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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

وذلك  ،ُمـلَـِح العلمالمصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد ذكرت مع اسم   ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب مساهمة متواضعة مني 

مع الوضع في لتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر

على  في االستدالل الكتب القائمة إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاب اختيار  االعتبار

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

، لتقريب الوصول إلى المعلومة الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

وعلى آله وصحبه وسلم  والله حسبي وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال بالله، وصلى الله على نبينا محمد،

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، م بإحسانومن تبعه

  majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف المملكة العربية السعودية، 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 
29:الفئة  ملح العلم

عبد هللا بن مسلم, ابن قتيبة(4/1)عيون األخبار 
( هـ276)الدينوري 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
منذر حممد سعيد أبو شغر

ابن أيب الدنيا, أيب بكر عبد هللاحلم معاوية
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن أيب الدنيا, أيب بكر عبد هللاالنيل والفرات
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

تشتمل على طائفة من الغرر والقصص) (أو األمايل اليزيدية)أمايل اليزيدي 
(واألخبار

اليزيدي, حممد بن بن العباس بن
( هـ310)املبارك 

بريوت- عامل الكتب 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري, أمحد بن مروان 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب زيد القريواين, عبد هللاكتاب اجلامع يف السنن واآلداب واحلكم واملغازي والتاريخ وغري ذلك
( هـ386) (مالك الصغري)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حممد بن عبد هللا األصبهاين(مسائل متفرقة يف العلم)اجملالس 
( هـ420) (اخلطيب اإلسكايف)

األردن- دار عمار  حتقيق
غامن قدوري احلمد. د

املنثور من احلكاايت والسؤاالت من خالل خمطوط منتخب منه ونصوص
عنه يف كتب الرتاجم

ابن القيسراين, حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن علياألذكياء
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
حممد عبد الرمحن عوض

13   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن عليروضة الناقل ونزهة العاقل
( هـ597)البغدادي 

دائرة الشئون اإلسالمية
ديب- والعمل اخلريي 

عناية
عبد احلكيم األنيس. د

ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن عليصيد اخلاطر
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
طارق بن عوض هللا

الدمام- دار ابن اجلوزي البن اجلوزي (صيد اخلاطر)أعذب اخلواطر, خمتصر  اختصار
حممد بن صاحل فرحان

ضياء الدين املقدسي, حممد بنأحاديث وحكاايت وأشعار
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق وختريج وتعليق
اندر بن عمر بلطه جي

-الدار العاملية للنشر الفوائد السنية من جمموع فتاوى ابن تيمية
االسكندرية

تعليق/مجع
خالد بن مجعة اخلراز

الثقبة- دار اهلجرة علوي بن عبد القادر السقافاملنتخب من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية

 نص منتقى من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد700- اخلالصة التيمية 
خالصة فكره وآرائه يف الدين واحلياة- بن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  اختيار ومجع وترتيب
إبراهيم بن عبد الرمحن الرتكي

الرايض- دار التدمرية ( فائدة منتقاة يف فنون متنوعة350)الدرر البهية من فتاوى ابن تيمية  عناية/مجع/ترتيب
حممد بن عبد الرمحن العريفي. د

الرايض- دار القاسم درر من كالم شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى واملستدرك عليه انتقاء
عبد امللك القاسم

13   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

ابن القيم, حممد بن أيب بكر بنمفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم والرايدة
( هـ751)أيوب 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب (مرتبة مبوبة)فوائد الفوائد البن القيم 

آاثر اإلمام ابن قيم) 3/1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة 
(24- اجلوزية 

ابن القيم, حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

ابن القيم, حممد بن أيب بكر بنالفوائد
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن القيم, حممد بن أيب بكر بنالفوائد
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم, حممد بن أيب بكر بن2/1بدائع الفوائد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

القاهرة- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليل(البن القيم)تنقيح اإلفادة من مفتاح دار السعادة 

ابن عثيمني, حممد بن صاحلاملنتقى من فرائد الفوائد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار التوحيد للنشر سؤاالت ابن القيم لشيخ االسالم ابن تيمية ومساعاته منه
الرايض

انتقاء/حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

13   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

الرايض- دار القاسم إبراهيم الغامديما رواه ابن القيم عن شيخ اإلسالم

اآللوسي, حممود بن عبد هللانصوص أدبية يف الوصااي والوعظ والتاريخ والقصص- مقامات اآللوسي 
( هـ1270)

عمَّان- دار النور  عناية
ذاكر احلنفي

فوائد)طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والضوابط واألصول 
(منتقاة من كتب ابن تيمية وابن القيم

ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن 

حصول املأمول برتتيب طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد
والضوابط واألصول

بريوت- دار ابن حزم  ترتيب
اندر بن سعيد التعمري

ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصرالرايض الناضرة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الزاخرة
( هـ1376)

الدمام- رمادى للنشر  عناية
عبد الرمحن آل حممد

فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
(تقدم يف كتب التفسري)املستنبطة من القرآن 

ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصرجمموع الفوائد واقتناص األوابد
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية/تقدمي
سعد الصميل/ الشيخ عبد هللا البسام 

ابن سعدي, عبد الرمحن بن انصرنور البصائر واأللباب يف أحكام العبادات واملعامالت واحلقوق واآلداب
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن عثمان السبت. د

الرايض- وقفية التحبري بسام بن سليمان اليوسفللشيخ ابن سعدي (نور البصائر واأللباب)حلية الذخائر واآلداب بشرح 

13   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

نور البصائر واأللباب يف أحكام العبادات واملعامالت واحلقوق)شرح 
, للشيخ عبد الرمحن بن سعدي(واآلداب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

(ترتيب فوائدها ترتيبا موضوعيا)حتفة العلماء برتتيب سري أعالم النبالء 
(تقدم يف كتب السري)

اإلسكندرية- دار اإلميان أم صفية/ أمحد بن سليمان  تقدمي
حممد صفوت نور الدين

جدة- دار املنهاج 3/1الفوائد الغراء من هتذيب سري أعالم النبالء  مجع/ترتيب
الشريف فهد بن أمحد املهديل

ع من ظهور الدفاتر  فوائد وحكم وقصص وآداب- إمتاع النواظر مبا مجِم
للذهيب« سري أعالم النبالء»وأخالق من 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

(سري أعالم النبالء)روائع القصص واألمثال مأخوذة من - منجد اخلطيب 
2/1 (رايض الصاحلني)ومرتبة على 

بريوت- دار ابن حزم أمحد بن صقر السويدي

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خمتارات من سري أعالم النبالء واتريخ اإلسالم

الرايض- دار الثراي ماجد بن حممد العسكراجلواهر من سري أعالم النبالء

مع تراجم اجلزء املفقود من- جامع أخبار النساء من سري أعالم النبالء 
السري

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن حسني بن حسني تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

( هـ764لصالح الدين الصفدي )األخبار العليات من الوايف ابلوفيات 
2/1

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

انتقاء
حممد بن موسى الشريف

13   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

مكة- دار طيبة اخلضراء طارق بن حممد اخلويطرالبن خلكان (وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان)فوائد من كتاب  تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

صنعاء- دار اآلاثر ايسر العدين(البداية والنهاية)اهلداية يف ترتيب فوائد 

تقدم يف كتب) 2/1فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري - الروض النضري 
(التفسري

-مكتبة اإلمام الذهيب غزاي بن محدان الوهيب
الكويت

أبو إسحاق الشاطيب, إبراهيم بناإلفادات واإلنشادات
( هـ790)موسى األندلسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  دراسه وحتقيق
حممد أبو األجفان. د

اإلسكندرية- دار اإلميان فيصل بن عبده احلاشديالكنز املدفون يف مقدمة ابن خلدون

شهاب الدين, حممد بن أمحداملستطرف يف كل فن مستظرف
( هـ850)األبشيهي 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممد خري طعمه احلليب

ابن حجر, أمحد بن علي العسقاليناملنتخب
( هـ852)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
حممد بن رديد املسعودي. د

1268)حممد بن إبراهيم بن سيف نظم الدرر واجلواهر يف النواهي واألوامر
(هـ

الزلفي- دار املتعلم  شرح
عبد هللا بن حممد الطيار. د

حممد صديق بن حسن القنوجيأجبد العلوم
( هـ1307)

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد بن رايض األمحد

13   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

حممد صديق بن حسن القنوجيرحلة الصديق إىل البيت العتيق
( هـ1307)

الدمام- دار ابن القيم 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري 2/1تذكرة طاهر اجلزائري  حتقيقتحقيق
حممد خري رمضان يوسف

الرايض- مدار القبس أمحد بن براك اهليفي فائدة من تفسري أضواء البيان للعالمة حممد األمني الشنقيطي1000 تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

الشيخ الطاهر بن عاشور)املؤنس مبباحثة شيخ شيوخنا عالمة تونس 
(( هـ1393)

مركز إحياء للبحوثانجي بن راشد العريب
والدراسات

الطائف- مكتبة املعارف ( هـ1396)خري الدين الزركلي ما رأيت وما مسعت تعليق
عبد الرزاق كمال

عبد الرمحن بن حممد الدوسريللحق واحلقيقة من كالم خري اخلليقة
( هـ1399)

جدة- دار احملمدي  حتقيق وتعليق
مصطفى أبو النصر الشليب

كالم منوع يف العقيدة وذكر بعض البدع والتحذير)السيف القاطع للنزاع 
(منها

حممد املرزوق بن عبد املؤمن الفاليت
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي  تعليق/تصحيح
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

ابن ابز, عبد العزيز بن عبد هللاحديث الصباح من الدروس واحملاضرات والتعليقات
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية/مجع
صالح الدين بن عثمان بن أمحد

ابن ابز, عبد العزيز بن عبد هللاحديث املساء من الدروس واحملاضرات والتعليقات
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية/مجع
صالح الدين بن عثمان بن أمحد

13   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

29:الفئة  ملح العلم

ابن ابز, عبد العزيز بن عبد هللاالفوائد املتنوعة يف العقائد والتفسري واحلديث والتاريخ وغري ذلك
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

فوائد وجمالس علمية من جمالس اإلمام عبد العزيز ابن ابز)مثرات اجملالس 
(رمحه هللا

املؤلفوليد بن عبد الرمحن احلمدان

جامع فوائد يف التفسري واحلديث)الفوائد العلمية من الدروس البازية 
(واملصطلح والتوحيد

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار طيبة الفوائد اجللية من دروس الشيخ ابن ابز العلمية مجع
علي مفرح الزهراين

الكويت- دار ابن األثري األربعون البازية يف العقيدة والعبادة والسلوك

الرايض- مكتبة املعارف عبد اللطيف بن حممد بن أيب ربيع2/1نظم الفرائد مما يف سلسليت األلباين من الفوائد 

مصر- مكتبة األنصار حممد حامد عبد الوهابفرائد الشوارد ملا يف كتب األلباين من فوائد

-دار أطلس اخلضراء مقاالت األلباين
الرايض

مجع
نور الدين طالب

القاهرة- دار اآلاثر الدرر الغوايل من كالم العالمة حممد انصر الدين األلباين مجع وترتيب
القسم العلمي ابلدار

13   من 8صفحة 
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ابن عقيل, عبد هللا بن عبد العزيز(حكم ونوادر وألغاز وأقاويل)كشكول ابن عقيل 
( هـ1432)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر

اجلامع للرحلة إىل ابن عقيل, املشتمل على اإلكليل والتكميل والتحجيل
 هـ1431 - 1423للفرتة 

-دار البشائر اإلسالمية وليد بن عبد هللا املنيس
بريوت

جمموع فيه من آاثر مساحة الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العقيل يف
الذكرايت والتاريخ والرتاجم

ابن عقيل, عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

بريوت- دار ابن حزم  مجع/إعداد
حممد زايد بن عمر تكلة

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا احلميديإطاللة على الذكرايت

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاندروس من القرآن الكرمي والسنة املطهرة

حممد بن علي بن آدم األثيويبالفوائد السمية يف قواعد وضوابط علمية
( هـ1442)

دار الرضا للنشر والتوزيع

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيتقييد الشوارد من القواعد والفوائد

الرايض- دار الصميعي سعد بن تركي اخلثالن(يف فنون شىت)لطائف الفوائد 

مقاالت السري والرتاجم واملناقب ومقدمات الكتب والتقاريظ هلا للعالمة
تقي الدين اهلاليل رمحه هللا

بريوت- دار املقتبس ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

13   من 9صفحة 
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, ويليها رحلة تقي الدين( هـ1383حمرم )رحليت من الرابط إىل برلني 
للشيخ مشهور حسن آل سلمان ( هـ1384)اهلاليل إىل مشال النرويج 

بريوت- دار املقتبس ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل 

مجهرة مقاالت وحبوث مؤرخ القدس العالمة املؤرخ األديب اآلاثري عبد هللا
3/1خملص 

-مركز امللك فيصل ( هـ1367)عبد هللا خملص 
الرايض

مجع وعناية
حممد خالد كالب

جمموعة مقاالت كتبها الشيخ عبد الوهاب بن)استفدت من هؤالء املؤلفني 
(( هـ1381)عبد اجلبار الدهلوي 

عبد الوهاب بن عبد اجلبار الدهلوي
( هـ1381)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(أبيات جامعة)أبيات مجع الشتات 
الرايض

1383 - 1343)مقاالت كبار العلماء يف الصحف السعودية القدمية 
(3/1( )اجملموعة األوىل )(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع
أمحد اجلماز, عبد العزيز الطويل

(راية اإلسالم)اجملموع املنتخب من مقاالت علماء اململكة وغريهم يف جملة 
2/1

مكة- املكتبة األسدية انصر بن سعود السالمة

-دار سبيل املؤمنني ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل جمموع مقاالت العالمة عبد الرمحن الوكيل
القاهرة

مجع وترييب وعناية
شعبان عبد اجمليد, حممد بن عوض املصري

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ1418)مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر 

حتقيق كتاب ذم ذي-حتقيق كتاب التوبة البن عساكر)- أوراق منثورة 
(ملحوظات على كتاب الوقوف على املوقوف-الوجهني واللسانني له

الكويت- دار غراس مشعل بن حممد احلداري

13   من 10صفحة 
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الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمرانأعالم عاصرهتم وذكرايت ومراجعات- مآثر ودفاتر 

الرايض- دار احلضارة علي بن حممد العمرانيف حمراب القراءة أبقالم كبار الكتاب

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمرانمقاالت كبار الكتاب عن القراءة والكتاب

الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(خطب ونصائح, كلمات ومقاالت)الفوائد املنـثورة 

الرايض- دار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانحكم وأحكام, سنن وآداب, فرائد وفوائد- الدليل العلمي 

الرايض- مدار القبس سعيد بن سعد آل محادمواقف هلم من خالل كتبهم- حكاايت العلماء 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول خرب ومعلومة100- خرب الكتاب 
اجلزائر

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولفوائد علمية وآداب شرعية- الكشكول 
اجلزائر

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمد(اجملموعات األوىل والثانية والثالثة)املنتقى من بطون الكتب 

13   من 11صفحة 
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الرايض- دار التدمرية هشام بن عبد امللك آل الشيخجمموعة من الرتاجم والسري والفوائد- ملح العلم 

فرائد ملتقطة وفوائد متنوعة من بطون كتب السلف- كناشة البريويت 
املتفننة

-دار البشائر اإلسالمية مازن بن عبد الرمحن البريويت
بريوت

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيقمن بطون الكتب

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيققصص ال تثبت

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسمرفقاء السمر

املؤلفحممد بن انصر العريينالصيد املنتقى إلحتاف أهل التقى

اجلزائر- دار الفرقان منري اجلزائريصيد الفوائد من كتب األماجد

الدمام- دار ابن اجلوزي حامت بن علي الشهريالدر النفيس يف متعة اجلليس

الرايض- دار العاصمة 10/1 (أي جملة املنار للشيخ حممد رشيد رضا)املختار من املنار  إعداد وتعليق
عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ

13   من 12صفحة 
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القاهرة- دار الذخائر 3/1حبوث ونصوص حمققة مهداة للشيخ أيب إسحاق احلويين  عناية
عمرو عبد العظيم احلويين

13   من 13صفحة 
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