


بسم اهلل الرحمن الرحيم

     مــع تدانــي واقتــراب مواســم معــارض الكتــب ، يتــوارد الســائلون عــن جيــد الكتــب ومهمهــا، ويَتـُـوه 
البعــض يف زحــام العناويــن، فيقــع الُقــراء -غالبــاً- يف املصيــدة، إذ يخســرون أموالهــم وأوقاتهــم يف 

شــراء مــا ال يفيــد، وقــراءة مــا ال ينفــع.
 

    وعليــه، فقــد أخــذ )مشــروع أصدقــاء القــراءة( علــى عاتقــه إعــداد قائمــة كتــب تناســب جميــع 
ــب  ــون هــذه الكت ــا أن تك ــوم، وحرصن ــون والعل ــب الفن ــة ألغل ــة جامع ــون قائم ــراء، وتك ــات الُق طبق
ملهمــة ومؤثــرة، وقــد قمنــا باســتكتاب عــدد مــن ذوي اخلبــرة واالطــاع، فانتقينــا مــن مجمــوع 

ــا بهــا هــذه القائمــة بــن يديــك. القوائــم التــي زودون
 

ــى  ــة عل ــا املَقَدَم ــي كونه ــب، ال يعن ــطر يف هــذه القائمــة مــن كت ــا ُس ــوم ضــرورة أن م     ومــن املعل
غيرهــا، إمنــا هــي مفاتيــح تُشــرع لــك أبوابــاً أخــرى، ففــي كل كتــاب مفاتيــح يلتقطهــا القــارئ الذكــي، 

وخــذ يف ُحســبانك أن الكتــب واّلدة.
 

ــات  ــى صــدور طبع ــى، متطلعــن إل ــة األول ــر الطبع ــى أن هــذه القائمــة تعتب     وجتــدر اإلشــارة إل
أخــرى الحقــة، فيهــا زيــادات وإضافــات ممــا يــراه جمهــور القــراء مناســباً وبعــد معاينــة فريــق 
حتريــر القائمــة، نتطلــع إلــى تواصلكــم وإبــداء املزيــد مــن االقتراحــات واإلضافــات عبــر بريــد 

املشــروع التالــي:
info@rfriends.com 

   
    وتذكروا أن هذه القائمة هي قائمة مرشدة ومساعدة، وليست من قبيل الوصاية الفكرية.

 
    وختاماً نشكر كل من ساهم يف إثراء هذه القائمة، اقتراحاً ومشورة وإعداداً.
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
التفسير

دار ابن اجلوزيعبدالرحمن بن سعديتيسير الكرمي الرحمن يف تفسير كام املنان1
دار الكتاب املصريمحمد عبداهلل درازالنبأ العظيم2
دار احلضارةعصام بن صالح العوّيداملراحل الثمان لطالب فهم القرآن 3
دار امليمانمحمود رؤوف أبو سعدةمن إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن4
دار السامفريد األنصاريهذه رساالت القرآن: فمن يتلقاها ؟5

العقيدة
دار املنارةعلي الطنطاويتعريٌف عام بدين اإلسام1
دار النفائسعمر األشقرالعقيدة يف اهلل2
املنتدى اإلساميجعفر شيخ إدريسالفيزياء ووجود اخلالق3
مركز تكوينعبداهلل العجيريميليشا اإلحلاد4
بدونندمي اجلسرقصة اإلميان5
دار الندوة العامليةمانع اجلهنياملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة6

احلديث
دار القلمصالح الشاميمعالم السنة النبوية1
املكتب اإلساميمحمد لطفي الصباغاحلديث النبوي2
مكتبة املنهاجمحمد مطر الزهرانيتدوين السنة النبوية3

الفقه
دار النفائسعمر األشقراملدخل إلى دراسة املدارس واملذاهب الفقهية1
دار الفكر العربيمحمد أبو َزهرةتاريخ املذاهب اإلسامية2
عدة طبعاتصالح الفوزانامللخص الفقهي3
دار السامفريد األنصاريقناديل الصاة4
دار النفائسعثمان محمد شبيراملعامات املالية املعاصرة5

القضاء والقانون
الرسالةعبدالكرمي زيداننظرات يف الشريعة اإلسامية والقوانن الوضعية1
الرسالةعبدالكرمي زيدانالقضاء يف الشريعة اإلسامية2
بدونوزارة العدلالقضاء يف اململكة العربية السعودية3
علي الزهراني، خالد مبادئ علم القانون وفقاً لألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية4

عبدالتواب، عدنان العمر
مكتبة جرير

* الكتب الشرعية:
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* الكتب القرائية:

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
دار عالم الفوائدعلي العمراناملشّوق إلى القراءة وطلب العلم1
دار اخللودمحمد حامد األحمريمذكرات قارئ2
دار عالم الفوائدأحمد احلازمياإلبداع العلمي3
دار القلمعبدالكرمي بّكارالقراءة املثمرة4
الدار العربية للعلوم ناشرونموتيمر آدلر و تشارلز فان دورنكيف تقرأ كتابا5ً
مكتبة اخلاجنيمحمود الطناحيمدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي6
دار البشائر اإلساميةعبدالرحمن الفرحانعّشاق الكتب7
رياض الريسسام خياطاقرأ: صناعة الكتابة وأسرار اللغة8
دار العاصمةبكر أبو زيداملجموعة العلمية9

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
املكتبة اإلساميةإبراهيم مصطفى وآخروناملعجم الوسيط1
مكتبة لبنانإبراهيم اليازجيجنعة الرائد وِشرعة الوارد2
مكتبة لبنانمحمد العدنانيمعجم األخطاء الشائعة3
مكتبة مصرحسن نصاراملعجم العربي - نشأته وتطوره4
الكتاب اجلديدعبدالسام املسّديمباحث تأسيسة يف اللسانيات5
دار الندوة اجلديدةمحمد الطنطاوينشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة6
عالم الكتبمحمد عيدالنحو املصّفى7
مكتبة الرشدمحمد بن عثيمنشرح اآلجرومية8

* الكتب اللغوية:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
عدة طبعاتأحمد حسن الزياتتاريخ األدب العربي1
عدة طبعاتأحمد الهاشميجراهر األدب2
دار القلممصطفى صادق الرافعيوحي القلم3
دار املنارةعلي الطنطاويفصول يف الثقافة واألدب4
دار املنارةعلي الطنطاويمن حديث النفس5
مكتبة اخلاجنيمحمود شاكراملتنبي6
مكتبة اخلاجنيمحمود شاكرأباطيل وأسمار7
دار القلممحمد رجب البيوميطرائف ومسامرات8
مكتبة لبنان ناشرونيوسف أسعد داغرمصادر الدراسة األدبية9

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
دار احلاويعبدالرحيم البرعيديوان البرعي1
دار الثقافةإحسان عباسبدر شاكر السّياب-دراسة يف حياته وشعره2
بدونأنور العطارظال األيام3

* كتب الشعر و دواوينه:

* الكتب األدبية:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
املركز الثقايف العربيدستويفسكياجلرمية والعقاب1
دار املدىجـ. د. سالنجراحلارس يف حقل الشوفان2
دار املدىباتريك زوسكيندالعطر3
دار املدىغابرييل غارسيا ماركيزمائة عام من العزلة4
دار الساقييونغ شانغبجعات برية5
املركز الثقايف العربيجورج أورويل6١٩٨٤
املركز الثقايف العربيجورج أورويلمزرعة احليوان7
دار املنىجوستاين غاردرعالم صويف8
املركز الثقايف العربيهاروكي موراكاميكافكا على الشاطئ9

دار مسكيليانيقسطنطن جورجيوالساعة اخلامسة والعشرون10
دار املنىأندريا هيراتاعساكر قوس قزح11
دار الكتاب اجلديدأمبرتو إيكواسم الوردة12

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
دار القلمفاروق حمادةمصادر السيرة النبوية وتقوميها1
عدة طبعاتصفي الدين املباركفوريالرحيق املختوم2
دار ابن حزممحمد اخلضرينور اليقن يف سيرة سيد املرسلن3
دار القلممحمد الغزاليفقه السيرة4

* الروايات:

* كتب السيرة النبوية:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
دار املنهاجعبدالرحمن السيوطيتاريخ اخللفاء1
عدة طبعاتعثمان اخلميسحقبة من التاريخ2
دار النفائسمحمد سهيل طقوشالتاريخ اإلسامي: الوجيز3
دار القلمعبدالرحمن احلجيالتاريخ األندلسي4
املشروع القومي للترجمةآدم متزاحلضارة اإلسامية يف القرن الرابع الهجري5
اليمامة للنشرعبدالرؤوف األصفرإيجاز البيان يف تاريخ اإلنسان6
دار الكتاب العربيكارين آرمسترونغاحلرب املقدسة7
الهيئة العامة املصرية للكتابهربرت جورج ويلزمعالم تاريخ اإلنسانية8
دار الشروقأحمد أمنيوم اإلسام9

دار العلم للماينشاكر مصطفىالتاريخ العربي واملؤرخون10
الدار التقدميةلوثرب ستوداردحاضر العالم اإلسامي11
الدار العربية للعلوم ناشرونجوناثان ليونزبيت احلكمة12

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
مكتبة اخلاجنيمحمود شاكررسالة يف الطريق إلى ثقافتنا1
دار نوفلألبرت حورانيالفكر العربي يف عصر النهضة2
الرسالةمحمد محمد حسناإلسام واحلضارة الغربية3
الرسالةمحمد محمد حسناالجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر4
مكتبة وهبةمحمد البهيالفكر اإلسامي احلديث وصلته باالستعمار الغربي5
العبيكانعلي النملةثقافة العبث6
مركز الفكر املعاصرإبراهيم السكرانمآالت اخلطاب املدني7
املركز الثقايف العربياملهدي املنجرةقيمة القيم8
دار الشروقعلي عزت بيقوفيتشاإلسام بن الشرق والغرب9

املشروع القومي للترجمةجون هرمان راندالتكوين العقل احلديث10
املكتبة العصريةعمر فّروخ و مصطفى خالديالتبشير واالستعمار يف الباد العربية11

* الكتب التاريخية:

* الكتب الفكرية:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
مكتبة املعارفول ديورانتقصة الفلسفة1
دار العالم العربييوسف كرمتاريخ الفلسفة اليونانية2
دار العالم العربييوسف كرمتاريخ الفلسفة األوروبية3
دار العالم العربييوسف كرمتاريخ الفلسفة احلديثة4
دار التنويروليم كلي رايتتاريخ الفلسفة احلديثة5

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
مكتبة النهضة املصريةمحمد عثمان جناتيعلم النفس يف حياتنا اليومية1
املكتب اإلساميفايز محمد احلاجبحوث يف علم النفس العام2
الشركة املتحدةبيير داكواالنتصارات املذهلة لعلم النفس احلديث3
دار كنوز أشبيلياعبداهلل الصبيحرؤية يف التأصيل اإلسامي لعلم النفس4
الدار العربية للعلوم ناشرونكاي ردفيلد جاميسونعقل غير هادئ5
دار الشروق الدوليةعمرو شريفأنا تتحدث عن نفسها6

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
مكتبة جريرزيج زيجلرأراك على القمة1
دار القلممحمد الغزاليجدد حياتك2
مكتبة جريرإم جيه رايانقوة الصبر3
إجنازفيصل كركريكيف تدير أموالك4
مكتبة جريرستيفن كويفجناحات عظيمة يومية5
مكتبة جريردانييل جوملانالذكاء العاطفي6

* كتب الفلسفة:

* كتب علم النفس:

* كتب التنمية الذاتية:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
دار الشروقأحمد أمنحياتي1
دار الشروقجال أمنماذا علمتني احلياة2
دار الشروقعبدالوهاب املسيريرحلتي الفكرية3
املؤسسة العربية للدراسات والنشرغازي القصيبيحياة يف اإلدارة4
مركز األهرام للترجمة والنشرطه حسناأليام5
دار املنارةعلي الطنطاويذكريات6
دار اليمامةحمد اجلاسرسوانح الذكريات7
الدار العربية للموسوعاتقاسم الرجبمذكرات قاسم محمد الرجب8
دار الفارابيرسول حمزاتوفبلدي9

بيسانإليكس هالييمالكوم إكس10
املكتبة العصريةعباس العقادأنا 11
املؤسسة العربية للدراسات والنشرعبدالرحمن بدويسيرة حياتي12
الهيئة العامة لقصور الثقافةأحمد الصاويالتلميذة اخلالدة13

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
املجلس األعلى للثقافةغوستاف لوبونروح االجتماع1
دار الساقيغوستاف لوبونُطبع بعنوان: سيكولوجية اجلماهير2
كلمةإيريك هوفراملؤمن الصادق3
دار الوراقعلي الورديمنطق ابن خلدون4
املركز الثقايف العربيمصطفى حجازياإلنسان املهدور5

* كتب السير الذاتية:

* كتب علم االجتماع:
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الناشراملؤلفعنوان الكتابم
مشروع كلماتروبرت ميريفدروس مبسطة يف االقتصاد1
مشروع كلماتستيفن الندسبيرجفيلسوف االقتصاد2
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويترمزي زكياإلقتصاد السياسي للبطالة3

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويتجون غريبنتاريخ العلم ١5٤3 - 1200١
دار القلمراشد املباركهذا الكون: ماذا تعرف عنه؟2
دار الساقيسيرل أيدونفضولية العلم3

الناشراملؤلفعنوان الكتابم
الدار السعوديةمحمد البارخلق اإلنسن بن الطب والقرآن1
الرسالةخالص جلبيالطب محراب اإلميان2
مكتبة جريرمجموعة من املؤلفندليل صحة األسرة-من إصدار جامعة هارفار3
ذات الساسلأحمد عبدامللكخرافات طبية4

* كتب االقتصاد:

* كتب العلوم:

* كتب الطب:
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