاعي دراسة مقارنة من 

 والربط بين اآليات والسور في تفسير الطبري الجمان في تشبيهات القرانو

من الجزء 

إلي  26

 30الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 25الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

 إلي

 10الجزء  

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

 علوم القران

مباحث في 

 علوم القران

 للقطان

المقدمات 

االساسية 

مع  للجديع

المحرر 

 للطيار

 التصنيف ع؇أنو

 المتعلقة

 بالتفسير

 لمساعدالطيار

التحبير في 

 علوم التفسير

 

االتقان 

 للسيوطي

 

البرهان 

 للزركشي

 

الزيادة 

واالحسان 

 البن عقيلة



  

أصول 

 التفسير

 

أصول 

وكليات من 

أصول 

التفسير 

 للسعدي

شرح مقدمة 

في أصول 

سير التف

لمساعد 

 الطيار

اإلكسير في 

علم التفسير 

 للطوفي

قواعد 

الترجيح بين 

المفسرين 

 لفهد الحزمي

أصول 

التفسير 

وقواعده 

لعبدالرحمن 

 العك

 

قواعد 

التفسير لخالد 

 السبت

قواعد 

الترجيح عند 

 المفسرين

لحسين 

 الحربي

  

 إعجاز القران

روائع البيان 

في إعجاز 

القران لسالم 

 المحيسن

القران إعجاز 

 البياني

اإلعجاز 

اإلعالمي في 

القصص 

القراني لمحمد 

 وهدان

اإلعجاز 

التاريخي 

للقران 

لزغلول 

 النجار

اإلعجاز 

النفسي في 

القران لعبد 

هللا أبو 

 السعود

 

اإلعجاز الطبي 

في القران 

 لمريم شمس

اإلعجاز 

العددي 

للقران 

لعبدالرزاق 

 نوفل

اإلعجاز 

البالغي في 

القران لوليد 

 ابقص

خصائص 

 التعبيرالقراني 

للمطعني مع 

التحليل البياني 

ألبلغ آية في 

 القران

البعد 

التصويري 

 في القران

 

 

اإلعجاز 

الجغرافي في 

 القران

 

 

التأثير 

الصوتي 

 للقران

 

االعجاز 

الكيميائي 

الحيوي في 

 القران

 

أساليب 

البرهان في 

 آيات القران

 

  
 

مناهج 

 التفسير

 

مناهج 

المفسرين 

ل آح لصال

 الشيخ

التفسير 

 والمفسرون

 للذهبي

تعريف 

الدارسين 

بمناهج 

 المفسرين

اختالف 

المفسرين 

 أسبابه آثاره

 

اإلسرائيليات 

والموضوعات 

في التفسير 

 ألبو شهبة

منهج 

المدرسة 

العقلية 

الحديثة في 

 التفسير

مناهج 

المفسرين من 

العصر األول 

 إلي الحاضر

 للنقراشي

  

 

 

التجويد 

 والقراءات

 جب أن تكون القراءة علي مقرئ متقن سواء في التجويد أو القراءات وحبذا لو كان من المسنديني

حفص عن 

 عاصم
 شعبة/الرياش 

ورش وقالون 

من كتب 

نبهان  

 المصري

 باقي السبعة

من كتب 

الشيخ نبهان 

 المصري

 

العشر 

 الصغري 

 

 العشر الكبري 

 

األربعة 

 المتممة

تيسير 

 الرحمن  

ية ثم غا

 المريد

تسهيل 

 القراءات

 أليمن بقلة

 المرشد

الوجيز ألبي 

شامة والحكم 

علي 

القراءات 

 للدوسري

منجد 

المقرئين البن 

 الجزري 

 

البدور 

الزاهرة في 

العشر 

 الصغري

 

فريدة الدهر 

في العشر 

 الكبري

 

اتحاف فضالء 

البشر 

بالقراءات 

 األربعة عشر



 وجود هللا

التفكير 

فريضة 

 للعقاد

 

اإلنسان أصل 

 لناصح علوان 

 

وجود هللا 

 للقرضاوي

 

موقف العلم 

والعقل من 

رب العالمين 

لمصطفي 

 صبري

 

ال يعرف هللا 

إال بالعقل 

 لهارون يحيي

 

أدلة نقض 

أصول 

الملحدين 

 للسعدي

الفلسفة 

المادية 

وتفكيك 

االنسان 

 للمسيري

 

معجزات 

 اإلسالم

للكون اله 

لصبري 

 الدمرداش

 

معجزة خلق 

 االنسان

 لهارون يحيي

الفيزياء 

ووجود 

الخالق لجعفر 

 إدريس

هللا يتحدي 

الملحدين 

لوحيد الدين 

 خان

 

الروعة في  

كل مكان 

 لهارون يحيي

 

معجزات 

الرسول 

ودالئل صدق 

 نبوته

 

دالئل النبوة 

 للبيهقي

 التوحيد

أصول 

 االيمان

 للصاوي

 

 المنة

 لياسر برهامي

 

 

شرح األصول 

الثالثة 

والقواعد 

 ة األربع

 

شرح 

 الواسطية 

لهراس 

شرح لمعة و

 االعتقاد 

 

التدمرية 

 للعثيمين

وشرح 

نواقض 

 االسالم

 

الحموية  

لشيخ االسالم 

ثم معارج 

القبول 

 لحكمي

 

 

شرح 

الطحاوية 

 البن أبي العز

 

األسماء 

 الحسني 

 )علمي(

أسماء هللا 

الحسني 

 للقحطاني

شرح القواعد 

المثلي 

لألسماء 

 الحسني

 للعثيمين

ج بن منه

القيم في 

االسماء 

الحسني 

 للغامدي

 

 

أسماء هللا 

الحسني 

 للرضواني

 

 

 

 

المرتع 

األسني 

 لعبدالعزيز

 الداخل

 

 

وهلل االسماء 

الحسني لعبد 

 العزيز الجليل

 

 

صفات هللا 

لعلوي 

 السقاف

 

 السنة 

 

هل أاعتقاد 

السنة البن 

 قاسم الرحبي

االساس 

العقائدي 

لنهضة 

 المسلمين

ف فقه االئتال

لمحمود 

 الخزندار

 

المحبة 

والبغضاء 

 لمحمود

 األطرش

 

اإلعتصام 

 للشاطبي

 

قواعد   

 االستدالل

 لعلي حسن

 

قواعد   

 االستدالل

 لعلي حسن



شبهات 

 وردود

 الرد الجميل

علي 

المشككين 

 في االسالم

لعبد المجيد 

 صبح

جمع الجيوش 

والدساكر في 

الرد علي بن 

 عساكر

صيانة 

االنسان من 

وسوسة 

 الندح

كشف ما القاه 

ابليس علي 

قلب بن 

 جرجيس  

 

 

أعالم وأقزام 

 للعفاني

 

الرد علي 

الفالسفة 

لشيخ االسالم 

 بن تيمية

 

درء تعارض 

العقل والنقل 

لشيخ االسالم 

 بن تيمية

 

 البدعة

البدعة 

وأثرها السئ 

 في األمة

لناصر 

 الفقيهي

البدعة 

قواعدها 

االصولية 

 والفقهية

اإلبداع في 

مضار 

بتداع لعلي اال

 محفوظ

قواعد وأسس 

في 

السنةوالبدعة 

لحسام الدين 

 عفانة

 

نواقض 

 االيمان

لعبد العزيز 

 عبداللطيف

 

أصول التكفير 

وضوابطه 

لعامر 

 الرحيلي

 

 

 

شفاء العليل 

 البن القيم  

 األديان

خديعة 

التطور 

لهارون 

 يحيي

النبوة 

واالنبياء في 

الديانات 

الثالث ألحمد 

 عبد الوهاب

 شتانثم 

لعبد الرزاق 

 لرضواني

االناجيل 

االربعة تنفي 

التثليث لسعد 

 رستم

 

 

اليهود 

واليهودية 

 للمسيري

 

 

االسالم    

 واالديان

لمصطفي 

 حلمي

 

الموسوعة 

 الميسرة في

االديان 

والمذاهب 

 المعاصرة

 الفرق

 

الكشف عن 

حقيقة 

الصوفية 

لعبد الرؤف 

  القاسم

أصول 

المعتزلة 

وموقف 

ها السلفيين من

لزين العابدين 

 الشيبي

الرد علي 

الجهمية 

 للدارمي

أم البراهين 

في الرد علي 

االشاعرة 

 والماتريدية

مع الشيعة 

اإلثني 

عشرية في 

االصول 

والفروع 

 للسالوس

 

الحركات 

الباطنية 

 واثرها

لمحمد 

 الخطيب

 

صول وتاريخ أ

الفرق 

لمصطفي 

 محمد

 

 الفقه

 المقارن
 

الجدول 

الموازي لعمر 

  كاملعبد هللا

خالصة بداية 

المجتهد 

 لجاسرالعودة

بداية المجتهد 

ونهاية 

 المقتصد

 البن رشد

أمهات المذاهب دراسة بحثية مقارنة من 

مع االفادة من المصنفات الموسوعية  هيةالفق

وأدلته للزحيلي مع المعاصرة كالفقه االسالمي 

االستعانة بالرسائل العلمية واألبحاث الموسعة 

ال في العبادات موسوعة في كل قسم فمث

 الطهارة للدبيان وهكذا ..



 فقه العبادات 
فقه 

 المعامالت

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام

السياسة 

الشرعية 

 )أصول(

 

تطبيق 

الشريعة 

لصالح 

 الصاوي

التراتيب 

اإلدارية 

 للكتاني

األحكام 

السلطانية 

 ردياوللم

مدارك النظر 

في السياسة 

الشرعية لعبد 

الك الم

 الرمضاني

الثوابت 

والمتغيرات 

في العمل 

اإلسالمي 

لصالح 

 صاويال

معوقات 

الجهاد لعبد 

 هللا العقال

الجهاد 

والقتال في 

السياسة 

الشرعية 

 لخير هيكل

السياسة 

الشرعية 

)النظم 

 المعاصرة(

التربية 

السياسية في 

المجتمع 

المسلم 

 توتللش

فقه النظام 

السياسي 

االسالمي 

لشاكر 

 الشريف

النظريات 

السياسية 

االسالمية 

 الريس

الخالفة 

االسالمية بين 

نظم الحكم 

 المعاصرة

 

دولة الخالفة 

والعالقات 

الدولية مسلم 

 اليوسف

التعددية 

السياسية في 

االسالم 

لصالح 

 الصاوي

 

المعاهدات في 

الشريعة لحمد 

 فهمي

أصول فقه 

 النوازل

االجتهاد 
المصلحي 
مشروعيته 

 ومنهجه
 ألحمد

 يسونيالر 

التكييف 

الفقهي للنازلة 

المعاصرة 

لعبدهللا 

 الموسي

تصوير 

النازلة وأثره 

في بيان 

 حكمها

مراحل النظر 

في النازلة 

الفقهية 

لمسفر 

 القحطاني

منهج الجمع 

بين المقاصد 

والنصوص 

 لحسن بخاري

النوازل 

األصولية 

لعبدهللا 

 الضويحي

تغير الفتوي 

بين اإلنضباط 

والفوضي 

 لزين العابدين

 رستم

قواعد فقه 

 النوازل

إعمال 
القواعد 

الفقهية في 
دراسة 
القضايا 

المعاصرة 
لعبدالعزيز 

 المشعل

قاعدة عموم 
البلوي وأثرها 
في القضايا 
المعاصرة 
 لفتحي الورد

أثر قاعدة 

تغير الفتوي 

بتغيراألزمان 

واألحوال 

لمشعل 

 الغامدي

قاعدة 

الضرورات 

تبيح 

المحظورات 

لمسلم 

 الدوسري

قاعدة أثر 

الحاجة تنزل 

منزلة 

الضرورة 

 لفتحي الورد

أثر العرف 

والعادة في 

النوازل لوليد 

 الحسين

قاعدة المشقة 

تجلب التيسير 

ليعقوب 

 الباحسين

فقه النوازل 

والقضايا 

 المعاصرة

مناهج البحث 

في القضايا 

المعاصرة 

لعبدالعزيز 

األخطاء 

المنهجية في 

دراسة 

القضايا 

وظيفة الخبير 

في النوازل 

الفقهية ألحمد 

 الضويحي

  فقه العبادات
فقه 

 المعامالت 

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام

فتاوي الحنفية : كالفتاوي البزازية والزينية وفتاوي  :للحنفي  

 السمرقندي وقاضي خان وواقعات المفتين لعبدالقادر أفندي



المعاصرة  سليم

 ر بهجتلعام

لكية : كفتاوي بن رشد والمعيار المعرب فتاوي الما :للمالكي

 للونشريسي ومذاهب الحكام لعياض وفتاوي الشاطبي

فتاوي الشافعية : كفتاوي النووي والسبكي والكبري  :للشافعي

 البن حجر والخيرية للرملي وابن الصالح واالنصاري

فتاوي الحنابلة : مثل الدرر السنية والمنجد وابن  :للحنبلي

 براهيم وفتاوي بن باز وابن تيمية واللجنة الدائمةإ

 الموسوعة الفقهية المعاصرةمن  فتاوي مقارنة : 

 األزهر الشريف والمجامع الفقهية لوهبة الزحيلي وفتاوي 

 فقه المقاصد

قاعد األمور 

بمقاصدها 

ليعقوب 

 الباحسين

قواعد االحكام 

في مصالح 

االنام للعز بن 

 عبد السالم

تبار اع

المآالت لعبد 

رحمن ال

 السنوسي

نحو تفعيل 

مقاصد 

الشريعة 

لجمال الدين 

 عطية

قواعد 

الوسائل 

لمصطفي 

 مخدوم

حجة هللا 

البالغة 

 للدهلوي

الموافقات 

للشاطبي مع 

قواعد 

المقاصد عند 

الشاطبي 

 كيالنيلل

تاريخ 

 مناهج الفقهو

المدخل 

الفقهي العام 

 للزرقا

الفكر السامي 

في تاريخ 

قه الف

 االسالمي

مناهج 

الفقهاء 

لعبدالعزيز 

 اطالخي

مناهج 

اإلجتهاد 

 لسالم مدكور

الفقه 

االسالمي في 

ثوبه الجديد 

 للزرقا

التكييف 

الفقهي 

لمحمد عثمان 

 شبير

تكوين الملكة 

الفقهية 

لمحمد عثمان 

 شبير

 المذهب

 الحنفي

المدخل 

لمذهب ابي 

 حنيفة ثم

الكتاب بشرح 

 اللباب

  

المختار 

 يللموصل

بشرح تعليل 

 المختار

 

الهداية 

للمرغيناني 

مع فتح 

القدير البن 

 الهمام

الدر المحتار البن أمهات المذهب كدراسة مذهبية مقارنة من  

 (الجامعين والسيرين والزياداتوكتب الشيباني)عابدين 

وموسوعة القواعد الفقهية المقارنة ، والمبسوط للسرخسي

 "التجريد للقدوري"

 باداتفقه الع
فقه 

 المعامالت

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام



المذهب 

 المالكي

المدخل 

لمذهب مالك 

المرشد ثم 

المعين البن 

عاشر مع 

شرحه 

 للطهطاوي

الرسالة 

 للقيرواني

بشرح 

 الغماري

مختصر خليل 

بشرح منح 

 شيالجليل لعل

 

بن الجامع االمهات أمهات المذهب كدراسة مذهبية مقارنة من  

بشرح التوضيح لخليل وحاشية الدسوقي والمدونة الحاجب 

 بشرح مناهج التحصيل للرجراجي

 

 فقه العبادات
فقه 

 المعامالت

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام

 المذهب

 الشافعي

المدخل 

لمذهب 

الشافعي ثم 

متن الغاية 

والتقريب 

بشرح الغزي 

مع حفظ 

 التذهيب 

االقناع في حل 

ألفاظ أبي 

شجاع 

 يبللخط

منهاج 

الطالبين 

للنووي 

بشرح مغني 

 المحتاج

الحاوي للماوردي أمهات المذهب كدراسة مذهبية مقارنة من 

 المجموع للنووي والبيان للعمراني واألم للشافعي

 فقه العبادات
فقه 

 المعامالت

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام

 

المذهب 

 الحنبلي

المدخل 

لمذهب احمد 

عمدة ثم 

بن الفقه ال

قدامة بشرح 

 العدة للعودة

الدليل بشرح 

 منار السبيل

زاد المستقنع 

بشرح حاشية 

الروض 

المربع البن 

 قاسم

االنصاف للمرداوي أمهات المذهب ك دراسة مذهبية مقارنة من

 والمغني البن قدامة

 فقه العبادات
فقه 

 المعامالت

األحوال 

 الشخصية
 الفقه العام

 أصول الفقه

 عامال

اضح الو

 لألشقر

تيسير أصول 

 الفقه للجديع

 أصول الفقه

لوهبة 

 الزحيلي

 

المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة مع الدراسات العلمية 

واألبحاث المتخصصة كأبحاث الشيخ يعقوب الباحسين 

وموسوعة اإلجماع لسعدي أبو جيب والمطلق والمقيد لحمد 

ستثناء عن الصاعدي والنفي واإلثبات لمحمد سالم ولد واإل

 األصوليين ألكرم أوزيقان



تاريح 

مناهج و

 األصول

مدخل إلي ال

أصول الفقه 

موسي ل

 إبراهيم

أصول الفقه 

تاريخه 

ورجاله 

لشعبان 

 إسماعيل

 

الفكر 

 األصولي

لعبد الحميد 

 أبو سليمان

 

مناهج 

األصوليين 

 للدريني

علم األصول 

وقضايا 

اإلستناد 

 واالستمداد

مناهج البحث 

في المعاصرة 

األصول 

 لعبدهللا صالح

التجديد 

األصولي 

لمحمد حسين 

 األنصاري

أصول فقه 

 حنفي

التحرير البن 

 الهمام

بشرح 

التقرير 

والتحبير 

 للحلبي

المنار للنسفي  

بشرح كشف 

 االسرار

التنقيح لصدر 

الشريعة 

وشرحه 

التوضيح 

 للتفتازاني

 

مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت دراسة المسائل من 

كشف األسرار عن و الفصول في األصول للجصاصو للكنوي

مع االستعانة بالموسوعات األصولية   أصول البزدوي للبخاري

 المعاصرة والرسائل العلمية ذات الصلة

أصول فقه 

 مالكي

الفقيه 

والمتفقه 

 للخطيب

مختصر  مع

بن الحاجب 

بشرح رفع 

 الحاجب

تنقيح الفصول 

 بشرح القرافي

والتنقيحات 

 للقرافي

مراقي 

 السعود

بشرح 

 الشنقيطي

أصول الفتيا للخشني التقريب واالرشاد دراسة المسائل من 

ي السول واالمل البن منتهو أحكام الفصول للباجيو للباقالني

مع   المحصول للقرافيو نفائس األصول شرحو الحاجب

االستعانة بالموسوعات األصولية المعاصرة والرسائل العلمية 

 ذات الصلة

أصول فقه 

 شافعي

الفقيه 

والمتفقه 

 للخطيب

مع الورقات 

 للجويني

 بشرح الددو

منهاج 

لوصول ا

للبيضاوي 

بشرح نهاية 

السول مع 

 زوائداالصول

 البحر المحيط

 للزركشي

 نالشروح الكبري بطريقة مقارنة م دراسة المسائل من  

اإلحكام في أصول والبرهان للجويني و للغزالي المستصفي

مع االستعانة بالموسوعات  المحصول للرازيو األحكام لالمدي

 األصولية المعاصرة والرسائل العلمية ذات الصلة

أصول فقه 

 حنبلي

الفقيه 

 والمتفقه 

مختصر  مع

مع التحرير 

شرحه 

الكوكب 

 المنير

ي البلبل للطوف

مع شرحه 

 روضة الناظر

اتحاف  وأ

 ذوي البصائر

العدة البي 

 يعلي

 

مع االفادة من  المذهبكتب أمهات  دراسة المسائل من  

  الواضح البن عقيلو خطابال بيالتمهيد الو المسودة الل تيمية

مع االستعانة بالموسوعات األصولية المعاصرة والرسائل 

 العلمية ذات الصلة

 

 



 

القواعد 

 الفقهية

 المقارنة

 

المنهاج في 

علم القواعد 

لرياض 

 منصور

تلقيح األفهام 

العلية 

 انديللسع

الوجيز في 

شرح القواعد 

الفقهية 

لعبدالكريم 

 زيدان

 

المفصل في 

القواعد 

الفقهية 

 حسينللبا

القواعد 

الفقهية لعبد 

 العزيز عزام

القواعد 

 الفقهية

 لمحمد الزحيلي

المستثنيات 

من القواعد 

الفقهية 

لعبدالرحمن 

 الشعالن

تاريخ 

ومناهج 

 القواعد

القواعد 

الفقهية 

 للباحسين

تطور القواعد 

الفقهية 

 للمرعشلي

القواعد 

الفقهية لعلي 

 الندوي

أثر اإلختالف 

في القواعد 

ف في اختال

الفقهاء 

لمصطفي 

 الخن

القواعد 

النورانية 

 البن تيمية

مناهج الفقهاء 

في التأليف في 

القواعد 

 لمحمدعلي

القواعد 

الفقهية بين 

األصالة 

والتوجيه 

لبكر 

 إسماعيل

القواعد 

الفقهية علي 

المذهب 

 الحنفي

 أصول الكرخي ....

شرح القواعد 

الفقهية 

 للزرقا

الفوائد 

الزينية في 

مذهب 

ية البن الحنف

 نجيم

تأسيس النظر 

 للدبوسي

 االشباه والنظائر البن نجيم

بشرح غمز عيون البصائر 

 للحموي

القواعد 

الفقهية علي 

المذهب 

 المالكي

.... 

اإلسعاف 

بالطلب شرح 

المنهج 

المنتخب 

 للتواني

إيضاح 

المسالك إلي 

قواعد مالك 

 للونشريسي

القواعد 

الفقهية البن 

 المقرئ

طبيقات ت

لفقه قواعد ا

عند المالكية 

من خالل 

كتاب إيضاح 

 المسالك

 لغريانيل

الباهر في اختصار االشباه 

 والنظائر للفاسي

القواعد 

الفقهية علي 

المذهب 

 الشافعي

 

إيضاح 

القواعد لطالب 

الصولتية 

 للحجي 

المنثور في 

ترتيب 

القواعد 

البن  الفقهية

بهادر 

 الزركشي

األشباه 

والنظائر 

 للسبكي

لقواعد ا

لضوابط وا

الفقهية في 

 كتاب األم

لعبدالوهاب 

 عبدالحميد

 االشباه والنظائر للسيوطي



 القواعد 

الفقهية علي 

المذهب 

 الحنبلي

.... 

 القواعد 

الفقهية 

 للعثيمين

الكليات 

الفقهية في 

المذهب 

الحنبلي 

لناصر 

 الميمان

 تقرير 

القواعد 

وتحرير 

الفوائد البن 

 رجب

القواعد 

الفقهية من 

تاب خالل ك

المغني البن 

لعبد  قدامة

الواحد 

 االدريسي

 الرياض النواظر في األشباه

 والنظائر للصرصيري 

الفروق 

 الفقهية

مدخل إلي 

الفروق 

الفقهية 

 للباحسين

 االستثناء من الفروق    حنبلي شافعي مالكي حنفي

الفروق 

 للكرابيسي

 

الفروق 

الفقهية 

 للدمشقي 

الفروق 

 للجويني

 

دالئل إيضاح ال

 للزريراني

 

المناقضات 

في الحصر 

واالستثناء 

 للفناكي

االستغناء في  

الفرق 

واالستثناء 

 للبكري

الفروق 

 األصولية

 دراسة مقارنة مع أنواء الفروق للقرافي مختصر مدخل عام

الفروق 

الفقهية 

واألصولية 

 للباحسين

 إدرار الشروق

 البن الشاط 

لفروق في ا

 مسائل الحكم

 لحايلراشد ا

الفروق في 

مباحث 

الكتاب 

والسنة 

 لهشام السعيد

الفروق   

األصولية في 

اإلجماع 

 والقياس

 لنوف الفرم

 

الفروق 

األصولية في 

األدلة 

 المختلف فيها

وف عبد هللا ن

 العتيبي

 

الفروق في 

االجتهاد 

والتقليد 

والتعارض 

  والترجيح

 لنورة موسي

 

 

 التخريج 

التخريج 

ليعقوب 

 الباحسين

وصول إلي ال

األصول 

للخطيب 

 التمرتاشي

تخريج 

الفروع علي 

االصول 

دراسة 

 منهجية

لعثمان 

 األخضر

 

تخريج 

الفروع علي 

االصول 

 للزنجاني

 

التمهيد في 

تخريج 

الفروع علي 

 األصول

 لالسنوي

 

 

مفتاح 

الوصول 

 للتلمساني

الكوكب 

الدري فيما 

يتخرج علي 

االصول 

النحوية من 

الفروع 

 الفقهية

ع من الفرو

 األصول



 التخريج

.... 

 النظريات الفقهية الفروع األصول عام

التخريج 

المذهبي 

أصوله 

ومناهجه 

 لنوار الشلي

 تخريج

األصول من 

الفروع لعبد 

الوهاب 

 الرسيني

تخريج 

الفروع وأثره 

 في 

النوازل 

 لسعود العواد

استنباط 

النوازل 

بطريق 

تخريج 

الفروع علي 

 الفروع

 

التقعيد  نظرية

الفقهي 

وأثرها في 

اختالف 

الفقهاء 

 للروكي

 

النظريات 

الفقهية 

لمحمد 

 الزحيلي

األصول 

والفروع 

والنظريات 

 من  الفروع

 المنطق

تسهيل 

المنطق 

لعبدالكريم 

 األثري

المنطق لرضا 

 المظفر

ضوابط 

المعرفة 

 لحبنكة

السلم 

المنورق مع 

شرح عبد 

الرحيم 

 الجندي

 

المنطق 

صوري ال

لعلي عبد 

 المعطي

 

أصول 

المنطق 

الرياضي 

 لثابت الفندي

 

تحرير 

القواعد 

المنطقية 

 للرازي

االستدالل 

 والمناظرة

آداب البحث 

والمناظرة 

 للشنقيطي

ضوابط 

المعرفة 

وأصول 

االستدالل 

 للميداني

االستدالل 

الفقهي لرشيد 

 سلهاط

اللسان 

والميزان 

العقلي لطه 

 عبد الرحمن

 

 

في  علم الجذل

علم الجدل 

 للطوفي

 

الجدل علي 

طريقة 

الفقهاء البن 

عقيل 

 البغدادي

 

 

الرد علي 

المنطقيين 

 البن تيمية

 

المتون مع 

االستعانة 

بكتب الغريب 

 والمشكل

 عمدة االحكام

 البن قدامة

وبلوغ المرام 

 البن حجر

مختصر 

 البخاري

للشثري 

وارشاد 

القاري في 

 افراد مسلم

بغية الرائد 

 في تحقيق

 مجمع الزوائد

 للهيثمي

المطالب 

العالية في 

زوائد 

 الثمانية

 البن حجر

 

زوائد سنن 

البيهقي 

لصالح 

 الشامي

 

 

زوائد سنن 

سعيد بن 

 منصور

 

االيماء الي 

زوائد االمالي 

واالجزاء 

 لنبيل جرار



 
المحرر البن 

 عبد الهادي

والمنتقي 

 البن تيمية

زوائد السنن 

األربعة علي 

الصحيحين 

لصالح 

 الشامي

زوائد مصنف 

 عبد الرزاق

 

زوائد 

 الدارقطني

 

 

زوائد مصنف 

 بن أبي شيبة

 

زوائد االجزاء 

المنثورة 

 لعلوش

تدرس األحاديث من كتب الزوائد حسب المنهج السابق ويشرح كل حديث متنا من كتب الشروح والغريب والمشكل 

والمسائل والعلل واالختالط والطبقات والوفيات ومختلف الحديث وإسنادا من كتب الجرح والتعديل والسؤاالت 

 والبلدان واألسماء والكني وغيرها كما هو موضح بالمصادر خارج الجدول

مصطلح 

 الحديث

مصطلح 

الحديث 

 للطحان

ثم تيسير 

علوم الحديث 

 لعمرو سليم

 

فتح المغيث 

 للسخاوي

والنكت علي 

 المقدمة

 

تدريب 

 الراوي

 للسيوطي

 

الكفاية 

للخطيب 

 بغداديال

 

اصالح 

االصطالح ثم 

لغة المحدث 

لطارق 

 عوض هللا

 

 

 المحدثين قواعد

 لعبد هللا شعبان 

 

 

أنواع 

 االحاديث

معرفة علوم 

 الحديث

 للحاكم

 

الحسن   

لغيره لعمرو 

 سليم

االحاد أخبار و

 البن جبرين

 

آراء 

المحدثين في 

الحديث 

الحسن لخالد 

 منصور

درجة حديث 

الصدوق 

للتخيفي 

ث والحدي

الجيد لعبد 

 الرحمن الزيد

الفصل 

للوصل 

المدرج 

 للخطيب

والسند 

المعنعن 

 للفهري

الحديث 

 الموضوع

والمقترب في 

بيان 

 المضطرب

 لبازمول

الحديث 

المعلول 

 للمليباري

ومباحث في 

الحديث 

المسلسل 

 للفياض

 التخريج

مذكرة في 

التخريج 

لطارق 

 الطواري

التخريج  

 لحاتم العوني

أصول 

التخريج 

 للطحان

تيسير 

التخريج 

 لعمرو سليم

 

 

التأصيل لبكر 

 أبو زيد

 

 

التخريج 

البراهيم 

 الالحم

 

تخريج 

الحديث 

بالكمبيوتر 

لعبد المهدي 

 عبد القادر



مناهج الجرح 

 والتعديل

كتب تراجم 

الرجال بين 

الجرح 

والتعديل 

 للحيدان

الجرح 

والتعديل بين 

المتشددين 

 والمتساهلين

لطاهر 

 الجوابي

سبيل في السل

ألفاظ الجرح 

والتعديل 

 للذهبي

شفاء العليل 

لمصطفي 

 اسماعيل

 

الفاظ 

وعبارات 

الجرح 

والتعديل 

 الحمد معبد

 

 

مصطلحات الجرح والتعديل 

 المتعارضة لجمال أسطيري

دراسة 

 األسانيد

تيسير دراسة 

االسانيد 

 لعمرو سليم

منهج دراسة 

األسانيد لوليد 

 العاني

التأسيس في 

دراسة 

 انيد لعمراالس

 أبو بكر 

قرائن 

الترجيح عند 

بن حجر 

لنادر 

 العمراني

 

 

االرشادات 

لطارق 

 عوض هللا  

 

نظرية االعتبار لمنصور 

 الشرايري

قواعد الجرح 

 والتعديل

تحرير علوم 

الحديث 

 للجديع

الجرح 

والتعديل 

 لعمرو سليم

العدالة 

والضبط 

 لجنيد أشرف

القواعد 

الحديثية 

المختلف فيها 

لمحدَّثين  بين ا

 األصوليين

ألميرة 

 الصاعدي

مناهج 

المحدثين في 

تقوية 

االحاديث 

لمرتضي 

 الزين

 

أسباب 

اختالف 

المحدثين 

لخلدون 

 األحدب

 

 

الخالف ألحمد 

 معبوط

 التراجم

 ف الي ل  ز الي غ  ب الي ر  حرف االلف

 

 حرف الميم 

 

 ن الي ي 

 

الكني 

 وااللقاب

 

يقارن ترجمته بكتب التراجم العامة مع استيعاب ما يتصل بروايته من العلوم  يدرس الراوي من التهذيب ثم

األخري كالجرح والتعديل والسؤاالت والمسائل والعلل واالختالط والطبقات والوفيات والبلدان واألسماء والكني 

 وغيرها كما هو موضح بالمصادر خارج الجدول .

 العلل

الحديث 

المعلول 

 للمليباري

لعلل قواعد ا

وقرائن 

الترجيح 

 لعادل الزرقي

العلة 

وأجناسها عند 

المحدثين 

لمصطفي 

 باحو

 

مسالك 

الكشف عن 

االتصال 

 واالنقطاع

 

 

 الجامع في العلل والفوائد لماهر الفحل



مناهج 

 المصنفين
 مناهج المصنفين

  

 مناهج النقاد

 النقاد الموصوفون بالتشدد
 الموصوفون النقاد الموصوفون باالعتدال

 بالتساهل

 

 شعبة 

 والقطان

 وأبو حاتم

وابن خراش 

 والنسائي 

 وابن حزم 

 

أبو داود 

والفسوي 

وابن مهدي 

وعفان بن 

 مسلم 

وا بن معين  

 والجوزجاني

 

 ابن ابي حاتم

والعقيلي 

 واألزدي 

والساجي 

 والعبسي

 وعبدان 

 

 ابن حبان

 ونعيم 

وابن 

الجوزي 

 والصاغاني

 والموصلي

 والجوزقاني

 يمية وابن ت

 

 ابن سعد

 ومالك

وابن المديني  

 وأحمد 

وأبو خيثمة 

والبخاري 

 ومسلم

 

ابن القطان 

 والدارقطني

 والذهبي

 وابن حجر

 وأبو زرعة 

والجرجاني 

 وابن شاهين

 

 الترمذي   

والبيهقي 

 وابن حبان

 وابن خزيمة

 والحاكم

 والعجلي

 والدارمي

دراسة تحليلية هج هؤالء النقاد مناهج المحدثين لسعد الحميد وومن الكتب العامة التي يستعان بها في معرفة منا

في مناهج مشاهير المحدثين من العهد النبوي إلي وقتنا الحاضر لمحمد محمود هاشم وغالبهم له رسائل علمية 

 خاصة بمنهجه النقدي

  

المنهج 

 النقدي العام

األصول 

العامة 

لمناهج 

المحدثين 

لعبد الغني 

 مزهر

منهج النقد 

ند المحدثين  ع

 لالعظمي

ومنهج النقد 

 لعمرو سليم

تباين منهج 

المتقدمين 

والمتأخرين 

 لماهر الفحل

منهج النقد 

عند 

المحدثين 

مقارنا بمنهج 

النقد الغربي 

 للعمري

 

نقد المتن 

وعالقته 

بالحكم على 

 رواة الحديث

 لخالد الدريس

منهج نقد 

المتن لصالح 

الدين األدلبي 

ومقاييس نقد 

المتون 

 سفرالدمينيلم

 

 

رواية الحديث 

بالمعني 

 لبلخيرحدبي

 

  

 النحو
اآلجرومية 

بشرح 
 العثيمين

قطر الندي  
بشرح الشيخ 

 محمد الحمد

تيسير النحو 
 للشيخ رسالن

الدرة اليتيمة 
بشرح 
 العثيمين

 
 

الفية بن مالك 
بشرح 
 الحازمي

 
شرح مختصر 

قواعد 
االعراب 
 للحريري

األشباه 
والنظائر في 

النحو 
 وطيللسي

 متن البناء الصرف
المقصود في 

 الصرف

متن التصريف 
بشرح 

 التفتازاني

التصريف 
 للجرجاني

 
شذي العرف 
بشرح وليد 

 المنيسي

 
شرح المية 

االفعال 
 للحضرمي

 
شرح الشافية  

 للرضي

 الشعر

فتح الكبير 
المتعال 
اعراب 

المعلقات 
 الطوال

 المفضليات االصمعيات 
جمهرة 

 اشعار العرب

 
 اسةالحم

 البي تمام 

 
حماسة ال
 بحتريلل

معجم  اجمل 
ما كتب 
شعراء 
 العربية



دب الكاتب أ األدب
 البن قتيبة

البيان 
والتبيين 
 للجاحظ

عيون االخبار 
 البن قتيبة

العقد الفريد 
 البن عبد ربه

 
 

 الكامل للمبرد

 
جواهر االدب 

 للهاشمي

 
الموازنة 
 لالمدي

 النقد

المنهج 
الموضوعي 
في النقد 

 االدبي

أثر القران في 
 النقد األدبي

تاريخ النقد 
االدبي عند 

العرب 
الحسان 
 عباس

أسس النقد 
االدبي عند 

العرب ألحمد 
 بدوي

 
النقد االدبي 
لسعد أبو 

 الرضا

الشعر 
ومذاهبه 

 لشوقي ضيف

 
فاق الرواية آ

البنية 
 والمؤثرات

 اللغة
أسس علم 

اللغة 
 لماريوباي

علم اللغة 
 لحاتم الضامن

االصوات  علم
 لكمال بشر

علم اللغة 
العام 

واالصوات 
 لكمال بشر

الصوتيات 
العربية 
لمنصور 
 الغامدي

 
داللة االلفاظ 

البراهيم 
 أنيس

 
علم الداللة 

ألحمد مختار 
 عمر

 فقه اللغة
مدخل إلي 
فقه اللغة 
 ألحمد قدور

فقه اللغة 
وأسرار 
العربية 
 للثعالبي

ثالثة نصوص 
في االضداد 
 البي عبيد

صائص الخ
 البن جني

المعجم 
المفصل في 
فقه اللغة 
لمشتاق 
 عباس

تاريخ اللغات 
السامية 
 لولفنسون

فقه اللغة 
المقارن 
إلبراهيم 
 السامرائي

 البالغة
البالغة 

الواضحة 
 لعلي الجارم

شرح البالغة 
 للعثيمين 2

شرح الجوهر 
 المكنون

اإليضاح في 
 علوم البالغة

عجاز دالئل اإل
وأسرار 
البالغة 

 جرجانيلل

تلخيص 

المفتاح 

 بحواشيه

البالغة 

وعلومها 

وفنونها 

 لحسن حنبكة

  

العروض  العروض
 البن جني

القوافي 
 لالخفش

الميزان 
لمحجوب 

 موسي

بحور الشعر 
العربي 

 لغازي يموت

 
قواعد الشعر 

 لثعلب

 
الكافي 
 للتبريزي

موسوعة 
العروض 
 والقافية

السيرة 

 النبوية 

 )نظري(

المنهج 

التأصيلي 

 صامل السلميل

 والسيرة

دروس وعبر 

 للسباعي

 

الرحيق 

المختوم 

 للمباركفوري

الشمائل 

 للترمذي

 

زاد المعاد 

 البن القيم

 

صحيح السيرة 

 الكرم العمري

صحيح 

السيرة 

النبوية ألبي 

اسحاق 

 الحويني

السيرة 

النبوية في 

ضوء 

المصادر 

 االصلية

السيرة 

النبوية 

 )تربوي(

فقه السيرة 

 للبوطي

هج المن

الحركي 

 للغضبان

السيرة 

 النبوية

 للصالبي

التربية 

 الجماعية

 للغضبان

 

التربية 

 القيادية

 للغضبان

 

التربية 

الجهادية 

 للغضبان

 

التربية 

السياسية 

 للغضبان
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 واقع االمة

علماء الغرب 

يقولون 

دمروااالسالم 

  لجالل العالم

ماذا تأخر ل

المسلمون؟ 

لشكيب 

 أرسالن

واقدساه 

 للعفاني

 

واقعنا 

المعاصر 

 لمحمد قطب

 

العالم 

االسالمي 

والمكائد 

الدولية لفتحي 

 يكن

بين التاريخ 

والواقع 

لراغب 

 السرجاني

 

حاضر العالم 

االسالمي 

لجميل 

 المصري

 مفاهيم 

وحقائق 

 سياسية 

األمير 

 لميكافيللي

أحجار علي 

رقعة 

 الشطرنج

دراسات في 

الفلسفة 

 السياسية

 انقالب العالم

لماري كلود 

 سمونس

 

كيف يصنع 

القرار في 

االنظمة 

 العربية

الفكر 

السياسي 

االسرائيلي 

أسعد 

 عبدالرحمن

 

موسوعة 

السياسة لعبد 

الوهاب 

 الكيالي

الفكر 

 السياسي

االنظمة 

السياسية 

والدستورية 

المقارنة 

لحسان 

 العاني

صنع 

السياسات 

 العامة

لجيمس 

 أندرسون

الجغرافية 

السياسية 

واالستراتيجية 

 سيليريه

النظم 

السياسية 

العربية علي 

 الدين هالل

النظم 

السياسية في 

العالم 

 المعاصر

سعاد 

 الشرقاوي

الفكر 

االستراتيجي 

والسياسي 

موسي 

 الزعبي

 

التحليل 

القياسي 

 للسياسة

العالقات 

 اإلقليمية

العالقات  

السياسية 

   العربية

علي الدين 

 هالل

 

قات عال

العرب الدولية 

 لسعد حقي

الدبلوماسية 

االمريكية 

 جورج كنان

العالقات 

الدبلوماسية 

االمريكية مع 

الشرق 

 االوسط

 

الغرب والعالم 

لعبد الوهاب 

 المسيري

 

النفط 

والعالقات 

الدولية محمد 

 الرميحي

 

حوالت الفكر ت

والسياسة في 

الشرق لمحمد  

 االنصاري

العالقات 

 الدولية

المفاهيم 

االساسية 

للعالقات 

 الدولية

 أوكاالهان

الدبلوماسية 

لسعيد أبو 

عباه ثم   

سياسة 

الدبلوماسية 

 لجيمس بيكر

الصراع علي 

القمة لستر 

 ثارو

ستراتيجية ا

 الصراع

توماس 

 شيلينج

العالم 

المعاصر 

والصراعات 

الدولية عبد 

الخالق عبد 

 هللا

 

تغيير العالم 

أنور عبد 

 الملك

 

االحالف 

والتكتالت في 

السياسة 

 العالمية

السياسة 

 الداخلية

النظم 

 االنتخابية

لعصام نعمة 

 سماعيلإ

العمل الحزبي 

ودوره في 

التنمية زهير 

 عبد الهادي

األحزاب 

السياسية في 

العالم الثالث 

ألسامة 

نظريات 

التنمية 

السياسية 

المعاصرة 

 

 

دليل السياسي 

لجول   الناجح

 

دراسة 

تحليلية في 

بادئ م

 

السلطة 

والمجتمع 

لوجيه 
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الجغرافية  مازاران لنصر عارف الغزالي

 السياسية

 كوثراني

أسس 

اإلقتصاد 

 االسالمي

مقدمة في 

تاريخ 

االقتصاد 

اإلسالمي 

 وتطوره

 لفؤاد عبد هللا

مقومات 

التنمية 

االقتصادية 

في االسالم 

 لعبد هللا فراج

أسس 

اإلقتصاد بين 

االسالم 

واألنظمة 

المعاصرة 

 للمودودي

مناهج 

 الباحثين في

االقتصاد 

 االسالمي

دور الدولة 

في تحقيق 

أهداف 

االقتصاد 

 اإلسالمي

 لعمر زبير

 

التطبيقات 

االقتصادية 

االسالمية 

المعاصرة 

 لعثمان بابكر

 

موسوعة 

االقتصاد 

االسالمي 

 للسالوس

 الزكاة

اقتصاديات 

الزكاة لمنذر 

 قحف

أثر الزكاة 

علي تشغيل 

الموارد 

االقتصادية 

 للسحيباني

 اة أثر الزك

في الحد من 

 التضخم

لكي تنجح 

مؤسسة 

الزكاة في 

التطبيق 

المعاصر 

 للقرضاوي

 

الزكاة 

وتطبيقاتها 

المعاصرة لعبد 

 هللا الطيار

 

 

زكاة المال 

العام لوهبة 

 الزحيلي

 

االستخدام 

الوظيفي 

للزكاة لغازي 

 عناية

المصارف 

 االسالمية

موقف 

الشريعة من 

المصارف 

 رمضان حافظ

البيوع 

ي عنها المنه

في المصارف 

االسالمية 

 الحمد ريان

أساسيات 

العمل 

المصرفي 

االسالمي لعبد 

 الحميد البعلي

التحديات 

التي تواجه 

العمل 

المصرفي 

االسالمي 

 منور إقبال

المصارف 

معامالتها 

وودائعها 

وفوائدها 

لمصطفي 

 الزرقا

المصارف 

االسالمية 

العمليات 

والعالقات 

والمخاطر 

 ألحمد سفر

نوك دور الب

االسالمية في 

التنمية 

مجموعة من 

 الباحثين

مستقبل 

المصارف 

االسالمية في 

ظل التطورات 

االقتصادية 

لمحمد 

 ملكاوي

معايير 

العملية 

التخطيطية 

في المصارف 

االسالمية 

لمحمد علي 

 سويلم

خطة 

االستثمار في 

البنوك 

االسالمية 

مجموعة من 

 الباحثين

صناديق 

االستثمار 

 بين االقتصاد

االسالمي 

والوضعي 

لنزيه عبد 

 المقصود

 

 

البطاقات 

اللدائنية 

لسعود 

 العصيمي

الودائع 

المصرفية 

دراسة 

شرعية 

اقتصادية 

البراهيم عبد 

 الحليم

 

االستثمار 

قصير االجل 

في المصارف 

االسالمية 

لحسن يوسف 

 داود

البورصة 

واألوراق 

المالية في 

األوراق 

النقدية في 

االقتصاد 

أحكام التعامل 

في االسواق 

المالية 

بورصة 

األوراق 

المالية 

نحو سوق 

مالية 

إسالمية 

 

سوق األوراق 

المالية 

األدوات 

التمويلية 

االسالمية 

تغير القيمة 

الشرائية 

للنقود وأثره 



سالمي اال االسالم

 ألحمد حسن

المعاصرة 

لمبارك 

 السليمان

والضرائب 

لعبد الرزاق 

 عفيفي

ألشرف 

 دوايه

االسالمية بين 

النظرية 

 والتطبيق

للشركات 

المساهمة 

 سامي حمودل

في االسالم 

والوضعي 

 لزكي بدران

العقود 

االقتصادية 

 في االسالم

العقود 

والشركات 

التجارية فقهاً 

 وقضاءً 

إبراهيم سيد 

 أحمد

العقود 

الشرعية 

الحاكمة 

للمعامالت 

المالية 

 المعاصرة

 لعيسي عبده

الغرر في 

العقود وآثاره 

ت في التطبيقا

 المعاصرة

للصديق 

 الضرير

الملكية 

الفردية في 

االسالم محمد 

 بلتاجي

 

 

نطاق تملك 

المال العام في 

االسالم محمد 

 الشيباني

االستصناع 

ومدى أهميته 

في 

االستثمارات 

اإلسالمية 

 المعاصرة

 للزرقا

 

 

عقد المقاولة 

والتوريد وفق 

التحديات 

 المعاصرة

االستثمار 

 االسالمي

الموارد 

لية في الما

االسالم 

 للمزيني

األمن الغذائي 

في االسالم 

لصبحي 

 العيادي

الحاجات 

البشرية 

لفرحان 

 مرعي

عناصر 

االنتاج في 

االقتصاد 

االسالمي 

والوضعي 

السماعيل 

 البدوي

 

االستثمار في 

االقتصاد 

االسالمي 

الميرة عبد 

 اللطيف

التوزيع 

والنقود في 

االقتصاد 

االسالمي 

والوضعي 

 لبدوي

مار  االستث

االجنبي في 

 ءضو

االقتصاد 

االسالمي 

لمحمد عبد 

 العزيز

السياسات 

االقتصادية 

العامة في 

الدولة 

 االسالمية

المالية العامة 

والنظام 

االقتصادي 

االسالمي 

 لغازي عناية

اعداد األمة 

اإلسالمية فى 

مجاالت 

التعاون 

االقتصادى 

والتجارى 

 والمالى

تمويل 

الميزانية 

العامة في 

الم لمنذر االس

 قحف

سوسيولوجيا 

االقتصاد 

االسالمي 

لمحمود 

 الخالدي

دور 

المشروعات 

العامه في 

التنميه 

 االقتصاديه

علي خليفه 

 الكواري

 

 

االقتصاد 

االسالمي 

الجزئي 

د والكلي لعب

 المنعم عفر

 

تمويل التبادل 

التجاري في 

الدول 

 االسالمية

الموازنة 

العامة في 

االقتصاد 

االسالمي 

لحمدي 

 اللحيان

الدولة 

ووظيفتها 

االقتصادية 

في االسالم 

لعبد اللطيف 

 الهميم

أزمة 

المديونية 

األجنبية في 

العالم 

د باالسالمي ع

 سعيد

ة يالنام البالد

 واألزمات

المالية 

 ةميالعال

لمحمد 

 الفينيش

االقتصاد 

العالمي على 

حافة أزمة 

مصرفية 

عمر لعالمية  

 عبدهللا كامل

حول اتفاقية 

الجات رسالة 

للعرب قبل أن 

تقع الواقعة 

عمر عبدهللا ل

 كامل

النظرة 

الوسطى 

لقضايا 

اقتصادية 

عمر لمعاصرة 

 عبدهللا كامل
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التنمية 

 اإلقتصادية

التنميه 

االقتصاديه 

الشامله من 

منظور 

 اسالمي

 االهدنلفرهاد

كشف االقنعة 

عن نظريات 

التنمية 

االقتصادية 

 لجالل أمين

حول المنهج  

االسالمي في 

التنميه 

 االقتصاديه

عبد الحميد 

 الغزالي

 

التنمية 

والتخطيط 

وتقويم 

المشروعات 

في االسالم 

لعبد المنعم 

 عفر

برامج 

االصالح 

االقتصادي 

االيجابيات 

والسلبيات 

 لعمر كامل

 

تمويل القطاع 

الصناعي 

وفق صيغ 

التمويل 

 اإلسالمية

 لعثمان بابكر

 

محنة 

االقتصاد 

واالقتصاديين 

لحازم 

 الببالوي

الوقف 

 والوصايا

 والتأمين

دور الوقف 

في المجتمع 

مي االسال

لمحمد 

 االرناؤط

دور الوقف 

االسالمي في 

التنمية 

االقتصادية 

المعاصرة 

 الحمد الجمل

نظام الوقف 

في التطبيق 

المعاصر 

د ولمحم

 مهدي

الوقف 

االسالمي 

ادارته 

وتطوره 

وتنميته 

 لمنذر قحف

 

إدارة وتثمير 

ممتلكات 

االوقاف 

 لحسن االمين

 

التأمين 

االسالمي 

 أحمد ملحم

 

البديل 

 االسالمي

للتأمين لجابر 

 سالم الشافعي

 الفلسفة

مبادئ 

الفلسفة 

االسالمية 

لعبد الحميد 

 الرفاعي

االسالم 

والمذاهب 

الفلسفية 

لمصطفي 

 حلمي

السلفية بين 

العقيدة 

االسالمية 

والفلسفة 

الغربية 

لمصطفي 

 حلمي

في الفلسفة 

االسالمية 

منهج 

وتطبيقه 

البراهيم 

 مدكور

 

 

موقف من 

الميتافيزيقا 

نجيب  لزكي

 محمود

 

 

موسوعة 

الفلسفة لعبد 

الرحمن 

 بدوي

 

 

سلسلة نقد 

ربي العقل الع

لمحمد عابد 

 الجابري

علم النفس 

 اإلسالمي

علم النفس 

االسالمي 

 عثمان نجاتي

االسالم وعلم 

النفس 

لمحمود 

 البستاني

أصول علم 

النفس أحمد 

 عزت راجح

دراسات في 

النفس 

 االنسانية

 لمحمد قطب

 

 

ة منهج التربي

 لمحمد قطب

وعلم  القران

 النفس

 عثمان نجاتي

 

الحديث 

النبوي وعلم 

عثمان ل النفس

 نجاتي

علم النفس 

 النظري

علم نفس 

النمو 

لمصطفي 

 حقي

علم النفس 

الفارق 

د السيد ولمحم

 أبو النيل

علم النفس 

 الفسيولوجي

لعبدالوهاب 

 كامل

علم النفس 

االكلينيكي 

لعبد الرحمن 

 العيسوي

 

علم النفس 

الجتماعي ا

لرجاء مكي 

 طباره

علم النفس 

ي ئاالرتقا

 لفادية علوان

 

علم النفس 

العالجي 

 الجالل سري
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 إدارة الذات

مفتاح النجاح 

إلبراهيم 

 الفقي

 صناعة الذات

إلبراهيم 

 الفقي

قوة التحكم 

في الذات 

 إلبراهيم الفقي

المؤثر وقوة 

تغيير أي 

 شئ

كيف تقوي 

قدراتك 

 الدماغية

وعقلك الباطن 

وزيف ج

 رفييم

قوة التفكير 

البراهيم 

 الفقي

 

المهارات 

الشخصية 

البراهيم 

 الفقي

التحليل 

 النفسي

نظرية 

التحليل 

النفسي 

واتجاهاتها 

الحديثة لعلي 

 اسماعيل

االسالم 

والتحليل 

النفسي 

 لفتحي سالمة

أصول 

الفحص 

النفسي 

 هئومباد

اسس الصحة 

النفسية لعبد 

 العزيز النجار

 

الشخصية 

بين  السوية

االسالم وعلم 

النفس ألحمد 

 رمضان

الشخصية 

أنواعها 

وأمراضها 

والتعامل 

 معها لسعد

 رياض

 

العقد النفسية 
لروجيه 
 موكيالي

علم النفس 

 السلوكي

العالج 

السلوكي 

وتعديل 

 السلوك

االضطرابات 

السلوكية 

 واالنفعالية

افهم غضبك 

لعبد هللا 

 العثمان

الذكاء 

 العاطفي

الحرب 

النفسية 

 همي النجارلف

كيف تتحكم 

 ؟ بشعورك

كيف تخطط 

لحياتك؟ 

إلبراهيم 

 الفقي

علم النفس 

 التطبيقي

علم النفس 

العيادي 

لمصطفي 

 سويف

لم النفس ع

التجاري 

 لفؤاد يحيي

علم النفس 

الصناعي 

والتنظيمي 

 لعبد القادر طه

علم النفس 

العسكري 

لعماد عبد 

 الرحيم

علم النفس 

الجنائي 

لمحمد شحاته 

 ربيع

علم النفس 

األسري 

ألحمد مبارك 

 الكندري

 

علم النفس 

 البيئي

 االجتماع

المدخل لعلم 

االجتماع 

 االسالمي

 للفوال

االسالم وعلم 

االجتماع 

محمود 

 البستاني

أصول النظام 

االجتماعي في 

االسالم 

للطاهر بن 

 عاشور

االسالم 

والتنمية 

االجتماعية 

محسن عبد 

 الحميد

 

 التنمية

االجتماعية 

  قع وآفاقوا

  الشيباني عمر

 

رؤية إسالمية 

في التنمية 

 االجتماعية

 حسن بريمة

 التنمية أفاق

 الوطن في

  العربي

 اسماعيل

 الزابري

 الثقافة

كتب غيرت 

الفكر 

اإلنساني 

 الشنواني

كتب غيرت 

 العالم

 داونز روبرت

أفكار غيرت 

العالم لجمال 

 طحان

مشكلة 

األفكار في 

العالم 

 االسالمي

 

الطريق إلي 

حضارتنا 

 شاكر لمحمود

 

العلم أصوله 

ومصادره 

 عبد هللال

 الخزعان

 

فقهيات في 

التعامل 

الحركي لبسام 

 فرج
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 في علو الهمة

 طلب العلم

منهاج طالب 

العلم الفاروق 

 عمر

المشوق 

للقراءة لعلي 

 العمران

القمم ألهل 

الهمم لعائض 

 القرني

عاشق 

لعائض 

 القرني

 

الوقت عمار 

أو دمار 

 الهزاع

 

العلماء 

العزاب الذين 

آثروا العلم 

 علي الزواج

 

صفحات من 

صبر العلماء 

 ألبي غدة

توجيهات 

 لطالب العلم

التنازع 

زن في والتوا

 حياة المسلم

المناعة 

الفكرية لعبد 

 الكريم بكار

حرمة أهل 

العلم لمحمد 

اسماعيل 

   المقدم

الجانب 

الفكري 

للمشتغلين 

بالعلوم 

 الشرعية

 

تجديد الوعي 

لعبد الكريم 

 بكار

 

وقفات للعقل 

والروح لعبد 

 الكريم بكار

 

صيد الخاطر 

 البن الجوزي

 القراءة

كيف تقرأ 

كيف تحفظ 

م؟ كيف تفه

 للسدحان

معالم في 

طلب العلم 

وطالب العلم 

بين الترتيب 

والفوضوية 

 للسدحان

قراءة القراءة 

لفهد بن 

 حمودصالح ال

الحفظ طرقه 

  وأسبابه

لعبد القيوم 

 السحيباني

 

 

القراءة 

عبد المثمرة ل

 بكار الكريم 

 

الطرق 

الجامعة 

للقراءة 

النافعة  

 لمحمد عقيل

 

 

القراءة 

السريعة لبيتر 

 شيفلد

الفكر 

 االسالمي

حصوننا 

مهددة من 

الداخل لمحمد 

 حسين

مذاهب فكرية 

في الميزان 

 لعالء بكر

السلفية 

 وموقفها من

الحركات 

األخري 

لمفرح 

 القوسي

الثوابت 

والمتغيرات 

لصالح 

 الصاوي

 جذور

االنحراف في 

الفكر 

اإلسالمي    

 جمالل

 سلطان

البيان 

الدعوي 

وظاهرة 

التضخم 

السياسي 

 صايفريداالن

 

المسلمون 

بين المواجهة 

والتحدي لعبد 

 الكريم بكار

التربية 

 اإلسالمية

 )فكر(

كيف نغير ما 

بأنفسنا ؟  

فلنبدأ بأنفسنا 

لمجدي 

 الهاللي

الجيل 

الموعود 

وعودة الروح  

 للهاللي

العودة إلي 

القران 

وتحقيق 

الوصال 

 للهاللي

بناء األجيال 

عبد الكريم 

 بكار

التوازن 

التربوي 

 لمجدي

 الهاللي

نظرات في 

التربية 

 يمانيةاال

لمجدي 

 الهاللي

 

 

منهج التربية 

 لمحمد قطب

التربية 

 اإلسالمية

 )تأصيل( 

معالم بناء 

التربية 

االسالمية 

 لمقداد يلجن

منابع 

مشكالت 

االمة ودور 

التربية في 

عالجها 

دور التربية 

األخالقية في 

البناء لمقداد 

 لجناي

توجيه المعلم 

طرق  الي

التعليم لمقداد 

 لجناي

 

توجيه المتعلم 

الي منهاج 

التعلم لمقداد 

 لجناي

العوامل 

الفعالة في 

النظم 

التربوية 

 لجنالمقداد ي

أساسيات 

التوجيه 

واالرشاد 

 لجنالمقداد ي



 لجنالي

التربية 

 اإلسالمية

 )تطبيق(

أطفال 

المسلمين 

كيف رباهم 

النبي؟ لجمال 

 عبدالرحمن

تربية االوالد 

م في االسال

لسعيد مرسي 

وناصح 

 علوان

سلسلة أوالدنا 

 ألكرم رضا

سلسلة إدارة 

الذات ألكرم 

 رضا

 

سلسلة المرأة 

وإدارة الذات 

 ألكرم رضا

 

بيت في القمة 

 ألكرم رضا

 

سلسلة كتب 

االسرة لخليفة 

 المحرزي

 منهج  الدعوة

المدخل الي 

علم الدعوة 

 للبيانوني 

منهج النبي 

في الدعوة 

لمحمد 

 أمحزون

 

هدافنا أخطر أ

قضايا 

 المسلمين

 

األهداف 

الرئيسية 

للدعاة لجاسم 

 المهلهل

 

أركان الدعوة 

لمجدي 

 الهاللي

 

التربية علي 

منهج أهل 

السنة ألحمد 

 فريد

 

منطلقات 

الدعوة لياسر 

 برهامي

 فقه الدعوة

حتي ال تغرق 

السفينة 

 لسلمان عودة

معالم في 

أصول الدعوة 

 لمحمد يسري

االمر 

ف بالمعرو

والنهي عن 

المنكر البن 

 تيمية

ضوابط األمر 

بالمعروف 

والنهي عن 

المنكر لخالد 

 السبت

 

التدرج في 

دعوة النبي 

إلبراهيم 

 المطلق

 

الحكمة في 

الدعوة 

 للقحطاني

 

أصول الدعوة 

لعبد الكريم 

 زيدان

التخطيط 

 الدعوي

العمل 

الجماعي 

لياسر 

 برهامي

أصول العمل 

الجماعي لعبد 

 الخالق

يعني ماذا 

انتمائي إلي 

 االسالم ؟ 

أبجديات 

التصور 

 الحركي 

 

مدرسة الدعاة 

لعبد هللا  

 ناصح علوان

 لتخطيطا فن

 في ثرهوأ

 عيةالدا ةحيا

التخطيط 

للدعوة 

االسالمية 

دراسة 

 تأصيلية

وسائل 

 الدعوة

الطريق الي 

 القلوب   

الدعوة 

الفردية 

للكناني 

 والديب

فن الدعوة 

إلي هللا 

 اوي للطهط

دليل العمل 

الطالبي 

والجامعي 

 للطحان

 

الدعوة 

المؤثرة لجمال 

 ماضي

 

المحاضرة 

الدعوية 

 لهشام بنان

 

 االستيعاب 

عوائق 

 الدعوة

مشكالت 

الدعوة 

 والداعية 

المتساقطون 

 علي الطريق 

العيادة 

 الدعوية 

أسباب ضعف 

العمل 

الدعوي لفهد 

 اريالغم

 

آفات علي 

الطريق لسيد 

 نوح

فقه الظواهر 

الدعوية 

لحمدي 

 شعيب

 

رسائل العين 

 للراشد



 الدعوةترشيد 

سلسلة احياء 

فقه الدعوة 

 للراشد

منهجية 

التربية 

الدعوية 

 للراشد

 فقه االولويات

 

سلسلة 

ترشيد 

 الصحوة 

 

سلسلة جند 

هللا لسعيد 

 حوي

 

معالم في 

تطور الدعوة 

والجهاد 

 للراشد

 

أصول اإلفتاء 

التطبيقي 

 للراشد

 

مناهج 

 التاريخ

المدخل إلي 

التاريخ 

االسالمي 

 لفتحي عثمان

أصول 

ي وضوابط ف

دراسة 

السيرة لعبد 

اللطيف 

 نالحس

دراسة 

التاريخ 

االسالمي 

لمحمد 

 أمحزون

علم التاريخ 

البراهيم 

 خورشيد

 

منهج البحث 

التاريخي 

 لحسن عثمان

 

منهج كتابة 

التاريخ 

لصامل 

 السلمي

 

كيف نكتب 

التاريخ 

االسالمي؟ 

 لمحمد قطب

التاريخ 

 االسالمي

قصص 

القران 

لصالح 

 الخالدي

الدولة 

األموية 

 للصالبي

الدولة 

العباسية 

 للصالبي

 الدولة

 العثمانية

 للصالبي

دولتي 

الموحدين 

والمرابطين 

 للصالبي

 

تاريخ غزوات 

العرب لشكيب 

 أرسالن

تاريخ العالم 

السالمي ا

الحديث 

والمعاصر 

 لمحمود شاكر

الخالفة 

 الراشدة

أبو بكر 

الصديق 

 للصالبي

عمر بن 

الخطاب 

 للصالبي

 

عثمان بن 

عفان 

 للصالبي

 

علي بن أبي 

طالب 

 للصالبي

 

معاوية بن 

أبي سفيان 

 للصالبي

 

 

ن بن الحس

 علي للصالبي

 

عبد هللا بن 

الزبير 

 للصالبي

حضارات 

 البلدان

مقدمة بن 

 لدونخ

 

عادات 

الشعوب 

وتقاليدها 

ألديب أبو 

 ضاهر

اثار البالد 

وأخبار العباد 

 للقزويني

 

معجم بلدان 

العالم لمحمد 

 عتريس

 

تاريخ العالم 

وأخبار 

األوائل 

واألواخر 

لمحمود 

 فهمي

موسوعة دول 

العالم حقائق 

 وأرقام

تاريخ 

الحضارات 

العام لموريس 

 كروزيه

تاريخ الدول 

 الكبري

أصول 

اريخ الت

األوربي 

 الحديث

تاريخ 

الواليات 

المتحدة 

لمحمود 

 النيرب

تاريخ الصين 

مجلة بناء 

 الصين

تاريخ روسيا 

الحديث لنخلة 

 قلفاط

موجز تاريخ 

المانيا 

الحديث 

لشفيق 

 البساط

تاريخ اليابان 

الدوين 

 ريشاور

تاريخ الهند 

الحديث لعادل 

 غنيم



تاريخ الدول 

االسالمية 

 المحتلة

 الطريق الي

بيت المقدس 

جمال عبد 

 الهادي

القوقاز في 

مواجهة الدب 

الروسي 

لمحمود عبد 

 الرحمن

اريخ الهند ت

تحت الحكم 

 االسالمي

تركستان قلب 

اسيا لعبد 

العزيز جنكيز 

 خان

جزيرة كريت 

والفتح 

االسالمي 

لشريف 

 الحارثي

العثمانيون 

والبلقان لعلي 

 حسون

األمة 

األندلسية 

الشهيدة لعادل 

 البشتاوي

ي
الم

س
إل
 ا
خ

ري
تا
وال

ة 
ير

س
ال

 

تاريخ 

الحروب 

الصليبية 

 لسعيد عمران

نظرة الي 

أذربيجان ، 

أوزباكستان 

.. لعبد 

اللطيف 

 أوغلو

تاريخ 

المسلمين في 

شبه القارة 

الهندية 

محمود 

 الساداتي

المسلمون 

في الهند 

الصينية 

لمحمود 

 شاكر

الطرد 

واالبادة 

لجستين 

 مكارثي

مصير 

العثمانيين 

ن المسلمي

لجستين 

 مكارثي

أقليات 

إسالمية 

منسية لسعيد 

 كيريديه

 أطالس
أطلس القران 

 الكريم

أطلس 

الحديث 

 النبوي

أطلس السيرة 

 النبوية
 أطلس الخلق

 

أطلس تاريخ 

 الرسل

 

أطلس تاريخ 

 االسالم

 

أطلس العالم 

 االسالمي

 

 

 

التربية 

 القرانية

مفاتيح تدبر 

القران 

للخالدي 

 دييوالسن

ن كتب القرا

لمجدي 

 الهاللي

البكاء عند 

قراءة القران 

للحيدان 

 والذكرللعفاني

كيف نتعامل 

مع القران؟ 

 للقرضاوي

 

تلقي القران 

ليوسف 

 عبادي

 

 منهج التربية

 لمحمد قطب

 

دراسات 

قرانية لمحمد 

 قطب

 

ية
ان
يم

ال
 ا
ية

رب
لت
ا

 

جزئي تبارك 

 والنبأ

من الجزء 

إلي  25

 27الجزء 

من الجزء 

إلي  21

 24الجزء 

من الجزء 

إلي  16

 20الجزء  

من الجزء  

إلي  11

 15الجزء 

 6من الجزء 

إلي الجزء 

10 

 1من الجزء 

 5إلي الجزء 

دراسة األجزاء السابقة بتأمل وتفكر لعشر آيات بعشر آيات بغرض التربية والتطبيق من الظالل لسيد قطب 

 والتفسير الموضوعي لمصطفي مسلم ولطائف القران للقماش

ربية الت

 النبوية

االربعون 

النووية 

بشرح 

 العثيمين

جالء األفهام 

 البن القيم

زاد المعاد 

 البن القيم

رياض 

الصالحين 

بشرح 

 العثيمين

المنتقي من 

الترغيب 

والترهيب 

 للمنذري

موسوعة 

الموت 

والبعث 

والنشور من 

 الكتب التسعة

 

 

موسوعة 

رسائل بن 

 أبي الدنيا



أمراض 

 القلوب

الكبائر 

 يللذهب

أمراض 

القلوب البن 

 تيمية

بأي قلب نلقاه 

لخالد أبو 

 شادي

مداخل 

الشيطان 

لعبدالحميد 

 الباللي

 

فات علي آ

الطريق لسيد 

 نوح

 

تلبيس ابليس 

 البن الجوزي

مختصر 

منهاج 

القاصدين 

 البن رجب

 صالح القلوب

أنين المذنبين 

عبد الحميد 

 هنداوي

العبودية 

 لشيخ االسالم

جرعات 

 الدواء لخالد

 أبو شادي

كيمياء 

السعادة 

للغزالي 

والسعادة 

 لناصر العمر

 

الجواب 

الكافي البن 

 القيم

 

االخالص 

 للعفاني

 

حطم صنمك  

لمجدي 

 الهاللي

محبة هللا 

 تعالي

كيف نحب 

هللا ونشتاق 

إليه ؟ لمجدي 

 الهاللي

الرسالة 

التبوكية 

وقاعدة في 

 المحبة

مفتاح دار 

السعادة البن 

 القيم

طريق 

ين الهجرت

 البن القيم

 

روضة 

المحبين البن 

 القيم

 

شرح حكم بن 

عطاء 

 السكندري

 

تهذيب مدارج 

السالكين البن 

 القيم

األسماء 

الحسني 

 )تربوي(

أسماء هللا 

الحسني 

ألمين 

 االنصاري

 أسماء هللا

الحسني لعمر 

 األشقر

فقه األسماء 

الحسني لعبد 

 الرزاق البدر

موسوعة 

أسماء هللا 

الحسني 

 يللنابلس

 

وهلل األسماء 

الحسني 

ليوسف 

 المعاشري

 

 

المنهاج 

االسني لزين 

 شحاته

 

اآلثار السلوكية 

لمعاني 

األسماء 

الحسني 

 لرياض أدهمي

الموت والقبر 

 والدار اآلخرة

قصص 

للتائبين 

 ألحمد فريد

تفصيل 

النشأتين 

 لألصفاني

أول ليلة في 

القبر لعائض 

 القرني

القبر رؤية 

من الداخل 

حسين 

 بيعقو

 

أهوال القبور 

البن رجب 

 الحنبلي

تسلية أهل 

المصائب 

والروح البن 

 القيم

سكب العبرات 

ر بللموت والق

والسكرات 

 للعفاني

أنذرتكم النار 

لعبد الوهاب 

 الطريري

الجحيم رؤية 

من الداخل 

 لعبد الخالق

ليلي بين 

الجنة والنار 

لخالد أبو 

 شادي

التخويف من 

النار البن 

 رجب

ثالثة ال 

 خلون الجنةيد

تعالي نبك 

لنطفئ بحارا 

 من نار

صفة النار 

من الكتاب 

 والسنة

التوهم 

 للمحاسبي

منازل الحور 

العين لعبد 

 الكريم صالح

حادي 

األرواح البن 

 القيم

ضمان بالجنة 

لعبد اللطيف 

 الغامدي

 

بحر الدموع 

 البن الجوزي

صفة الجنة 

في الكتاب 

 والسنة

 

 العبادات

ن االيمان أوال لمجدي الهاللي ثم التوسع من خالل كتاب المستوي مع االستفادة من كتاب دراسة المعني م

 المفاضلة بين العبادات قواعد وتطبيقات لسليمان النجران

 الجهاد الصيام الفكر االنفاق الذكر الصالة القران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -عة :رابعا كتب للمطال

 * من إعداد الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه هللا *

تحقيق 

الوصال بين  

القلب 

والقران 

 للهاللي

أول مرة 

أصلي لخالد  

ي أبوشاد

 ورهبان الليل

 للعفاني

المشوق الي  

ذكر هللا 

لشومان 

 الرملي

اإلنفاق 

واإلمساك 

لفوزي 

 السعيد

كتب بديع 

الزمان 

النورسي 

وهارون 

 يحيي

 

نداء الريان 

في فقه 

الصيام 

 للعفاني

 

فرسان النهار 

 للعفاني

 

 األخالق

خلق المسلم 

لمحمد 

 الغزالي

ميزان العمل 

 للغزالي

مداواة 

النفوس البن 

 حزم

كشف الكربة 

 البن رجب

ال تحزن 

لعائض 

 القرني

االخالق 

والسير البن 

 حزم

تهذيب 

األخالق البن 

 مسكويه

 

 اآلداب

االخوة أيها 

االخوة 

لحسين 

 يعقوب

االداب سلسلة 

االسالمية 

 للمنجد

ليس من 

االدب لسلمان 

 الدحدوح

صاحب 

الذوق 

 للسيوطي

 

سر العالمين 

 للغزالي

روضة 

الفضالء البن 

 حبان

االداب 

الشرعية البن 

 مفلح

 

 سير السلف
علو الهمة 

 للمقدم

سباق نحو 

الجنان لخالد 

 ابو شادي

من أعالم 

السلف أحمد 

 فريد

حلية األولياء 

 ألبي نعيم

 

صفة الصفوة 

 البن الجوزي

 

صالح األمة 

في علو 

 الهمة للعفاني

زهر البساتين 

في سيرة 

الربانيين 

 للعفاني



 كتب للمطالعة األقسام

 القرآن وعلومه

قصص القرآن  ، البيان أضواء ، القرطبيواإلمام  ، الطبرياإلمام  تفسير
لإلمام السيوطي ، تأمالت في سورة يوسف  اإلتقانللشيخ سعيد عبد العظيم ، 

، قصص  القطانللشيخ  القرآن علوم في مباحث ، للشيخ ياسر برهامي 
 القرآن للشيخ أحمد فريد .

 العقيدة
(  العظيم عبد سعيد شيخ)  الكتاب أهل دعوة ، لآلجري الشريعة ، العليل شفاء

(، منة الرحمن األشقر) دكتور هللا في العقيدة ،( األشقر) الحسنى هللا أسماء ،
 يد ( .) شيخ ياسر برهامي ( ، الثمرات الزكية ) شيخ أحمد فر

 الفقه

فقه السنة ، سبل السالم ، نيل األوطار ، الشرح الممتع ، المغني ، فتاوى كل 
من ) شيخ اإلسالم ، الشيخ بن باز ، اللجنة الدائمة( ، االختيارات الفقهية 

لشيخ اإلسالم ) شيخ سعيد عبد العظيم ( زاد المعاد ، منتهى اإلرادات 
لنساء   ) الشيخ مصطفى العدوي (، ،الموافقات للشاطبي ، سلسلة أحكام ا

 روضة الناظر) إبن قدامة ( ، بداية المتفقه ) الشيخ وحيد بالي (.
 الحديث وعلومه

فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، شروح الكتب الستة ، معالم السنن 
للخطابي ، السنة ومكانتها في التشريع )مصطفى السباعي ( ، شرح السنة 

 ) الشيخ أحمد شحاتة األلفي (. للبغوي ، طوق الحمامة
 السيرة والتراجم

السيرة ألبي شهبة ، السيرة للصالبي ، السير ، صفة الصفوة ، البداية 
والنهاية البن كثير ، تاريخ األمم والملوك للذهبي ، التاريخ اإلسالمي ) الشيخ 

محمود شاكر ( ، التاريخ اإلسالمي للشيخ ) دكتور الصالبي ( ، واقدساه ) 
 لشيخ العفاني (.ا

الفكر والدعوة إلى 
 هللا

االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر ،عودة الحجاب )الشيخ محمد إسماعيل( 
، الموسوعة الميسرة في األديان والفرق والمذاهب المعاصرة ، أباطيل 

وأسمار ، وجاء دور المجوس ، منطلقات الدعوة ) الشيخ ياسر برهامي (  ، 
 / عالء بكر ( ، دين ينبغي أن يسود ) الشيخ السواح (.الغزو الفكري )د 

الزهد والرقائق 
 واألدب والتربية

 
تابع الزهد والرقائق 

 واألدب والتربية

القيامة الكبرى ، القيامة الصغرى ) شيخ عمراألشقر ( ، اآلداب الشرعية     

،  الساعة ) شيخ محمد إسماعيل المقدم ( أشراط)اإلمام إبن مفلح ( ، فقه 
شيخ أحمد أبو العينين (، الداء والدواء و عدة الصابرين الآداب الطالب ) 

شيخ سيد الوإغاثة اللهفان )اإلمام إبن القيم (  ، صالح األمة في علو الهمة )
شيخ سعيد عبد العظيم ( ، حرمة أهل العلم الالعفاني ( ، هيا بنا نؤمن ساعة ) 

منجاة ، قصة أصحاب األخدود ) شيخ محمد إسماعيل المقدم ( ، الصدق ال) 

، مسئولية األب المسلم )د باحارث ( ، أوقف الشمس ) شيخ ياسر (
الشيخ مصطفى دياب ، مواقف إيمانية ) الشيخ أحمد فريد ( ، األتقياء 

األخفياء ) الشيخ سعيد عبد العظيم ( ،الدار اآلخرة ) الشيخ محمد حسان 



 . ( الدار األخرة ) الشيخ غالب علي عوجي (

 ومؤلفات كل من

، الدكتور صالح الصاوي  بن تيمية وابن القيم  اإلسالم يشيخ األئمة األربعة 
 ، الدكتور مصطفى حلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف الكتب حسب مستويات الدراسة

 المستوي األول

 

 تأليف الكتاب



 قسم التفسير

 يوسف محمد يوسف عبق الريحان في آداب القرآن

 مصطفي العدوي إبن كثيرمختصر تفسير 

 بكر محمد بن العالء القشيري مختصر أحكام القرآن

 صالح الخالدي المنهج الحركي في ظالل القرآن

 -التفسير العلمي للقرآن الكريم حقيقته 

 -الفئات التي حملت لواءه  -تاريخه 

 أخطاره ومحاسنه

 محمد بن إبراهيم أبا الخيل

 مساعد الطيار التفسير اللغوي للقرآن الكريم

نشأتها  -األقوال الشاذة في التفسير

 وأسبابها و آثارها

 عبد الرحمن بن صالح الدهش

 مصطفي زيد النسخ في القرآن الكريم

أسباب النزل وأثرها في تفسير القرآن 

 الكريم

 عبد هللا بن إبراهيم الوهيبي

 يحيي الزواوي دليل الحفاظ في متشابه األلفاظ

ا علي تفسير القرآن المناسبات وأثره

 الكريم

 مصطفي مسلم -عبد هللا الخطيب 

 مناع القطان مباحث في علوم القرآن

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي أصول وكليات من أصول التفسير

 محمد سالم محيسن روائع البيان في إعجاز القرآن

 وليد قصاب في اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم

 ن عبد العزيز آل الشيخصالح ب مناهج المفسرين

 سعاد عبد الرحمن تيسير الرحمن في علوم القرآن

 عطية قابل نصر غاية المريد في علم التجويد

 قسم العقيدة

 عباس محمود العقاد التفكير فريضة إسالمية

للكون إله ) قراءة في كتابي هللا المنظور 

 والمسطور(

 صبري الدمرداش

 صالح الصاوي أصول اإليمان

رح أسماء هللا الحسني في ضوء الكتاب ش

 والسنة

 سعيد القحطاني

األساس العقائدي لنهضة المسلمين 

 العلمية والحضارية

 يحيي عبد الفتاح عبد هللا باقاسي

الرد الجميل علي المشككين في اإلسالم 

 من القرآن والتوراة واإلنجيل

 عبد المجيد صبح

 علي بن محمد ناصر الفقيهي البدعة ضوابطها وأثرها السيء في األمة

 هارون يحيي خديعة التطور



الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة في 

 التاريخ

 محمود عبد الرؤوف القاسم

 قسم الفقه

 عمر عبد هللا كامل الجدول الموازي

قضية تطبيق الشريعة بين المبدأ ودعاوي 

 الخصوم

 صالح الصاوي

 خالد أحمد الشنتوت التربية السياسية في المجتمع المسلم

 أحمد الريسوني االجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه

إعمال القواعد الفقهية في دراسة القضايا 

 المعاصرة

 عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل

مناهج البحث في القضايا الفقهية 

 المعاصرة

 أحمد عبد العزيز السيد سليم

قاعدة األمور بمقاصدها دراسة نظرية 

 يةوتأصيل

 يعقوب الباحسين

 مصطفي أحمد الزرقا المدخل الفقهي العام

 أحمد سعيد حوي المدخل إلي مذهب أبي حنيفة النعمان

 عبد الغني الغنيمي اللباب في شرح الكتاب

 علي أبو يحيي المدخل إلي مذهب اإلمام مالك

المرشد المعين في الضروري من علوم 

 الدين

 إبن عاشر

 احمد الطهطاوي شرح المرشد المعين

 فهد عبد هللا الحبيشي المدخل إلي مذهب اإلمام الشافعي

فتح القريب المجيب شرح الغاية 

 والتقريب

 ابن قاسم الغزي

 بكر أبو زيد المدخل المفصل لمذهب أحمد بن حنبل

 سلمان بن فهد العودة شرح كتاب العمدة

 محمد سليمان األشقر الواضح في أصول الفقه

أصول الفقه وتاريخ التشريع  المدخل إلي

 اإلسالمي

 موسي إبراهيم اإلبراهيم

 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أصول السرخسي

 تاج الدين السبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 محمد الحسن الددو الشنقيطي شرح الورقات

 أبي إسحاق الشيرازي شرح اللمع

 بن النجار الفتوحي محمد مختصر التحرير في أصول الفقه

 شرح الكوكب المنير المسمي بمختصر

 التحرير 

 محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي

 رياض بن منصور الخليفي المنهاج في علم القواعد الفقهية



 يعقوب الباحسين القواعد الفقهية

 يعقوب الباحسين مدخل إلي الفروق الفقهية

 باحسينيعقوب ال الفروق الفقهية واألصولية

 يعقوب الباحسين التخريج الفقهي

 عبد الكريم مراد األثري تسهيل المنطق

 محمد األمين الشنقيطي آداب البحث والمناظرة

 قسم الحديث الشريف

 ابن قدامة المقدسي عمدة الفقه

 ابن حجر العسقالني بلوغ المرام

 ابن عبد الهادي المحرر

 عبد السالم بن تيمية مجد الدين المنتقي من أخبار المصطفي

 محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث

 عمرو عبد المنعم سليم تيسير علوم الحديث للمبتدئين

 أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري معرفة علوم الحديث

 طارق بن محمد الطواري مذكرة في تخريج األحاديث

 صالح اللحيدان كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل

 عمرو عبد المنعم سليم ر دراسة األسانيدتيسي

 عبد هللا بن يوسف الجديع تحرير علوم الحديث

 حمزة المليباري الحديث المعلول قواعد وضوابط

 النقاد الموصفون بالتشدد

 اإلمام أبو بسطام شعبة بن الحجاج األزدي -

 اإلمام أبو سعيد يحيي بن سعيد القطان -

 ن بن محمد الرازياإلمام أبو حاتم عبد الرحم -

 اإلمام عبد الرحمن بن يوسف بن خراش -

 اإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -

 اإلمام أبو محمد علي بن حزم االندلسي -

 عبد الغني مزهر األصول العامة لمناهج المحدثين

 قسم اللغة العربية

 بن عثيمين شرح اآلجرومية

 آدممحمد علي  متن البناء في الصرف

فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات 

 العشر الطوال

 محمد علي طه الدرة

 ابن قتيبة الدينوري أدب الكاتب

 محمد عزام المنهج الموضوعي في النقد األدبي

 ماريو باي أسس علم اللغة

 أحمد محمد قدور مدخل إلي فقه اللغة العربية

 مصطفي أمين –علي الجارم  البالغة الواضحة



 ابن جني عروضال

 قسم السيرة النبوية

 محمد بن صامل السلمي منهج تأصيلي لدراسة علم السيرة

 مصطفي السباعي السيرة النبوية دروس وعبر

 محمد سعيد رمضان البوطي فقه السيرة النبوية

 قسم واقع األمة

قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا 

 أهله

 جالل العالم

 يميكافيلل األمير

 حسان محمد شفيق العاني األنظمة السياسية والدستورية المقارنة

دراسة في  -النظام اإلقليمي العربي 

 العالقات السياسية العربية

 علي الدين هالل

 مارتن غريفيثس تيري أوكاالهان المفاهيم األساسية في العالقات الدولية

النظم االنتخابية دراسة حول العالقة بين 

 ياسي والنظام االنتخابيالنظام الس

 عصام نعمة إسماعيل

 قسم اإلقتصاد

مقدمة في تاريخ االقتصاد اإلسالمي 

 وتطوره

 فؤاد عبد هللا العمر

 منذر قحف اقتصاديات الزكاة

موقف الشريعة اإلسالمية من البنوك 

 -وصندوق التوفير وشهادات االستثمار 

 -المعامالت المصرفية والبديل عنها 

 ى األنفس واألموالالتأمين عل

 رمضان حافظ عبد الرحمن

مستقبل المصارف اإلسالمية في ظل 

 التطورات اإلقتصادية

 محمد ملكاوي

األوراق النقدية في اإلقتصاد اإلسالمي 

 قيمتها وأحكامها

 أحمد حسن

 إبراهيم سيد أحمد العقود والشركات التجارية فقهاً وقضاءً 

 عبد العزيز المزينيأحمد  الموارد المالية في اإلسالم

المالية العامة والنظام اإلقتصادي 

 اإلسالمي

 غازي عناية

الموازنة العامة في اإلقتصاد اإلسالمي 

 دراسة مقارنة

 سعد حمدان حامد اللحياني

التنمية اإلقتصادية الشاملة من منظور 

 إسالمي

 فرهاد محمد علي األهدن

 رناؤوطمحمد األ دور الوقف في المجتمعات اإلسالمية

 قسم الفلسفة



 عبد الحميد الرفاعي مباديء الفلسفة اإلسالمية

 قسم علم النفس

 محمد عثمان نجاتي مدخل إلي علم النفس اإلسالمي

 الفت محمد حقي علم نفس النمو

 إبراهيم الفقي المفاتيح العشرة للنجاح

نظريه التحليل النفسي و اتجاهاتها 

 الحديثه في خدمه الفرد

 اعيل عليعلي إسم

 لويس كامل مليكه العالج السلوكي وتعديل السلوك

 مصطفي سويف علم النفس العيادي

 قسم علم اإلجتماع

 صالح مصطفي الفوال المدخل لعلم اإلجتماع اإلسالمي

 قسم الثقافة

 أحمد محمد الشواني كتب غيرت الفكر اإلنساني

 قسم علو الهمة في طلب العلم

 فاروق عمر محمدال منهاج طالب العلم

 قسم توجيهات لطالب العلم

 محمد بن حسن بن عقيل موسي الشريف التنازع والتوازن في حياة المسلم

 قسم القراءة

 عبد العزيز السدحان كيف تحفظ ؟ كيف تقرأ ؟ كيف تفهم ؟

 قسم الفكر اإلسالمي

 محمد محمد حسين حصوننا مهددة من داخلها

 قسم التربية اإلسالمية

 مجدي الهاللي ف نغير ما بأنفسناكي

 مقداد يالجن معالم بناء نظرية التربية اإلسالمية

 جمال عبد الرحمن أطفال المسلمين كيف رباهم النبي األمين

 قسم الدعوة اإلسالمية

المدخل الي علم الدعوه دراسه منهجيه 

صولها و أشامله لتاريخ الدعوه و 

التها ساليبها ووسائلها و مشكأمناهجها و 

 في ضوء النقل و العقل

 

 محمد أبو الفتح البيانوني

 سلمان بن فهد العودة حتي ال تغرق السفينة

 ياسر برهامي العمل الجماعي بين اإلفراط والتفريط

 عباس السيسي الطريق إلي القلوب

 فتحي يكن مشكالت الدعوة والداعية

 محمد أحمد الراشد سلسلة إحياء فقه الدعوة

 ريخقسم التا



 محمد فتحي عثمان المدخل إلي التاريخ اإلسالمي

 صالح الخالدي القصص القرآني

أبو بكر الصديق رضي هللا عنه شخصيته 

 وعصره

 علي الصالبي

 ابن خلدون المقدمة

 أشرف صالح محمد سيد أصول التاريخ األوربي الحديث

 جمال عبد الهادي الطريق إلي بيت المقدس

 محمود سعيد عمران بيةتاريخ الحروب الصلي

 شوقي أبو خليل أطلس القرآن الكريم

 قسم التربية اإليمانية

 عمر السنيدي تدبر القرآن

 صالح الخالدي مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم

 بن عثيمين شرح األربعين النووية

 محمد بن عثمان الذهبي الكبائر

 عبد الحميد هنداوي أنين المذنبين

 مجدي الهاللي  ونشتاق إليهكيف نحب هللا

 أمين األنصاري أسماء هللا الحسني

قصص التائبين في عنبر الحياة االعدام 

 سابقا

 أحمد فريد

 عبد الوهاب الطريري أنذرتكم النار

 الحارث بن أسد المحاسبي التوهم في وصف أحوال اآلخرة

 مجدي الهاللي تحقيق الوصال بين القلب و القرآن

 محمد الغزالي خلق المسلم

 محمد حسين يعقوب األخوة أيها األخوة

 محمد إسماعيل المقدم علو الهمة

 
 

 

 

 

 المستوي الثاني

 تأليف الكتاب

 قسم التفسير

مناهج تعليم القرآن الكريم من بداية نزول 

الوحي وحتى القرن السابع الهجري 

 عثمان محمد حامد العالم



 دراسة وصفية

 محمد المختار الشنقيطي القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح

 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 )تفسير ابن عطية(

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي

 ابن أبي حاتم الرازي تفسير ابن أبي حاتم الرازي

 ن السيوطيجالل الدي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير 

 القرآن الكريم عرض ودراسة

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري اإلجماع في التفسير

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي رآنالجامع ألحكام الق

 عماد الدين بن محمد الطبري أحكام القرآن )الكيا الهراسي(

 ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(

 سيد قطب في ظالل القرآن

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 محمد رشيد رضا تفسير المنار

 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير

 طنطاوي جوهر الجواهر في تفسير القرآن

التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن 

 الكريم

 زغلول النجار

 أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 الزمخشري ي علوم القرآنالكشاف ف

 محمد علي الصابوني روائع البيان تفسير آيات األحكام

 محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم

 أبو حيان األندلسي يطتفسير البحر المح

 أبو السعود محمد بن العمادي تفسير أبي السعود

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل 

 وحقائق التأويل

 عبد هللا بن أحمد النسفي



 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي التأويالت النجمية

 ريسهل بن عبد هللا التست تفسير التستري

الحسن بن محمد بن الحسين القمي  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان

 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 اإلمام اآللوسي

 الفضل بن الحسين الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي فصوص الحكم

 اخوان الصفا رسائل إخوان الصفا

 ابن خزيمة الفارسي الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 النحاس

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

قالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري الناسخ والمنسوخ

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

ن من المحرر في أسباب نزول القرآ

خالل الكتب التسعة دراسة األسباب 

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي لباب النقول في أسباب النزول

 علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول

 الحافظ ابن حجر العسقالني العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني توجيه متشابه القرآن البرهان في

 زكريا األنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

 نزهة األعين النواظر في علم الوجوه 

 والنظائر

 ابن الجوزي

 عبد الرحمن القماش جامع لطائف التفسير

 اعيإبراهيم بن عمر بن حسن البق نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي البرهان في ترتيب سور القرآن



 اإلمام السيوطي أسرار ترتيب القرآن

 ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن

الربط بين اآليات والسور في تفسير 

 الطبري

 سرحان جوهر سرحان

 لجديععبد هللا بن يوسف ا المقدمات األساسية في علوم القرآن

 مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار المحرر في علوم القرآن الكريم

 مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار فصول في أصول التفسير

إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره 

 الرباني

 صالح عبد الفتاح الخالدي

خصائص التعبير القرآني وسماته 

 البالغية

 يعبد العظيم إبراهيم محمد المطعن

 نعمان شعبان علوان التحليل البياني ألبلغ أيه في القرآن 

 محمد الذهبي التفسير والمفسرون

 أيمن بقلة تسهيل علم القراءات

 قسم العقيدة

شبهات وردود حول العقيدة الربانية 

 وأصل اإلنسان

 عبد هللا ناصح علوان

 هارون يحيي معجزة خلق اإلنسان

 ياسر برهامي المنة شرح إعتقاد أهل السنة

شرح القواعد الُمثلى في أسماء هللا 

 وصفاته الُحسنى

 محمد بن صالح العثيمين

 أبي بكر بن قاسم الرحبي اعتقاد اهل السنة

 جمال الدين يوسف المقدسي جمع الجيوش والدساكر علي ابن عساكر

ضوابط البدعة وقواعدها األصولية 

 والفقهية

 نزيه محمود عفون محمود

واألنبياء في اليهودية والنصرانية النبوة 

 واإلسالم

 أحمد عبد الوهاب

األصول الخمسة عند المعتزلة وموقف 

 السلفيين منها

 صالح زين العابدين الشيبي

 قسم الفقة

 جاسر عودة خالصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 السيد سابق فقه السنة

 محمد بكر إسماعيل الفقه الواضح

 عبد الحي الكتاني ريةالتراتيب اإلدا

 محمد بن شاكر الشريف مقدمة في فقه النظام السياسي اإلسالمي

التكييف الفقهي للنازلة وتطبيقاته 

 المعاصرة

 عبد هللا الموسي



قاعدة عموم البلوي وأثرها في دراسة 

 القضايا الفقهية المعاصرة

 فتحي بن محمد أبو الورد

األخطاء المنهجية في دراسة القضايا 

 الفقهية المعاصرة دراسة نظرية تطبيقية

 عامر بن محمد فداء بهجت

 العز بن عبد السالم قواعد األحكام في مصالح األنام

 محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي

 عبد هللا بن محمود الموصلي االختيار لتعليل المختار

لة البن أبي قريب المعاني على متن الرسا

 زيد القيرواني

 أحمد بن محمد الصديق الغماري

 محمد بن محمد الخطيب الشربيني اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 ابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل

 عبد هللا بن يوسف الجديع تيسير علم أصول الفقه

 شعبان محمد إسماعيل أصول الفقه تاريخه ورجاله

أصول فخر اإلسالم  كشف األسرار عن

 البزدوي

 عبد العزيز البخاري

 شهاب الدين القرافي شرح تنقيح الفصول في علم األصول

 شهاب الدين القرافي التنقيحات

منصور بن محمد بن عبد الجبار  قواطع األدلة في أصول الفقه

 السمعاني الشافعي

 أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه

سليمان بن عبد القوي الطوفي  لبل في أصول الفقهالب

 الصرصري

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 

 الناظر

 عبد الكريم بن علي بن محمد النملة

 وليد بن راشد السعدان تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم 

 وأثر ذلك في الفقه اإلسالمي

 عبد الرحمن المرعشلي محمد

 أبو الحسن عبيد هللا بن الحسين الكرخي أصول الكرخي

اإلسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج 

 المنتخب على قواعد المذهب

 أبي القاسم بن محمد التواني

إيضاح القواعد الفقهية لطالب المدرسة 

 الصولتية

 عبد هللا بن سعيد اللحجي

 العثيمينمحمد بن صالح  القواعد الفقهية

 أسعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي الفروق

 أبي القاسم ابن الشاط إدرار الشروق علي أنواء الفروق

 محمد بن عبد هللا الخطيب التمرتاشي الوصول إلي علم قواعد األصول

 نوار الشلي التخريج المذهبي أصوله ومناهجه



 محمد رضا المظفر المنطق

ضوابط المعرفة وأصول االستدالل 

 والمناظرة

 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني

 قسم الحديث الشريف

 سعد الشتري مختصر صحيح البخاري

إرشاد القاري إلي إفراد مسلم عن 

 البخاري

 عبد هللا بن صالح العبيالن

 صالح الشامي زوائد السنن األربعة علي الصحيحين

 شمس الدين السخاوي حديثفتح المغيث شرح ألفية ال

 بدر الدين الزركشي النكت علي مقدمة ابن الصالح

الحسن بمجموع الطرق في ميزان 

 اإلحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين

 عمرو عبد المنعم سليم

 عبد هللا بن عبد الرحمن بن جبرين أخبار اآلحاد في الحديث النبوي

 شريفحاتم بن عارف ال التخريج ودراسة األسانيد

الجرح والتعديل بين المتشددين 

 والمتساهلين

 محمد طاهر الجوابي

 وليد بن حسن العاني منهج دراسة األسانيد والحكم عليها

تحرير قواعد الجرح والتعديل مع 

 تدريبات عملية

 عمرو عبد المنعم سليم

 عادل عبد الشكور الزرقي قواعد العلل وقرائن الترجيح

 شددالنقاد الموصفون بالت

 أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني -

 أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي -

 العنبري عبد الرحمن بن مهديأبي سعيد  -

 بو عثمان البصريأ هللا بن مسلم بن عبدعفان  -

 يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام -

 أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني -

 محمد مصطفي األعظمي ينمنهج النقد عند المحدث

 عمرو عبد المنعم سليم منهج النقد عند المحدثين

 قسم اللغة العربية

 محمد إبراهيم الحمد سلسلة شرح قطر الندي في النحو

 أبي حنيفة النعمان ابن ثابت المقصود في الصرف

األصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب  األصمعيات اختيار األصمعي

 بن علي بن أصمع

 عمرو بن بحر الجاحظ البيان والتبين

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلي 

 آخر القرن الرابع الهجري

 محمد زغلول سالم



 حاتم الضامن علم اللغة

 أبو منصور عبد الملك الثعالبي فقه اللغة وأسرار العربية

 محمد بن صالح العثيمين الشرح الثاني –سلسلة البالغة 

 فش األوسطاألخ القوافي

 قسم السيرة النبوية

 صفي الرحمن المباركفوي الرحيق المختوم

 منير الغضبان المنهج الحركي للسيرة النبوية

 قسم واقع األمة

 شكيب أرسالن لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم

 قسم السياسة

 وليام غاي كار أحجار علي رقعة الشطرنج

 جيمس أندرسون صنع السياسات العامة

عالقات العرب الدولية في مطلع القرن 

 الحادي والعشرين

 سعد حقي توفيق

الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها 

 قوانينها

 سعيد أبو عباه

 جيمس بيكر سياسة الدبلوماسية -مذكرات جيمس بيكر

العمل الحزبي المنظم ودوره في تنمية 

 المجتمعات

 زهير عبد الهادي المحميد

 ادقسم اإلقتص

مقومات التنمية اإلقتصادية في ظل أحكام 

 الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(

 عبد هللا فراج الشريف

أثر الزكاة علي تشغيل الموارد 

 اإلقتصادية

 محمد إبراهيم السحيباني

فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها 

 الحديثة في المصارف اإلسالمية

 أحمد ريان

لية التخطيطية في معايير ومقاييس العم

 المصارف اإلسالمية

 محمد علي سويلم

أحكام التعامل في األسواق المالية 

 المعاصرة

 مبارك آل سليمان

العقود الشرعية الحاكمة للمعامالت 

 المالية المعاصرة

 عيسي عبده

 أحمد صبحي العيادي األمن الغذائي في اإلسالم

عداد األمة اإلسالمية للقرن الحادى إ

ين فى مجاالت التعاون والعشر

 االقتصادى والتجارى والمالى

 البنك اإلسالمي للتنمية

 عبد اللطيف الهميمالدولة ووظيفتها اإلقتصادية في الفقه 



 السياسي اإلسالمي

كشف األقنعة عن نظريات التنمية 

 اإلقتصادية

 جالل أمين

دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمية 

 اإلقتصادية المعاصرة

 محمد عبد العظيم الجملأحمد 

 قسم الفلسفة

اإلسالم والمذاهب الفلسفية )نحو منهج 

 لدراسة الفلسفة(

 مصطفي حلمي

 قسم علم النفس

 محمود البستاني اإلسالم وعلم النفس

 محمود السيد أبو النيل علم النفس الفارق

 مريد الكالب صناعة الذات

 فتحي سالمة اإلسالم والتحليل النفسي

 خوله أحمد يحيي رابات السلوكية واالنفعاليةاالضط

المعاصر في ضوء علم النفس التجاري 

 متطلبات السوق

 شعبان عبد العظيم أحمد

 قسم علم اإلجتماع

 محمود البستاني اإلسالم وعلم اإلجتماع

 قسم الثقافة

 روبرت داونز كتب غيرت العالم

 قسم علو الهمة في طلب العلم

 علي بن محمد العمران ءة وطلب العلمالمشّوق إلي القرا

 قسم توجيهات لطالب العلم

 عبد الكريم بكار المناعة الفكرية

 قسم القراءة

 عبد العزيز السدحان معالم في طريق طلب العلم

 عبد العزيز السدحان طالب العلم بين الترتيب والفوضوية

 قسم الفكر اإلسالمي

 عالء بكر مذاهب فكرية في الميزان

 قسم التربية اإلسالمية

 مجدي الهاللي الجيل الموعود بالنصر والتمكين

 مجدي الهاللي عودة الروح ويقظة اإليمان

سالمية والعالم منابع مشكالت االمة اإل

سالمية وقيمها المعاصر ودور التربية اإل

 في معالجتها

 مقداد يالجن

 محمد سعيد مرسي فن تربية األوالد في اإلسالم

 عبد هللا ناصح علوان األوالد في اإلسالمتربية 



 قسم الدعوة اإلسالمية

منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 الدعوة من خالل السيرة الصحيحة

 محمد أمحزون

 محمد يسري معالم في أصول الدعوة

 عبد الرحمن عبد الخالق أصول العمل الجماعي

 يم الكنانيعبد الحل بين النظرية والتطبيق الفردية الدعوة

 إبراهيم الديب أسس ومهارات الدعوة الفردية

 فتحي يكن المتساقطون علي طريق الدعوة

 محمد أحمد الراشد منهجية التربية الدعوية

 قسم التاريخ

أصول وضوابط في دراسة السيرة 

 النبوية الشريفة

 عبد اللطيف محمد الحسن

الدولة األموية عومل اإلزدهار وتداعيات 

 اراإلنهي

 علي محمد الصالبي

 علي محمد الصالبي فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب

 أديب أبي ضاهر أعجب عادات الشعوب وتقاليدها

المدخل في تاريخ الواليات المتحدة 

 األمريكية

 محمد محمود النيرب

تاريخ القوقاز نسور الشيشان في مواجهة 

 الدب الروسي

 محمود يوسف عبد الرحمن

ى أذربيجان أوزبكستان نظرة إل

 توركمانستان قازاخستان وقيرغيزستان

 عبد اللطيف بندر أوغلو

 شوقي أبو خليل أطلس الحديث النبوي

 قسم التربية اإليمانية

إنه القران سر نهضتنا , العودة إلي 

القران , بناء اإليمان من خالل القرآن, 

 حتي يغيرواما بأنفسهم , فلنبدأ بأنفسنا

 يمجدي الهالل

 ابن قيم الجوزية جالء األفهام

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رسالة في أمراض القلوب وشفاؤها

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية العبودية

 ابن قيم الجوزية زاد المهاجر إلى ربه )الرسالة التبوكية (

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قاعدة في المحبة

 شقرعمر األ أسماء هللا الحسني

 الراغب األصفهاني تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين

 عبد الرحمن بن عبد الخالق يوسف الجحيم رؤية من الداخل

منازل الحور العين في قلوب العارفين 

 برب العالمين

 عبد الكريم بن صالح الحميد



 خالد أبو شادي أول مرة أصلي

 سيد العفاني رهبان الليل

 د الغزاليأبو حام ميزان العمل

 محمد صالح المنجد سلسلة اآلداب اإلسالمية

سباق نحو الجنان كيف تجعل قلبك أسرع 

 القلوب

 خالد أبو شادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوي الثالث

 تأليف الكتاب

 قسم التفسير

 أبو زكريا النووي التبيان في آداب حملة القرآن

 المختار الشنقيطيمحمد  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن



المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 )تفسير ابن عطية(

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي

 ابن أبي حاتم الرازي تفسير ابن أبي حاتم الرازي

 جالل الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

حيح المسبور من التفسير موسوعة الص

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير 

 القرآن الكريم عرض ودراسة

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري اإلجماع في التفسير

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 عماد الدين بن محمد الطبري قرآن )الكيا الهراسي(أحكام ال

 ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(

 سيد قطب في ظالل القرآن

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 د رضامحمد رشي تفسير المنار

 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير

 طنطاوي جوهر الجواهر في تفسير القرآن

التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن 

 الكريم

 زغلول النجار

 أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 يالزمخشر الكشاف في علوم القرآن

 محمد علي الصابوني روائع البيان تفسير آيات األحكام

 محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم

 أبو حيان األندلسي تفسير البحر المحيط

 أبو السعود محمد بن العمادي تفسير أبي السعود

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل 

 وحقائق التأويل

 عبد هللا بن أحمد النسفي

 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي التأويالت النجمية

 سهل بن عبد هللا التستري تفسير التستري



الحسن بن محمد بن الحسين القمي  ن ورغائب الفرقانتفسير غرائب القرآ

 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 اإلمام اآللوسي

 الفضل بن الحسين الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي فصوص الحكم

 اخوان الصفا رسائل إخوان الصفا

 ابن خزيمة الفارسي الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 النحاس

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

قالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري الناسخ والمنسوخ

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

المحرر في أسباب نزول القرآن من 

ة دراسة األسباب خالل الكتب التسع

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي لباب النقول في أسباب النزول

 علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول

 الحافظ ابن حجر العسقالني العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني البرهان في توجيه متشابه القرآن

 زكريا األنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

نزهة األعين النواظر في علم الوجوه 

 والنظائر

 ابن الجوزي

 عبد الرحمن القماش جامع لطائف التفسير

 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي سور القرآنالبرهان في ترتيب 

 اإلمام السيوطي أسرار ترتيب القرآن

 ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن

 سرحان جوهر سرحانالربط بين اآليات والسور في تفسير 



 الطبري

أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 

 الكريم

 مساعد بن سليمان الطيار

 نجم الدين الطوفي ير في علم التفسيراإلكس

اإلعجاز اإلعالمي في القصص القرآني 

 دراسة تطبيقية علي سورة النمل -

 محمد وهدان

 مريم مسعود البعد التصويري في القرآن 

 صالح عبد الفتاح الخالدي تعريف الدارسين بمناهج المفسرين

المرشد الوجيز إلي علوم تتعلق بالكتاب 

 العزيز

 امة المقدسيأبي ش

 إبراهيم بن سعيد الدوسري المنهاج في الحكم علي القراءات

 قسم العقيدة

 يوسف القرضاوي وجود هللا

 جعفر شيخ إدريس الفيزياء ووجود الخالق

 صالح آل الشيخ شرح األصول الثالثة

 صالح آل الشيخ شرح القواعد األربعة

منهج ابن القيم في شرح أسماء هللا 

 الحسني

 ف الغامديمشر

) تعريفه , تاريخه , المنهج السلفى 

 مجاالته , قواعده , خصائصه (

 مفرح بن سليمان القوسي

 محمد بشير السهسواني الهندي صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن

 علي محفوظ اإلبداع في مضار اإلبتداع

ثم شتان دراسة منهجية في مقارنة 

 األديان

 انيمحمود عبد الرزاق الرضو

 عثمان بن سعيد الدرامي الرد علي الجهمية

 قسم الفقه

 ابن رشيد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي األحكام السلطانية والواليات الدينية

 محمد ضياء الدين الريس النظريات السياسية اإلسالمية

 بد السالم بن إبراهيم الحصينع تصوير النازلة وأثره في بيان حكمها

أثر قاعدة تغير الفتوى بتغير األزمان 

واألحوال في بيان حكم القضايا الفقهية 

 المعاصرة

 أحمد بن مشعل الغامدي

 أحمد الضويحي وظيفة الخبير في النوازل الفقهية

 عبد الرحمن السنوسي إعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات

 لعزيز الخياطعبد ا مناهج الفقهاء

 ابن الهمام الحنفي فتح القدير شرح الهداية



شرح منح الجليل علي مختصر العالمة 

 خليل

 محمد بن احمد عليش

مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين 

 للنووي

الخطيب الشربيني محمد بن أحمد 

 الشربيني

حاشية الروض المربع شرح زاد 

 المستنقع

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

 وهبة الزحيلي أصول الفقه اإلسالمي

 عبد الحميد أبو سليمان الفكر األصولي دراسة تحليلية نقدية

كشف األسرار شرح المصنف علي 

 المنار مع شرح نور األنوار علي المنار

 حافظ الدين النسفي

 محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي  نثر الورود شرح مراقي السعود

 أبو المعالي الجويني ول الفقهالبرهان في أص

 الغزالي المستصفي

المسمى بمختصر  -شرح الكوكب المنير 

التحرير أو المختصر المبتكر شرح 

 المختصر

 محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي

 عالء الدين المرداوي التحبير شرح التحرير فى اصول الفقه

 انعبد الكريم زيد الوجيز في شرح القواعد الفقهية

 علي بن أحمد الندوي القواعد الفقهية نشأتها وتطورها

 أحمد محمد الزرقا شرح القواعد الفقهية

 أحمد بن يحيي الونشريسي إيضاح المسالك إلي قواعد اإلمام مالك

 بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المنثور في ترتيب القواعد الفقهية

 ر الميمانناص الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

 أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي الفروق الفقهية

 راشد بن علي الحاي الفروق في مسائل الحكم عند األصوليين

تخريج الفروع علي األصول دراسة 

 تاريخية ومنهجية تطبيقية

 عثمان بن محمد األخضر

تخريج األصول من الفروع دراسة 

 تأصيلية

عبد الوهاب بن عبد هللا بن صالح 

 الرسيني

ضوابط المعرفة وأصول االستدالل 

 والمناظرة

 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني

 رشيد سلهاط اإلستدالل الفقهي دراسة تحليلية

 قسم الحديث الشريف

بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 

 ومنبع الفوائد

 نور الدين الهيثمي

 أبي بكر السيوطي عبد الرحمن بن تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

 خالد منصور إدريسآراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته 



 ولغيره

 محمود الطحان أصول التخريج ودراسة األسانيد

السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات 

 الجرح والتعديل

 محمد بن احمد الذهبي شمس الدين

التأسيس في فن دراسة األسانيد دراسة 

لجوانب النظرية تأصيلية تفصيلية شاملة ل

 والتطبيقية

 عمر إيمان أبو بكر

العدالة والضبط وأثرهما في قبول 

 األحاديث أو ردها

 جنيد أشرف إقبال أحمد

 أبي سفيان مصطفي باحو العلة وأجناسها عند المحدثين

 النقاد الموصوفون بالتشدد

 أبا حاتم محمد بن إدريس بن المنذر -

 أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى -

 أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي -

- 

- 

- 

تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في 

 التصحيح والتعليل

 ماهر الفحل

 قسم اللغة العربية

 محمد سعيد رسالن تيسير النحو

شرح مختصر التصريف العزي في فن 

 الصرف

 سعد الدين التفتازاني

 المفضل الضبي المفضليات

 ة الدينوريابن قتيب عيون األخبار

 إحسان عباس تاريخ النقد األدبي عند العرب

 كمال بشر علم األصوات

 أبي عبيد القاسم بن سالم الهروي ثالثة نصوص في األضداد

 أحمد بن محمد العباسي السماللي شرح الجوهر المكنون في الثالثة فنون

علم العروض كما لم يعرض  -الميزان 

 من قبل

 محجوب موسي

 ة النبويةقسم السير

 محمد بن عيسي الضحاك الترمذي الشمائل

 علي محمد الصالبي السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل

 قسم واقع األمة

 سيد حسين العفاني تذكير النفس بحديث القدس واقدساه

 قسم السياسة



 أحمد ظاهر دراسات في الفلسفة السياسية

الجغرافية السياسية والجغرافية 

 ةاالستراتيجي

 األميرال بيير سيليرييه

 جورج كنان الدبلوماسية األمريكية

 لستر ثارو الصراع علي القمة

 أسامة الغزالي األحزاب السياسية في العالم الثالث

 قسم اإلقتصاد

أسس اإلقتصاد بين اإلسالم والنظم 

 المعاصرة

 أبي األعلي المودودي

أثر الزكاة في معالجة التضخم والوقاية 

 منه

 هللا بن محمد العمراني عبد

 عبد الحميد محمود البعلي أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي

 -خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية 
 التطبيقية والقضايا والمشكالت الجوانب

 مجموعة من الباحثين

 عبد الرزاق عفيفي بورصة األوراق المالية والضرائب

ت الغرر في العقود وآثاره في التطبيقا

 المعاصرة

 الصديق محمد األمين الضرير

الحاجات البشرية مدخل الى النظرية 

 سالميةإلقتصادية ااإل

 محمد البشير فرحان مرعي

تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة 

سالمية دراسة حالة إمن وجهة نظر 

 ميزانية الكويت

 منذر قحف

أزمة المديونية األجنبية في العالم 

وسائل  -آثارها  -أسبابها  -اإلسالمي 

 عالجها 

 عبد سعيد إسماعيل

حول المنهج اإلسالمي في التنمية 

 اإلقتصادية

 عبد الحميد الغزالي

 محمود أحمد مهدي نظام الوقف في التطبيق المعاصر

 قسم الفلسفة

السلفية بين العقيدة اإلسالمية والفلسفة 

 الغربية

 مصطفي حلمي

 قسم علم النفس

 أحمد عزت راجح النفسأصول علم 

علم النفس الفسيولوجي مقدمه في االسس 

السيكوفسيولوجيه و النيورولوجيه 

 نسانيللسلوك اإل

 عبد الوهاب محمد كامل

 إبراهيم الفقي قوة التحكم في الذات



 محمد أحمد النابلسي أصول الفحص النفسي ومبادئه

 عبد هللا العثمان إفهم غضبك كي تتغلب عليه

 فرج عبد القادر طه فس الصناعي والتنظيميعلم الن

 قسم علم اإلجتماع

 محمد الطاهر بن عاشور أصول النظام اإلجتماعي في اإلسالم

 قسم الثقافة

أفكار غيرت العالم تاريخ الحضارة عبر 

 أعالمها

 محمد جمال طحان

 قسم علو الهمة في طلب العلم

 قرنيعائض بن عبد هللا ال سلسلة القمم ألهل الهمم

 قسم توجيهات لطالب العلم

 محمد إسماعيل المقدم حرمة أهل العلم

 قسم القراءة

 فهد بن صالح الحمود قراءة القراءة

 قسم الفكر اإلسالمي

السلفية وموقفها من الحركات اآلخري 

 لمفرح القوسي //

 

 قسم التربية اإلسالمية

 مجدي الهاللي العودة إلي القرآن لماذا ؟ وكيف ؟

 مجدي الهاللي تحقيق الوصال بين القلب والقرآن

سالمية في بناء دور التربية األخالقية اإل

 نسانيةالفرد والمجتمع والحضارة اإل

 مقداد يالجن

  سلسلة أوالدنا ألكرم رضا //

 قسم الدعوة اإلسالمية

 عبد الحليم الكناني أهدافنا أخطر قضايا المسلمين

 تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية المنكراألمر بالمعروف والنهي عن 

 فتحي يكن ماذا يعني إنتمائي لإلسالم

 أحمد الطهطاوي فن الدعوة إلي هللا 

 فتحي يكن العيادة الدعوية

 يوسف القرضاوي فقه األولويات

 قسم التاريخ

 محمد امحزون منهج دراسة التاريخ اإلسالمي

  الدولة العباسية للصالبي //

 علي محمد الصالبي ة عثمان بن عفانسير

 زكريا محمد بن محمود القزويني آثار البالد واخبار العباد

 بكين –مجلة بناء الصين  تاريخ الصين



  تاريخ الهند تحت الحكم اإلسالمي //

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية 

 وحضارتهم

 أحمد محمود الساداتي

 و خليلشوقي أب أطلس السيرة النبوية

 قسم التربية اإليمانية

 عبد هللا بن إبراهيم اللحيدان البكاء عند قراءة القرآن

  الذكر للعفاني //

 ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد

 خالد أبو شادي بأي قلب نلقاه

 خالد أبو شادي جرعات الدواء

 ابن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة

 عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حسنيفقه األسماء ال

 عائض القرني أول ليلة في القبر

 خالد أبو شادي ليلي بين الجنة والنار

 محمد بن شومان الرملي المشوق إلي ذكر هللا تعالي

 ابن حزم األندلسي األخالق والسير في مداواة النفوس

 سلمان ناصيف الدحدوح ليس من األدب

 د فريدأحم من اعالم السلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوي الرابع

 تأليف الكتاب

 قسم التفسير

 يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القرآن العظيم ؟

 محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن



 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 )تفسير ابن عطية(

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي

 ابن أبي حاتم الرازي تفسير ابن أبي حاتم الرازي

 جالل الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير 

 اسةالقرآن الكريم عرض ودر

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري اإلجماع في التفسير

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 عماد الدين بن محمد الطبري أحكام القرآن )الكيا الهراسي(

 ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي سير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن )تف

 سيد قطب في ظالل القرآن

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 محمد رشيد رضا تفسير المنار

 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير

 طنطاوي جوهر الجواهر في تفسير القرآن

القرآن  التفسير العلمي لآليات الكونية في

 الكريم

 زغلول النجار

 أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 الزمخشري الكشاف في علوم القرآن

 محمد علي الصابوني روائع البيان تفسير آيات األحكام

 محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه

إعراب القرآن وصرفه وبيانه الجدول في 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم

 أبو حيان األندلسي تفسير البحر المحيط

 أبو السعود محمد بن العمادي تفسير أبي السعود

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل 

 وحقائق التأويل

 د النسفيعبد هللا بن أحم

 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي التأويالت النجمية



 سهل بن عبد هللا التستري تفسير التستري

الحسن بن محمد بن الحسين القمي  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان

 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 إلمام اآللوسيا

 الفضل بن الحسين الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي فصوص الحكم

 اخوان الصفا رسائل إخوان الصفا

 رسيابن خزيمة الفا الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 النحاس

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

قالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري المنسوخالناسخ و

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

المحرر في أسباب نزول القرآن من 

خالل الكتب التسعة دراسة األسباب 

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي لباب النقول في أسباب النزول

 أحمد الواحديعلي بن  أسباب النزول

 الحافظ ابن حجر العسقالني العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني البرهان في توجيه متشابه القرآن

 زكريا األنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

لوجوه نزهة األعين النواظر في علم ا

 والنظائر

 ابن الجوزي

 عبد الرحمن القماش جامع لطائف التفسير

 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي البرهان في ترتيب سور القرآن

 اإلمام السيوطي أسرار ترتيب القرآن

 اقيا البغداديابن ن الجمان في تشبيهات القرآن



الربط بين اآليات والسور في تفسير 

 الطبري

 سرحان جوهر سرحان

 جالل الدين السيوطي التحبير في علم التفسير

القول المبين في قواعد الترجيح بين 

 المفسرين

 فهد عبد هللا الحزمي

 زغلول النجار اإلعجاز التاريخي في القرآن الكريم

  /اإلعجاز الجغرافي في القرآن /

 سعود عبد هللا الفنيسان إختالف المفسرين أسبابه وآثاره

  منجد المقرئين البن الجزري //

 قسم العقيدة

موقف العقل والعلم والعالم من رب 

 العالمين

 مصطفي صبري

  هللا يتحدي الملحدين لوحيد الدين خان //

 محمد خليل هراس شرح العقيدة الواسطية

  شرح لمعة االعتقاد //

أسماء هللا الحسني الثابتة في الكتاب 

 والسنة

 محمود عبد الرزاق الرضواني

 محمود محمد الخزندار فقه االئتالف

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس 

 على قلب داود بن جرجيس

 عبد الرحمن بن عبد الوهاب التميمي

 حسام الدين عفانة قواعد وأسس في السنة والبدعة

ربعة ورسائل بولس ويوحنا األناجيل األ

 تنفي ألوهية المسيح كما ينفيها القرآن

 سعد رستم

أم البراهين في الرد التفصيلي علي 

 مذهب األشعرية والماتردية

 حامد بن عبد هللا العلي

 قسم الفقه

 -دراسة فقه العبادات من :

 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته

  ابن حزم المحلي

 عبد المالك رمضاني ي السياسة الشرعيةمدارك النظر ف

الخالفة اإلسالمية بين نظم الحكم 

 المعاصرة

 جمال المراكبي

مراحل النظر في النازلة الفقهية وأهمية 

 مراعاتها في بحث القضايا

 مسفر بن علي القحطاني

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 

 دراسة تأصيلية تطبيقية

 مسلم بن محمد الدوسري



 -فقه العبادات من : دراسة

 الكردري محمد بن عبد الستار الفتاوي البزازية

 ابن نجيم الحنفي الفتاوي الزينيه في فقه الحنفية

 السمرقندي جامع الفتاوي

فخر الدين الحسن بن منصور قاضي  فتاوي قاضي خان

 خان

 قدري أفندي عبد القادر ابن يوسف واقعات المفتين

 يد محمد بن أحمد بن رشدأبو الول فتاوي ابن رشد

المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

فتاوي أهل إفريقية واألندلس 

 والمغرب

 أبو العباس أحمد بن يحيي الونشريسي

 عياض وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل األحكام

إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي  فتاوي اإلمام الشاطبي

 الشاطبي

 محمد الخليلي الشافعي فتاوي الخليلي الشافعي

 اإلمام النووي فتاوي النووي

 تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي فتاوي السبكي

 ابن حجر الهيثمي الفتاوي الفقهية الكبري

 الرملي خير الدين بن أحمد الفاروفي الفتاوي الخيرية لنفع البرية

عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن  فتاوي ابن الصالح

 الحالص

ابن العالء األنصاري االندربتي  الفتاوي التاتارخانية

 الدهلوي الهندي

  الدرر السنية //

 محمد بن صالح المنجد فتاوي اإلسالم

  فتاوي ابن ابراهيم //

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز فتاوي إسالمية

تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم  مجموع الفتاوي

 بن تيمية

اوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فت

 اإلفتاء

اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة 

 العربية السعودية

موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا 

 المعاصرة

 وهبة الزحيلي

  فتاوي االزهر الشريف //

   المجامع الفقهية //
 جمال الدين عطية نحو تفعيل مقاصد الشريعة

  م مدكور //مناهج اإلجتهاد لسال



 -:العبادات من  فقهدراسة مذهبية مقارنة ل

 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار

 محمد بن الحسن الشيباني الجامعين والسيرين والزيادات

 شمس الدين أبو بكر محمد السرخسي المبسوط للسرخسي

موسوعة القواعد الفقهية المقارنة 

 التجريد للقدوري //

 

شرح كتاب جامع  التوضيح في

 األمهات البن الحاجب

 خليل بن إسحاق الجندي المالكي

 محمد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير

مناهج التحصيل ونتائج لطائف 

التأويل في شرح المدونة وحل 

 مشكالتها

 أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 أبو الحسن الماوردي الحاوي الكبير

 مام النووياإل المجموع 

أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن  البيان في مذهب اإلمام الشافعي

 سالم العمراني

 محمد بن إدريس الشافعي األم

نصاف في معرفه الراجح من اإل

حمد بن أالخالف علي مذهب االمام 

 حنبل

عالء الدين ابو الحسن علي بن سليمان 

 بن احمد المرداوي

 يابن قدامة المقدس المغني

 عبد الكريم النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 

مع الدراسات العلمية واألبحاث المتخصصة كأبحاث الشيخ يعقوب الباحسين 

وموسوعة اإلجماع لسعدي أبو جيب والمطلق والمقيد لحمد الصاعدي والنفي 

 واإلثبات لمحمد سالم ولد واإلستثناء عن األصوليين ألكرم أوزيقان

 

اهج األصولية في االجتهاد بالرأي في المن

 التشريع االسالمي

 فتحي الدريني

 عبد العلي اللكنوي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

أصول الفتيا في الفقه علي مذهب اإلمام 

 مالك

 محمد بن حارث أسد الخشني

بو بكر محمد الطيب بن محمد بن القاسم أ التقريب واإلرشاد

 الباقالني

 علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن في أصول األحكاماإلحكام 

 أبو يعلي محمد بن الحسين العدة في أصول الفقه

 يعقوب الباحسين المفصل في القواعد الفقهية



أثر االختالف في القواعد األصولية في 

 اختالف الفقهاء

 مصطفي الخن

 ابن نجيم الحنفي فوائد الزينية في مذهب الحنفية

  // ية البن المقرئالقواعد الفقه

 تاج الدين السبكي األشباه والنظائر

 الحافظ ابن رجب الحنبلي تقرير القواعد وتحرير الفوائد 

 أبي محمد الجويني الفروق

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند 

 األصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة

 هشام بن محمد السعيد

 مد الزنجاتي أبو المناقبمحمود بن أح تخريج الفروع علي األصول

تخريج الفروع على الفروع وأثره في 

 النوازل الفقهية دراسة فقهية تطبيقية

 سعود بن عبد العزيز العواد

 عبد الرحيم فرج الجندي شرح السلم المنورق

 طه عبد الرحمن اللسان والميزان أو التكوثر العقلي

 قسم الحديث الشريف

 الحافظ ابن حجر العسقالني سانيد الثمانيةالمطالب العالية بزوائد الم

  زوائد مصنف عبد الرزاق //

 الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية

 عبد العزيز بن سعد التخيفي درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته

 عبد الرحمن الزيد الحديث الجيد عند أهل السنن األربعة

 بد المنعم سليمعمرو ع تيسير تخريج األحاديث للمبتدئين

 مصطفي إسماعيل شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل

قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ 

وزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في 

 كتابه فتح الباري

 نادر العمراني

القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها 

بين المحدثين وبعض األصوليين وأثر 

 وردها ذلك في قبول األحاديث

 أميرة علي عبد هللا الصاعدي

  // مسالك الكشف عن االتصال واالنقطاع

 النقاد الموصوفون بالتشدد

 محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن سهيد -

 أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن التيمي -

 أبو الفضائل الحسن بن محمد الصاغاني -

 أحمد بن علي بن المثنى بن يحيي الموصلي -

 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية -

منهج النقد عند المحدثين مقارناً بالمنهج 

 النقدي الغربي

 أكرم ضياء العمري



 قسم اللغة العربية

 محمد بن صالح العثيمين شرح الدرة اليتيمة

 عبد القاهر الجرجاني العمد كتاب في التصريف

 لخطاب القرشي أبي زيد محمد بن ا جمهرة أشعار العرب

 ابن عبد ربه العقد الفريد

 أحمد احمد بدوي أسس النقد األدبي عند العرب

 كمال محمد بشر علم اللغة العام األصوات

 عثمان ابن جني الخصائص

 جالل الدين بن عمر القزويني اإليضاح في علوم البالغة

 غازي يموت بحور الشعر العربي عروض الخليل

 ةقسم السيرة النبوي

 ابن القيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد

 منير محمد الغضبان التربية الجماعية

 قسم واقع األمة

 محمد قطب واقعنا المعاصر

 قسم السياسة

انقالب العالم سوسيولوجيا المسرح 

 الدولي

 ماري كلود سموتس - برتران بادي

النظم السياسية العربية قضايا االستمرار 

 يروالتغي

 علي الدين هالل

العالقات الدبلوماسية األمريكية مع 

 الشرق األوسط

 توماس.أ.بريسون

 توماس شيلينج استراتيجية الصراع

نظريات التنمية السياسية المعاصرة  

دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور 

 الحضاري االسالمي

 نصر محمد عارف

 قسم اإلقتصاد

 محمد بن عبد الرحمن الجنيدل إلسالميمناهج الباحثين في اإلقتصاد ا

لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق 

 المعاصر

 يوسف القرضاوي

التحديات التي تواجه العمل المصرفي 

 اإلسالمي

 منور إقبال

صناديق االستثمار بين االقتصاد 

 ىاإلسالمي واالقتصاد الوضع

 نزيه عبد المقصود مبروك

 مد دوابهأشرف مح نحو سوق مالية إسالمية

الملكية الفردية في النظام االقتصادي 

 اإلسالمي

 محمد بلتاجي



عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي 

 واالقتصاد الوضعي

 إسماعيل إبراهيم البدوي

 محمود الخالدي سالميقتصاد اإلسوسيولوجيا اإل

البالد النامية واألزمات المالية العالمية 

 وإدراتها حول استراتيجيات منع األزمات

 محمد الفنيش

التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في 

 االقتصاد اإلسالمي

 محمد عبد المنعم عفر

 منذر قحف الوقف اإلسالمي إدارته وتطوره وتنميته

 قسم الفلسفة

 إبراهيم مدكور في الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه

 قسم علم النفس

 محمد قطب دراسات ف النفس اإلنسانية

 عبد الرحمن محمد العيسوي علم النفس اإلكلينيكي

 كيري باترسون المؤثر قوة تغيير أي شيء

 عبد العزيز النجار أسس الصحة النفسية

 دانييل جولمان الذكاء العاطفي

 عماد عبد الرحيم علم النفس العسكري

 قسم علم اإلجتماع

 محسن عبد الحميد اإلسالم والتنمية اإلجتماعية

 لثقافةقسم ا

 مالك بن نبي مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي

 قسم علو الهمة في طلب العلم

 عائض القرني عاشق

 قسم توجيهات لطالب العلم

الجانب الفكري في شخصية المشتغلين 

 بالعلوم الشرعية

 محمد موسي الشريف

 قسم القراءة

الحفـظ .. )أهميته . عجائبه . طريقته . 

 أسبابه(

 لقيوم السحيبانيعبد ا

 قسم الفكر اإلسالمي

الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 

 سالمي والمعاصراإل

 صالح الصاوي

 قسم التربية اإلسالمية

 عبد الكريم بكار بناء األجيال

توجيه المعلم إلي معالم طرق تعليم العلوم 

 اإلسالمية ووسائلها

 مقداد يالحن

  // سلسلة إدارة الذات ألكرم رضا



 قسم الدعوة اإلسالمية

 جاسم المهلهل األهداف الرئيسية للدعاة

 خالد السبت االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبجديات التصور الحركي للعمل 

 اإلسالمي

 فتحي يكن

 مصطفي الطحان دليل العمل الطالبي والجامعي

 فهد الغماري أسباب ضعف العمل الدعوي

 القرضاوي يوسف رسائل ترشيد الصحوة

 قسم التاريح

 إبراهيم خورشيد علم التاريخ

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 

 السقوط

 علي محمد الصالبي

سيرة أمير المؤمنين خامس الخلفاء 

الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب 

 شخصيته وعصره

 علي محمد الصالبي

 محمد عتريس معجم بلدان العالم

 نخلة قلفاط ديثتاريخ روسيا الح

 عبد العزيز جنكيز خان تركستان قلب آسيا

 محمود شاكر المسلمون في الهند الصينية

 هارون يحيي أطلس الخلق 

 قسم التربية اإليمانية

 يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القرآن العظيم

 محمد بن صالح العثيمين شرح رياض الصالحين

 يد البالليعبد الحم البيان في مداخل الشيطان

 أبو حامد الغزالي كيمياء السعادة

 ناصر العمر السعادة بين الوهم والحقيقة

 ابن قيم الجوزية طريق الهجرتين وباب السعادتين

 محمد راتب النابلسي أسماء هللا الحسني

 محمد حسين يعقوب القبر رؤية من الداخل

 ليأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنب التخويف من النار

 ابن قيم الجوزية حادي األرواح إلي بالد األفراح

 فوزي سعيد اإلنفاق واإلمساك

 الحافظ ابن رجب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة

 جالل الدين السيوطي صفة صاحب الذوق السليم

 أبي نعيم األصبهاني حلية األولياء

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوي الخامس

 تأليف الكتاب

 سم التفسيرق

  فضائل سور القرآن إلبراهيم عيسي //

 محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 



 )تفسير ابن عطية(

 ابن أبي حاتم الرازي لرازيتفسير ابن أبي حاتم ا

 جالل الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير 

 القرآن الكريم عرض ودراسة

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري راإلجماع في التفسي

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 عماد الدين بن محمد الطبري أحكام القرآن )الكيا الهراسي(

 ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(

 سيد قطب آنفي ظالل القر

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 محمد رشيد رضا تفسير المنار

 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير

 طنطاوي جوهر الجواهر في تفسير القرآن

التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن 

 الكريم

 زغلول النجار

 الوائليأحمد  نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 الزمخشري الكشاف في علوم القرآن

 محمد علي الصابوني روائع البيان تفسير آيات األحكام

 محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم

 أبو حيان األندلسي تفسير البحر المحيط

 أبو السعود محمد بن العمادي تفسير أبي السعود

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل 

 وحقائق التأويل

 عبد هللا بن أحمد النسفي

 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي النجمية التأويالت

 سهل بن عبد هللا التستري تفسير التستري

الحسن بن محمد بن الحسين القمي  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان



 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 اإلمام اآللوسي

 ين الطبرسيالفضل بن الحس مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي فصوص الحكم

 اخوان الصفا رسائل إخوان الصفا

 ابن خزيمة الفارسي الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 حاسالن

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

قالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري الناسخ والمنسوخ

الرسوخ من علم  المصفى بأكف أهل

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

المحرر في أسباب نزول القرآن من 

خالل الكتب التسعة دراسة األسباب 

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي لباب النقول في أسباب النزول

 علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول

 قالنيالحافظ ابن حجر العس العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني البرهان في توجيه متشابه القرآن

 زكريا األنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

نزهة األعين النواظر في علم الوجوه 

 والنظائر

 ابن الجوزي

 القماش عبد الرحمن جامع لطائف التفسير

 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي البرهان في ترتيب سور القرآن

 اإلمام السيوطي أسرار ترتيب القرآن

 ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن

الربط بين اآليات والسور في تفسير 

 الطبري

 رحان جوهر سرحانس



 اإلمام السيوطي اإلتقان في علوم القرآن

 خالد عبد الرحمن العك أصول التفسير وقواعده

اإلعجاز النفسي في القرآن لعبد هللا أبو 

 السعود //

 

  التأثير الصوتي للقرآن //

اإلسرائليات والموضوعات في كتب 

 التفسير

 محمد أبو شهبة

العشر  البدور الزاهرة في القراءات

 المتواترة من طريقي الشاطبية والدري

 عبد الفتاح القاضي

 قسم العقيدة

 هارون يحيي ال يعرف هللا اال بالعقل

 هارون يحيي الروعة في كل مكان

 محمد بن صالح العثيمين التدميرية //

 سليمان العلوان التبيان شرح نواقض اإلسالم

 عبد العزيز الداخل المرتع األسني

 محمود أحمد األطرش ة والبغضاء في القرآن الكريمالمحب

 سيد حسين العفاني أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم

 عبد العزيز عبد اللطيف نواقض اإليمان القولية والعملية

 عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

مع الشيعة اإلثني عشرية في األصول 

 والفروع

 سالوسعلي أحمد ال

 قسم الفقه

 -دراسة فقه المعامالت من :

 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته

  ابن حزم المحلي

الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 

 اإلسالمي

 صالح الصاوي

 مسلم اليوسف دولة الخالفة الراشدة والعالقات الدولية

منهج الجمع بين المقاصد والنصوص في 

 مهمةدراسة القضايا ال

 حسن عبد الحميد بخاري

أثر القاعدة تنزل منزلة الضرورة في 

إسقاط عقوبة السرقة في الفقه الجنائي 

 المعاصر

 فتحي محمد أبو الورد

 -من : المعامالتدراسة فقه 

 الكردري محمد بن عبد الستار الفتاوي البزازية

 ابن نجيم الحنفي الفتاوي الزينيه في فقه الحنفية



 السمرقندي يجامع الفتاو

فخر الدين الحسن بن منصور قاضي  فتاوي قاضي خان

 خان

 قدري أفندي عبد القادر ابن يوسف واقعات المفتين

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فتاوي ابن رشد

المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

فتاوي أهل إفريقية واألندلس 

 والمغرب

 يأبو العباس أحمد بن يحيي الونشريس

 عياض وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل األحكام

إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي  فتاوي اإلمام الشاطبي

 الشاطبي

 محمد الخليلي الشافعي فتاوي الخليلي الشافعي

 اإلمام النووي فتاوي النووي

 تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي فتاوي السبكي

 بن حجر الهيثميا الفتاوي الفقهية الكبري

 الرملي خير الدين بن أحمد الفاروفي الفتاوي الخيرية لنفع البرية

عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن  فتاوي ابن الصالح

 الصالح

ابن العالء األنصاري االندربتي  الفتاوي التاتارخانية

 الدهلوي الهندي

  الدرر السنية //

 محمد بن صالح المنجد فتاوي اإلسالم

  فتاوي ابن ابراهيم //

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز فتاوي إسالمية

تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم  مجموع الفتاوي

 بن تيمية

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 اإلفتاء

اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة 

 العربية السعودية

 موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا

 المعاصرة

 وهبة الزحيلي

  فتاوي االزهر الشريف //

   المجامع الفقهية //
 مصطفي مخدوم قواعد الوسائل

 مصطفي أحمد الزرقا الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد

 -:من المعامالت  لفقهدراسة مذهبية مقارنة 

 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار

 محمد بن الحسن الشيباني الجامعين والسيرين والزيادات



 شمس الدين أبو بكر محمد السرخسي المبسوط للسرخسي

موسوعة القواعد الفقهية المقارنة 

 التجريد للقدوري //

 

التوضيح في شرح كتاب جامع 

 األمهات البن الحاجب

 خليل بن إسحاق الجندي المالكي

 محمد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير

التحصيل ونتائج لطائف  مناهج

التأويل في شرح المدونة وحل 

 مشكالتها

 أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 أبو الحسن الماوردي الحاوي الكبير

 اإلمام النووي المجموع 

أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن  البيان في مذهب اإلمام الشافعي

 سالم العمراني

 محمد بن إدريس الشافعي األم

نصاف في معرفه الراجح من اال

الخالف علي مذهب االمام احمد بن 

 حنبل

عالء الدين ابو الحسن علي بن سليمان 

 بن احمد المرداوي

 ابن قدامة المقدسي المغني

 عبد الكريم النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 

ن مع الدراسات العلمية واألبحاث المتخصصة كأبحاث الشيخ يعقوب الباحسي

وموسوعة اإلجماع لسعدي أبو جيب والمطلق والمقيد لحمد الصاعدي والنفي 

 واإلثبات لمحمد سالم ولد واإلستثناء عن األصوليين ألكرم أوزيقان

 

 علم األصول وقضايا اإلستناد واالستمداد

// 

 

 بو بكر الجصاصأ الفصول في األصول

 يسليمان بن خلف الباج إحكام الفصول في أحكام األصول

 محمد بن عمر بن الحسين الرازي المحصول في علم األصول

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المسودة في أصول الفقه

 عبد العزيز محمد عزام القواعد الفقهية

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية القواعد النورانية الفقهية

 أبو زيد عبيد هللا عمر الدبوسي تأسيس النظر

:  الفقه من خالل كتابيتطبيقات قواعد 

, وشرح  إيضاح المسالك للونشريسي

 المنهج المنتخب للمنجور 

 الصادق عبد الرحمن الغرياني

عبد الوهاب بن أحمد بن خليل بن عبد القواعد والضوابط الفقهية في كتاب األم 



 الحميد للشافعي

القواعد الفقهية من خالل كتاب المغني 

 البن قدامة الحنبلي

 حد اإلدريسيعبد الوا

 عبد الرحيم الزريراني إيضاح الدالئل في الفرق بين المسائل

الفروق األصولية في اإلجماع والقياس 

 جمعاً وتوثيقاً ودراسة

 نوف بنت ماجد الفرم

 عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي التمهيد في تخريج الفروع علي األصول

استنباط النوازل بطريق تخريج الفروع 

 // علي الفروع

 

 علي عبد المعطي المنطق الصوري

 نجم الدين الطوفي علم الجذل في علم الجدل

 قسم الحديث الشريف

 صالح الشامي زوائد سنن البيهقي

  //زوائد الدارقطني

 طارق عوض هللا اصالح اإلصطالح

شرح لغة المحدث منضومة في علم 

 مصطلح الحديث

 طارق عوض هللا

 الخطيب البغدادي النقلالفصل للوصل المدرج في 

السنن األبين والمورد األمعن في 

 المحاكمة بين اإلمامين في السند المعنعن

 ابن رشيد الفهري

التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح 

 والتعديل

 بكر بن عبد هللا أبو زيد

ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين 

راد والتكرير والتركيب وداللة كل اإل

 حالة الراوي والمرويمنها على 

 أحمد معبد عبد الكريم

اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد 

 والمتابعات

 طارق عوض هللا

مناهج المحدثين في تقوية األحاديث 

 الحسنة والضعيفة

 المرتضي الزين

 ماهر الفحل الجامع في العلل والفوائد

 النقاد الموصفون باالعتدال

 رحمن الفهميالليث بن سعد بن عبد ال -

 مالك بن أنس -

 الحسن علي بن عبد هللا بِن جعفر المديني أبو -

 أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل -

 أبا خيثمة زهير بن حرب بن شداد -

 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري -



 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم -

نقد المتن وعالقته بالحكم علي رواة 

 د علماء الجرح والتعديلالحديث عن

 خالد الدريس

 قسم اللغة العربية

 أحمد بن عمر الحازمي شرح ألفية ابن مالك

شرح مختصر شذا العرف في فن 

 الصرف

 وليد إدريس المنيسي

 أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ديوان الحماسة

 أبو العابس محمد بن يزيد المبرد الكامل

  //النقد االدبي لسعد أبو الرضا

 منصور محمد الغامدي الصوتيات العربية

المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة 

 المقارن

 مشتاق عباس

 عبد القاهر الجرجاني دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة

 ثعلب قواعد الشعر

 قسم السيرة النبوية

 أكرم ضياء العمري صحيح السيرة

 منير الغضبان التربية القيادية 

 األمةقسم واقع 

 فتحي يكن العالم اإلسالمي والمكائد الدولية

 قسم السياسة

 مجموعة من الباحثين كيف يصنع القرار في األنظمة العربية

 سعاد الشرقاوي النظم السياسية في العالم المعاصر

 عبد الوهاب المسيري الغرب والعالم تاريخ الحضارة

 عبد هللا عبد الخالق العالم المعاصر الصراعات الدولية

 جول مازاران دليل السياسي الناجح

 قسم اإلقتصاد

دور الدولة في تحقيق أهداف اإلقتصاد 

 اإلسالمي

 محمد بن عمر زبير

 عبد هللا بن محمد بن أحمد الطيار الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة

 مصطفي الزرقا المصارف معامالتها وودائعها وفوائدها

 سعود العصيمي محمد بن البطاقات اللدائنية

سوق األوراق المالية اإلسالمية بين 

النظرية و التطبيق دراسة حالة سوق 

 رأس المال اإلسالمي في ماليزيا

 نبيل خليل طه سمور

نطاق تملك المال العام في االسالم محمد 

 // الشيباني

 



 أميرة عبد اللطيف اإلستثمار في اإلقتصاد اإلسالمي

التنمية دور المشروعات العامة في 

 اإلقتصادية

 علي خليفة الكواري

اإلقتصاد العالمي علي حافة أزمة 

 مصرفية عالمية

 عمر عبد هللا كامل

برامج اإلصالح اإلقتصادي في الدول 

 العربية اإليجابيات والسلبيات

 عمر عبد هللا كامل

 حسن بن عبد هللا األمين إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف

 قسم الفلسفة

 زكي نجيب محمود الميتافيزيقا موقف من

 قسم علم النفس

 محمد قطب منهج التربية اإلسالمية

دراسات نظرية وعلمية لتقنيات وميادين 

 في علم النفس اإلجتماعي

 رجاء مكي طباره

كيف تقوي قدراتك الدماغية وتصل إلي 

ذروتك في الذكاء والذاكرة واإلبداع قوة 

 عقلك الباطن

 جوزيف ميرفي

ة السوية بين اإلسالم وعلم الشخصي

 النفس دراسة مقارنة

 أحمد السيد علي رمضان

 فهمي النجار الحرب النفسية

 محمد شحاتة ربيع علم النفس الجنائي

 قسم علم اإلجتماع

 عمر الشيباني التنمية اإلجتماعية واقع وآفاق

 قسم الثقافة

 محمود شاكر رسالة في الطريق إلي حضارتنا

 ة في طلب العلمقسم علو الهم

 جاسم بن محمد بن مهلهل الوقت عمار أو دمار

 قسم توجيهات لطالب العلم

 عبد الكريم بكار تجديد الوعي

 قسم القراءة

 عبد الكريم بكار القراءة المثمرة مفاهيم وآليات

 قسم الفكر اإلسالمي

جذور اإلنحراف في الفكر اإلسالمي 

 الحديث

 جمال سلطان

 إلسالميةقسم التربية ا

 مجدي الهاللي التوازن التربوي وأهميته لكل مسلم

 مقداد يالجنتوجيه المتعلم إلي منهاج التعلم في ضوء 



 الفكر التربوي واإلسالمي

 أكرم رضا سلسلة المرأة وإدارة الذات

 قسم الدعوة اإلسالمية

 عالء بكر مالمح رئيسية للمنهج السلفي

 بن عبد هللا المطلقإبراهيم  التدرج في دعوة النبي

  //أركان الدعوة لمجدي الهاللي

الدعوة المؤثرة الدعوة الفردية الدعوة 

 العامة

 جمال ماضي

 سيد محمد نوح آفات علي الطريق

 سعيد حوي جند هللا ثقافة وأخالقاً 

 قسم التاريخ

 حسن عثمان منهج البحث التاريخي

 لصالبيعلي محمد ا تاريخ دولتي المرابطين والموحدين

 علي محمد الصالبي معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره

البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار 

 األوائل واألواخر

 محمد فهمي المهندس المصري

 يورغن ويبر موجز تاريخ ألمانيا الحديث

 الشريف محمد بن حسين الحارثي جزيرة كريت أقريطش والفتح اإلسالمي

ير المسلمين الطرد واإلبادة مص

 العثمانيين

 جستن مكارثي

 سامي بن عبد هللا بن أحمد الملغوث أطلس تاريخ األنبياء والرسل

 قسم التربية اإليمانية

  //تلقي القران ليوسف عبادي

 يوسف القرضاوي المنتقي من الترغيب والترهيب

 سيد نوح آفات علي الطريق

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 

 الداء والدواء(الشافي )

 ابن قيم الجوزية

 ابن قيم الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين

 يوسف المعاشري وهلل األسماء الحسني

 أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي أهوال القبور

  //ثالثة ال يدخلون الجنة

 عبد اللطيف الغامدي ضمان بالجنة

كتب بديع الزمان النورسي وهارون 

 //يحيي

 

 عائض القرني ال تحزن

 أبو حامد الغزالي سر العالمين وكشف ما في الدارين

 ابن الجوزي صفة الصفوة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوي السادس

 تأليف الكتاب

 قسم التفسير

 فهد بن عبد الرحمن الرومي خصائص القرآن الكريم

 الشنقيطيمحمد المختار  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 



 )تفسير ابن عطية(

 ابن أبي حاتم الرازي تفسير ابن أبي حاتم الرازي

 جالل الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

بور من التفسير موسوعة الصحيح المس

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير 

 القرآن الكريم عرض ودراسة

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري اإلجماع في التفسير

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 عماد الدين بن محمد الطبري كيا الهراسي(أحكام القرآن )ال

 ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(

 سيد قطب في ظالل القرآن

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 محمد رشيد رضا تفسير المنار

 ابن عاشور فسير التحرير والتنويرت

 طنطاوي جوهر الجواهر في تفسير القرآن

التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن 

 الكريم

 زغلول النجار

 أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 الزمخشري الكشاف في علوم القرآن

 محمد علي الصابوني البيان تفسير آيات األحكام روائع

 محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم

 أبو حيان األندلسي تفسير البحر المحيط

 أبو السعود محمد بن العمادي بي السعودتفسير أ

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل 

 وحقائق التأويل

 عبد هللا بن أحمد النسفي

 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي التأويالت النجمية

 سهل بن عبد هللا التستري تفسير التستري

الحسن بن محمد بن الحسين القمي  الفرقان تفسير غرائب القرآن ورغائب



 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 اإلمام اآللوسي

 الفضل بن الحسين الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي كمفصوص الح

 اخوان الصفا رسائل إخوان الصفا

 ابن خزيمة الفارسي الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 النحاس

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة والمنسوخ في القرآن الكريم الناسخ

قالئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري الناسخ والمنسوخ

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

المحرر في أسباب نزول القرآن من 

األسباب خالل الكتب التسعة دراسة 

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي لباب النقول في أسباب النزول

 علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول

 الحافظ ابن حجر العسقالني العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 حمزة بن نصر الكرماني محمود بن البرهان في توجيه متشابه القرآن

 زكريا األنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

نزهة األعين النواظر في علم الوجوه 

 والنظائر

 ابن الجوزي

 عبد الرحمن القماش جامع لطائف التفسير

 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي آنالبرهان في ترتيب سور القر

 اإلمام السيوطي أسرار ترتيب القرآن

 ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن

الربط بين اآليات والسور في تفسير 

 الطبري

 سرحان جوهر سرحان



 بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي البرهان في علوم القرآن

 خالد السبت ةقواعد التفسير جمعاً ودراس

 مريم شمس اإلعجاز الطبي في القرآن

اإلعجاز الكيميائي الحيوي في القرآن 

 الكريم وتسخيره في الدعوة إلي هللا

 محمد عبد الرزاق أبو صليح

 فهد بن عبد الرحمن الرومي منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات 

 العشر

 براهيم محمد سالممحمد إ

 قسم العقيدة

األدلة القواطع والبراهين في إبطال 

 أصول الملحدين

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي

معجزات الرسول صلي هللا عليه وسلم 

 ودالئل صدق نبوته

 عبد السالم حماد –إبراهيم جلهوم 

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية العقيدة الحموية الكبري

 حافظ بن أحمد الحكمي شرح سلم الوصول معارج القبول في

 عبد العزيز الجليل وهلل األسماء الحسني فادعوه بها

 إبراهيم بن موسي اللخمي الشاطبي االعتصام

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الرد علي الفالسفة

 إبراهيم بن عامر الرحيلي التكفير وضوابطه

 مصطفي حلمي اإلسالم واألديان دراسة مقارنة

 محمد أحمد الخطيب الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي

 قسم الفقه

 -دراسة فقه األحوال الشخصية من :

 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته

  ابن حزم المحلي

معوقات الجهاد في العاصر الحاضر 

 تحليالً وتقويماً 

 عبد هللا بن فريح العقال

 صالح الصاوي سالميةالتعددية السياسية في الدولة اإل

 أحمد بن عبد هللا الضويحي النوازل األصولية

أثر العرف والعادة في دراسة النوازل 

 الفقهية مع تطبيقات فقهية معاصرة

 وليد بن علي الحسين



 -من : األحوال الشخصيةدراسة فقه 

 الكردري محمد بن عبد الستار الفتاوي البزازية

 ابن نجيم الحنفي يةالفتاوي الزينيه في فقه الحنف

 السمرقندي جامع الفتاوي

فخر الدين الحسن بن منصور قاضي  فتاوي قاضي خان

 خان

 قدري أفندي عبد القادر ابن يوسف واقعات المفتين

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فتاوي ابن رشد

المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

فتاوي أهل إفريقية واألندلس 

 والمغرب

 بو العباس أحمد بن يحيي الونشريسيأ

 عياض وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل األحكام

إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي  فتاوي اإلمام الشاطبي

 الشاطبي

 محمد الخليلي الشافعي فتاوي الخليلي الشافعي

 اإلمام النووي فتاوي النووي

 لسبكيتقي الدين علي بن عبد الكافي ا فتاوي السبكي

 ابن حجر الهيثمي الفتاوي الفقهية الكبري

 الرملي خير الدين بن أحمد الفاروفي الفتاوي الخيرية لنفع البرية

عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن  فتاوي ابن الصالح

 الصالح

ابن العالء األنصاري االندربتي  الفتاوي التاتارخانية

 الدهلوي الهندي

  الدرر السنية //

 محمد بن صالح المنجد وي اإلسالمفتا

  فتاوي ابن ابراهيم //

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز فتاوي إسالمية

تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم  مجموع الفتاوي

 بن تيمية

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 اإلفتاء

اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة 

 العربية السعودية

موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا 

 المعاصرة

 وهبة الزحيلي

  فتاوي االزهر الشريف //

   المجامع الفقهية //

 شاه ولي الدهلوي حجة هللا البالغة



التكييف الفقهي للوقائع المستجدة 

 وتطبيقاته الفقهية

 محمد عثمان شبير

 -:من لفقه األحوال الشخصية دراسة مذهبية مقارنة 

 ابن عابدين محتار على الدر المختاررد ال

 محمد بن الحسن الشيباني الجامعين والسيرين والزيادات

 شمس الدين أبو بكر محمد السرخسي المبسوط للسرخسي

موسوعة القواعد الفقهية المقارنة 

 التجريد للقدوري //

 

التوضيح في شرح كتاب جامع األمهات 

 البن الحاجب

 مالكيخليل بن إسحاق الجندي ال

 محمد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل 

 في شرح المدونة وحل مشكالتها

 أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 أبو الحسن الماوردي الحاوي الكبير

 اإلمام النووي المجموع 

بن أبي الخير بن سالم أبي الحسين يحيى  البيان في مذهب اإلمام الشافعي

 العمراني

 محمد بن إدريس الشافعي األم

االنصاف في معرفه الراجح من 

الخالف علي مذهب االمام احمد بن 

 حنبل

عالء الدين ابو الحسن علي بن سليمان 

 بن احمد المرداوي

 ابن قدامة المقدسي المغني

 عبد الكريم النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 

الدراسات العلمية واألبحاث المتخصصة كأبحاث الشيخ يعقوب الباحسين  مع

وموسوعة اإلجماع لسعدي أبو جيب والمطلق والمقيد لحمد الصاعدي والنفي 

 واإلثبات لمحمد سالم ولد واإلستثناء عن األصوليين ألكرم أوزيقان

 

 عبد هللا الصالح مناهج البحث المعاصرة في أصول الفقه

در الشريعة وشرحه التوضيح التنقيح لص

 // للتفتازاني

 

منتهي السول واألمل في علمي األصول 

 والجدل

 ابن الحاجب

منهاج الوصول للبيضاوي بشرح نهاية 

 //االصول السول مع زوائد

 

 أبي الخطاب الكلوذاني التمهيد في أصول الفقه

 محمد الزحيليالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 



 األربعة

 محمد علي فركوس مناهج التأليف في القواعد الفقهية

غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه 

 والنظائر البن نجيم المصري

 شهاب الدين الحموي

 ابن أبي المحاسن الفاسي الباهر في إختصار األشباه والنظائر

 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي األشباه والنظائر في النحو

 يحيي بن يوسف الصرصيري ظر في األشباه والنظائرالرياض النوا

المناقضات في الحصر واالستثناء 

 // للفناكي

 

الفروق األصولية في األدلة المختلف فيها 

 جمعاً ودراسة وتوثيقاً 

 نوف بنت عبد هللا العتيبي

مفتاح الوصول إلي بناء الفروع علي 

 األصول

 أبي عبد هللا محمد بن أحمد التلمساني

ية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف نظر

 الفقهاء

 محمد الروكي

 محمد ثابت الفندي أصول المنطق الرياض )لوجستيقا(

 ابن عقيل البغدادي الجدل علي طريقة الفقهاء

 قسم الحديث الشريف

زوائد سنن سعيد بن منصور على الكتب 

الستة من االحاديث المرفوعة جمع 

 ودراسة وتخريج

 حمد الغامديأحمد صالح أ

  // زوائد مصنف بن أبي شيبة

 عبد هللا شعبان قواعد المحدثين سلوفا

تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين 

 والفقهاء

 محمد بن عمر بازمول

 أحمد بن عمر بازمول المقترب في بيان المضطرب

 إبراهيم الالحم التخريج 

 جمال أسطيري مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة

 منصور محمود الشرايري ظرية اإلعتبار عند المحدثينن

 خلدون األحدب أسباب إختالف المحدثين

 ماهر الفحل الجامع في العلل والفوائد

 النقاد الموصفون باالعتدال

 أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان -

 قطنيأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن دينار ويلقب بـ الدار -

 محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي -

 شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني -

 أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ -



 أبو أحمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن مبارك -

 أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أزداذ البغدادي -

 صالح الدين األدلبي علماء الحديث النبويمنهج نقد المتن عند 

 مسفر غرام الدميني مقاييس نقد متون السنة

 قسم اللغة العربية

شرح مختصر قواعد األعراب للحريري 

// 

 

 عبد الرحمن كوني شرح المية األفعال مع زيادة الحضرمي

 البحتري الحماسة 

جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة 

 العرب

 ميأحمد الهاش

 شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي

 إبراهيم أنيس داللة األلفاظ

 إ . ولفنسون تاريخ اللغات السامية

تلخيص المفتاح الشرح المختصر مفتاح 

 العلوم

 سعد الدين التفتازاني

 الخطيب التبريزي الكافي في العروض والقوافي

 قسم السيرة النبوية

 إسحاق الحوينيأبي  صحيح السيرة النبوية 

 منير محمد الغضبان التربية الجهادية

 قسم واقع األمة

 راغب السرجاني بين التاريخ والواقع

 قسم السياسة

قبل  -الفكر السياسي اإلسرائيلي 

 بعد اإلنتفاضة -اإلنتفاضة 

 أسعد عبد الرحمن

دراسات في الفكر اإلستراتيجي 

 والسياسي

 موسي الزعبي

 محمد الرميحي لدوليةالنفظ والعالقات ا

 أنور عبد الملك تغيير العالم

دراسة تحليلية في مباديء الجغرافية 

 السياسية

 حسين حمزة بندقجي

 قسم اإلقتصاد

التطبيقات اإلقتصادية اإلسالمية 

 المعاصرة

 عثمان بابكر أحمد

 وهبة الزحيلي زكاة المال العام

المصارف اإلسالمية العمليات إدارة 

العالقة مع المصارف المخاطر و

 أحمد سفر



 المركزية والتقليدية

إستخدامها  -أنواعها  -الودائع المصرفية 

 دراسة شرعية -إستثمارها  -

 إبراهيم عبد الحليم عباده

األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات 

 المساهمة

 سامي حسن حمود

عقد االستصناع ومدى أهميته في 

 صرةاالستثمارات اإلسالمية المعا

 مصطفي الزرقا

التوزيع والنقود في اإلقتصاد اإلسالمي 

 واإلقتصاد الوضعي

 إسماعيل إبراهيم البدوي

 -الكلي  -اإلقتصاد اإلسالمي الجزئي 

 دراسات تطبيقية -النظام والرفاه 

 محمد عبد المنعم عفر

حول إتفاقية الجات رسالة للعرب قبل أن 

 تقع الواقعة

 عمر عبد هللا كامل

القطاع الصناعي وفق صيغ ل تموي

التمويل اإلسالمية تجربة بعض 

 المصارف السودانية

 عثمان بابكر أحمد

سالمي  دراسة فقهية تبين التأمين اإل

حقيقة التأمين التعاوني بصورتيه النظرية 

والعملية وممارساته في شركات التأمين 

 االسالمي

 أحمد سالم ملحم

ت إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركا

 التأمين اإلسالمي

 أحمد سالم ملحم

 قسم الفلسفة

 عبد الرحمن بدوي موسوعة الفلسفة

 قسم علم النفس

 محمد عثمان نجاتي القرآن وعلم النفس

 فادية علوان مقدمة في علم النفس اإلرتقائي

 إبراهيم الفقي قوة التفكير

الشخصية وأنواعها وأمراضها وفن 

 التعامل معها

 سعد رياض

 إبراهيم الفقي تتحكم في شعورك وأحاسيسك كيف

 أحمد مبارك الكندري علم النفس األسري

 قسم علم اإلجتماع

رؤية إسالمية مقاصدية في التنمية 

جتماعية األصول النظرية والنتائج اإل

 التطبيقية

 محمد الحسن بريمة

 قسم الثقافة



 عبد هللا الخزعان العلم أصوله ومصادره

 ي طلب العلمقسم علو الهمة ف

العلماء العزاب الذين آثروا العلم علي 

 الزواج

 عبد الفتاح أبو غدة

 قسم توجيهات لطالب العلم

 عبد الكريم بكار وقفات للعقل والروح

 قسم القراءة

 محمد بن حسن بن عقيل موسي الشريف الطرق الجامعة للقراءة النافعة

 قسم الفكر اإلسالمي

 فريد األنصاري لتضخم السياسيالبيان الدعوي وظاهرة ا

 قسم التربية اإلسالمية

 مجدي الهاللي نظرات في التربية اإليمانية

العوامل الفعالة في النظم التربوية و 

آثارها على المجتمع و اإلنتاج الفكري و 

 العلمي و وجوه اإلستفادة منها في تربيتنا

 مقداد يالجن

  بيت في القمة رضا //

 سالميةقسم الدعوة اإل

 أحمد فريد التربية علي منهج أهل السنة والجماعة

 سعيد علي وهف القحطاني الحكمة في الدعوة إلي هللا تعالي

 عبد هللا ناصح علوان سلسلة مدرسة الدعاة

المنهج الدعوي في أصول المحاضرة 

 الدعوية

 هشام بن يوسف محمد بنان

فقه الظواهر الدعوية في ضوء السنن 

 اإللهية

 دي شعيبحم

 محمد الراشد موسوعة معالم تطور الدعوة والجهاد

 قسم التاريخ

منهج كتابة التاريخ اإلسالمي حتى نهاية 

 القرن الثالث الهجري

 محمد بن صامل السلمي

تاريخ غزوات العرب في فرنسا 

وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 

 المتوسط

 شكيب أرسالن

بن  سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي

 أبي طالب

 علي محمد الصالبي

 محمد الجابري موسوعة دول العالم "حقائق وأرقام"

 ادوين ريشاور ريخ اليابان من الجذور حتي هيروشيماات

 علي حسون العثمانيون والبلقان

 جستن مكارثيالطرد واإلبادة "مصير المسلمين 



 م" 1922 - 1821العثمانيين 

 حسين يونس أطلس تاريخ اإلسالم باأللوان

 قسم التربية اإليمانية

 محمد قطب منهج التربية اإلسالمية

موسوعة الموت والبعث والنشور من 

 // الكتب التسعة

 

 ابن الجوزي تلبيس إبليس

 سيد حسين العفاني تعطير األنفاس من حديث اإلخالص

 محمد سعيد رمضان البوطي شرح وتحليل الحكم العطائية

رح أسماء هللا المنهج األسني في ش

 الحسني

 زين شحاتة

 ابن قيم الجوزية تسلية أهل المصائب والروح

 عبد الرحمن السنجري تعال نبك لنطفيء بحاراً من نار

 ابن الجوزي بحر الدموع

نداء الريان في فقه الصوم وفضل 

 رمضان

 سيد حسين العفاني

 ابن حزم األخالق والسير ومداواة النفوس

 ابن حبان هة الفضالءروضة العقالء ونز

 سيد حسين العفاني صالح األمة في علو الهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستوي السابع

 تأليف الكتاب

 قسم التفسير

 الشريف حاتم العوني تكوين ملكة التفسير

 محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن

لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ا

 )تفسير ابن عطية(

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي

 ابن أبي حاتم الرازي تفسير ابن أبي حاتم الرازي

 جالل الدين السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 

 بالمأثور

 حكمت بن بشير بن ياسين

حاديث المشكلة الواردة في تفسير األ

 القرآن الكريم عرض ودراسة

 أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصير

 محمد الخضيري اإلجماع في التفسير

 أبي بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن

 القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 عماد الدين بن محمد الطبري أحكام القرآن )الكيا الهراسي(

 ابن الجوزي في علم التفسير زاد المسير

 محمد بن أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(

 سيد قطب في ظالل القرآن

 سعيد حوي األساس في التفسير

 وهبة الزحيلي التفسير المنير

 محمد رشيد رضا تفسير المنار

 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير

 طنطاوي جوهر القرآنالجواهر في تفسير 

التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن 

 الكريم

 زغلول النجار

 أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن

 عائشة بنت عبد الرحمن التفسير البياني للقرأن الكريم

 الزمخشري الكشاف في علوم القرآن

 محمد علي الصابوني روائع البيان تفسير آيات األحكام

 محي الدين الدرويش ب القرآن الكريم وبيانهإعرا

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 

 مع فوائد نحوية هامة

 محمود صافي

 بهجت عبد الواحد صالح اإلعراب المفصل للقرآن الكريم



 أبو حيان األندلسي تفسير البحر المحيط

 أبو السعود محمد بن العمادي تفسير أبي السعود

المسمى مدارك التنزيل  تفسير النسفي

 وحقائق التأويل

 عبد هللا بن أحمد النسفي

 أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير

 أبي بكر عبد هللا الرازي التأويالت النجمية

 سهل بن عبد هللا التستري تفسير التستري

الحسن بن محمد بن الحسين القمي  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان

 النيسابوري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 والسبع المثاني

 اإلمام اآللوسي

 الفضل بن الحسين الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن

 محمد بن يوسف أطفيش هميان الزاد ليوم المعاد

 علي بن محمد العجري مفتاح السعادة

 ابن عربي محي الدين بن عربي فصوص الحكم

 خوان الصفاا رسائل إخوان الصفا

 ابن خزيمة الفارسي الموجز في الناسخ والمنسوخ

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي  الناسخ والمنسوخ

 النحاس

 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الناسخ والمنسوخ

 أبي عبد هللا ابن حزم الناسخ والمنسوخ

 ابن سالمة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

ن في الناسخ والمنسوخ من قالئد المرجا

 القرآن

 مرعي الكرمي

 هبة هللا بن سالمة بن نصر المقري الناسخ والمنسوخ

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 

 الناسخ والمنسوخ

 ابن الجوزي

المحرر في أسباب نزول القرآن من 

خالل الكتب التسعة دراسة األسباب 

 رواية ودراية

 خالد بن سليمان المزيني

 السيوطي النقول في أسباب النزوللباب 

 علي بن أحمد الواحدي أسباب النزول

 الحافظ ابن حجر العسقالني العجاب في بيان األسباب

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول

 محمود بن حمزة بن نصر الكرماني البرهان في توجيه متشابه القرآن

 زكريا األنصاري القرآن فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في

 ابن الجوزينزهة األعين النواظر في علم الوجوه 



 والنظائر

 عبد الرحمن القماش جامع لطائف التفسير

 إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 أبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي البرهان في ترتيب سور القرآن

 اإلمام السيوطي لقرآنأسرار ترتيب ا

 ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبيهات القرآن

الربط بين اآليات والسور في تفسير 

 الطبري

 سرحان جوهر سرحان

 ابن عقيلة المكي الزيادة واإلحسان في علوم القرآن

 حسين الحربي قواعد الترجيح عند المفسرين

 نوفل عبد الرزاق اإلعجاز العددي في القرآن الكريم

  // ساليب البرهان في آيات القرانأ

مناهج المفسرين من العصر األول إلي 

 العصر الحاضر

 محمود النقراشي

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة 

 عشر

 أحمد محمد البنا

 قسم العقيدة

 عبد الوهاب محمد أحمد المسيري الفلسفة المادية وتفكيك اإلنسان

 البيهقي دالئل النبوة

 ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية

صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب 

 والسنة

 علوي بن عبد القادر السقاف

 عثمان علي حسن قواعد اإلستدالل علي مسائل اإلعتقاد

 ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

 والحكمة والتعليل

 زيةابن القيم الجو

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب 

 واألحزاب المعاصرة

 الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

 مصطفي محمد مصطفي أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية

 قسم الفقه

 -دراسة الفقه العام من :

 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته

  ابن حزم المحلي

 محمد خير هيكل شرعيةالجهاد والقتال في السياسة ال

 حمد فهمي طبيب المعاهدات في الشريعة اإلسالمية

 محمد زين العابدين رستم تغير الفتوي بين اإلنضباط والفوضي



 يعقوب الباحسين قاعدة المشقة تجلب التيسير

 -من : العامفقه الدراسة 

 الكردري محمد بن عبد الستار الفتاوي البزازية

 ابن نجيم الحنفي ه الحنفيةالفتاوي الزينيه في فق

 السمرقندي جامع الفتاوي

فخر الدين الحسن بن منصور قاضي  فتاوي قاضي خان

 خان

 قدري أفندي عبد القادر ابن يوسف واقعات المفتين

 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فتاوي ابن رشد

المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

فتاوي أهل إفريقية واألندلس 

 لمغربوا

 أبو العباس أحمد بن يحيي الونشريسي

 عياض وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل األحكام

إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي  فتاوي اإلمام الشاطبي

 الشاطبي

 محمد الخليلي الشافعي فتاوي الخليلي الشافعي

 اإلمام النووي فتاوي النووي

 لكافي السبكيتقي الدين علي بن عبد ا فتاوي السبكي

 ابن حجر الهيثمي الفتاوي الفقهية الكبري

 الرملي خير الدين بن أحمد الفاروفي الفتاوي الخيرية لنفع البرية

عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن  فتاوي ابن الصالح

 الصالح

ابن العالء األنصاري االندربتي  الفتاوي التاتارخانية

 الدهلوي الهندي

  /الدرر السنية /

 محمد بن صالح المنجد فتاوي اإلسالم

  فتاوي ابن ابراهيم //

 عبد العزيز بن عبد هللا بن باز فتاوي إسالمية

تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم  مجموع الفتاوي

 بن تيمية

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 اإلفتاء

اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة 

 سعوديةالعربية ال

موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا 

 المعاصرة

 وهبة الزحيلي

  فتاوي االزهر الشريف //

   المجامع الفقهية //



 عبد الرحمن الكيالني قواعد المقاصد عن اإلمام الشاطبي

 محمد عثمان شبير تكوين الملكة الفقهية

 -:من لفقه العام دراسة مذهبية مقارنة ل

 ابن عابدين در المختاررد المحتار على ال

 محمد بن الحسن الشيباني الجامعين والسيرين والزيادات

 شمس الدين أبو بكر محمد السرخسي المبسوط للسرخسي

موسوعة القواعد الفقهية المقارنة 

 التجريد 

 إلمام لقدوري //

التوضيح في شرح كتاب جامع 

 األمهات البن الحاجب

 خليل بن إسحاق الجندي المالكي

 محمد عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير

مناهج التحصيل ونتائج لطائف 

التأويل في شرح المدونة وحل 

 مشكالتها

 أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 أبو الحسن الماوردي الحاوي الكبير

 اإلمام النووي المجموع 

الخير بن أبي الحسين يحيى بن أبي  البيان في مذهب اإلمام الشافعي

 سالم العمراني

 محمد بن إدريس الشافعي األم

االنصاف في معرفه الراجح من 

الخالف علي مذهب االمام احمد بن 

 حنبل

عالء الدين ابو الحسن علي بن سليمان 

 بن احمد المرداوي

 ابن قدامة المقدسي المغني

 عبد الكريم النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 

ات العلمية واألبحاث المتخصصة كأبحاث الشيخ يعقوب الباحسين مع الدراس

وموسوعة اإلجماع لسعدي أبو جيب والمطلق والمقيد لحمد الصاعدي والنفي 

 واإلثبات لمحمد سالم ولد واإلستثناء عن األصوليين ألكرم أوزيقان

 

 محمد بن حسين االنصاري مفهوم التجديد األصولي

حرير في أصول التقرير والتحبير علي الت

 الفقه

 ابن أمير الحاج الحلبي

 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي نفائس األصول في شرح المحصول

 عبد هللا بدر الدين الزركشي البحر المحيط

 أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الواضح في أصول الفقه

المستثنيات من القواعد الفقهية والقياس 

 عليها

 الشعالن عبد الرحمن



 محمد بكر إسماعيل القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه

غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه 

 والنظائر البن نجيم المصري

 شهاب الدين الحموي

 ابن أبي المحاسن الفاسي الباهر في إختصار األشباه والنظائر

بكر  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي األشباه والنظائر في النحو

 السيوطي

 يحيي بن يوسف الصرصيري الرياض النواظر في األشباه والنواظر

 محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري اإلستغناء في الفرق واالستثناء

الفروق في االجتهاد والتقليد والتعارض 

 والترجيح عند األصوليين

 نورة بنت عبد العزيز بن محمد الموسي

على األصول الكوكب الدري فيما يتخرج 

 النحوية من الفروع الفقهية

 جمال الدين عبد الرحيم الشافعي

 محمد الزحيلي النظريات الفقهية

تحرير القواعد المنطقية في شرح 

 الشمسية

 محمد بن محمد الرازي

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الرد علي المنطقيين

 نبيل جرار اإليماء إلي زوائد األمالي واألجزاء

ة تد األجزاء المنثورة على الكتب السزوائ

 المشهورة

 عبد السالم بن عمر علوش

 عبد هللا شعبان قواعد المحدثين سلوفا

 حمزة المليباري قواعد وضوابط –الحديث المعلول 

 أحمد أيوب محمد عبد هللا الفياض مباحث في الحديث المسلسل

 عبد المهدي عبد القادر تخريج الحديث بالكمبيوتر

 جمال أسطيري طلحات الجرح والتعديل المتعارضةمص

 منصور الشرايري نظرية اإلعتبار عند المحدثين

 أحمد معبوط الخالف في األدلة المتعلقة بمباحث السنة

 ماهر الفحل الجامع في العلل والفوائد

 النقاد الموصفون بالتساهل

 أبو عيسى محمد بن عيسى بن الضحاك الترمذي -

 د بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيأبو بكر أحم -

 أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن بكر السلمي -

 أبو على المنصور بن العزيز باهلل ابن نزار -

 أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي -

رواية الحديث بالمعني وأثرها في 

المرويات والحكم علي الرواة عند نقاد 

 الحديث

 بلخير حدبي

 م اللغة العربيةقس



 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي األشباه والنظائر في النحو

 رضي الدين األستراباذي شرح شافية ابن الحاجب

 حامد كمال عبد هللا العربي معجم أجمل ما كتب شعراء العربية

 اآلمدي الموازنة

 محمد شاهين آفاق الرواية البنية والمؤثرات

 ر عمرأحمد مختا علم الداللة

 إبراهيم السامرائي فقه اللغة المقارن

 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها

 سعد بن عبد هللا الواصل موسوعة العروض والقافية

 قسم السيرة النبوية

السيرة النبوية في ضوء المصادر 

 األصلية دراسة تحليلية

 مهدي رزق هللا أحمد

 منير الغضبان بية السياسية في السيرة النبويةالتر

 قسم واقع األمة

 جميل المصري حاضر العالم اإلسالمي

 قسم السياسة

 عبد الوهاب الكيالي الموسوعة السياسية

  التحليل القياسي للسياسة //

تحوالت الفكر والسياسة في الشرق 

 العربي

 محمد جابر األنصاري

 محمد عزيز شكري سياسة العالميةاألحالف والتكتالت في ال

 وجيه كوثراني السلطة والمجتمع والعمل السياسي

 قسم اإلقتصاد

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة 

 واإلقتصاد اإلسالمي

 علي السالوس

اإلستخدام الوظيفي للزكاة في الفكر 

 اإلقتصادي اإلسالمي

 غازي عناية

دور البنوك االسالمية في التنمية 

 //ة من الباحثينمجموع

 

اإلستثمار قصير األجل في المصارف 

 اإلسالمية

 حسن يوسف داود

تغير القيمة الشرائية للنقود وأثره في 

 اإلسالم والوضعي

 زكي بدران

عقد التوريد والمقاولة في ضوء التحديات 

 رؤية شرعية قتصادية المعاصرةالا

 أحمد ذياب شويدح

دول ستثمار األجنبي المباشر في الاإل

 قتصاد اإلسالمياإلسالمية في ضوء اإل

 محمد عبد العزيز عبد هللا



تمويل التبادل التجاري في الدول 

البنك اإلسالمي للتنمية  -اإلسالمية 

 نموذجا

 إبراهيم عبد الحليم عبادة

النظرة الوسطى لبعض القضايا 

 االقتصادية المعاصرة

 عمر عبد هللا كامل

 حازم الببالوي محنة اإلقتصاد واإلقتصاديين

البديل اإلسالمي للتأمين رؤية فقهية 

 وتطبيقية ومستقبلية

 جابر عبد الهادي سالم الشافعي

 قسم الفلسفة

 محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي

 قسم علم النفس

 محمد عثمان نجاتي الحديث النبوي وعلم النفس

 إجالل سري علم النفس العالجي

 إبراهيم الفقي المهارات الشخصية

 روجيه موكيالي العقد النفسية

 إبراهيم الفقي كيف تخطط لحياتك

 عبد الرحمن محمد عيسوي في علم النفس البيئي

 قسم علم اإلجتماع

نادر  –طاهر كنعان  –إسماعيل الزابري  آفاق التنمية في الوطن العربي

 الفرجاني

 قسم الثقافة

 ية فرجبسام عط فقهيات في التعامل الحركي

 قسم علو الهمة في طلب العلم

صفحات من صبر العلماء علي شدائد 

 العلم والتحصيل

 عبد الفتاح أبو غدة

 قسم توجيهات لطالب العلم

 ابن الجوزي صيد الخاطر 

 قسم القراءة

 بيتر شيفرد القراءة السريعة

 قسم الفكر اإلسالمي

 يم بكارعبد الكر سلسلة المسلمون بين التحدي والمواجهة

 قسم التربية اإلسالمية

 محمد قطب منهج التربية اإلسالمية

أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي 

 للعلوم والمعارف والفنون

 مقداد يالجن

  //سلسلة كتب االسرة لخليفة المحرزي

 قسم الدعوة اإلسالمية



 ياسر برهامي منطلقات الدعوة

 عبد الكريم زيدان أصول الدعوة

 حسين بن محسن بن علي جابر يق إلي جماعة المسلمينالطر

 فتحي يكن اإلستيعاب في حياة الدعوة والداعية

 محمد أحمد الراشد رسائل العين

 محمد أحمد الراشد أصول اإلفتاء واإلجتهاد التطبيقي

 قسم التاريخ

 محمد قطب كيف نكتب التاريخ اإلسالمي

 إسماعيل ياغي -محمود شاكر  صرتاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعا

 علي الصالبي سيرة أمير المؤمنين عبد هللا بن الزبير

 موريس كروزيه تاريخ الحضارات العام

 عادل حسن غنيم تاريخ الهند الحديث

 عادل سعيد البشتاوي األمة األندلسية الشهيدة

 سعيد كيريديه أقليات إسالمية منسية

 قي أبو خليلشو أطلس دول العالم اإلسالمي

 قسم التربية اإليمانية

 محمد قطب دراسات قرآنية

عبد هللا محمد عبيد البغدادي ابن أبي  موسوعة رسائل أبن أبي الدنيا

 الدنيا

  //مختصر منهاج القاصدين البن رجب

 مجدي الهاللي حطم صنمك وكن عند نفسك صغيراً 

 ابن القيم الجوزية تهذيب مدارج السالكين

 رياض أدهمي السلوكية لمعاني أسماء هللا الحسنياآلثار 

 سيد حسين العفاني سكب العبرات للموت والقبر والسكرات

 القسم العلمي بدار خزيمة صفة النار من الكتاب والسنة

 علي بن نايف الشحود صفة الجنة في القرآن والسنة

 سيد حسين العفاني فرسان النهار من الصحابة األخيار

 ابن مسكويه خالقتهذيب األ

 شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن مفلح اآلداب الشرعية

زهر البساتين من مواقف العلماء 

 والربانين

 سيد حسين العفاني

 

 

 

 


