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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 بعد:أما الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، 

لمسـجد كوقـ  بها   التبرعلبيته أو يز مكتبة ه، أعددتها لمن أراد تج المفيدةقائمة ببعض الكتب فهذه 

الكتــب فــي ، فانتقيــف عــوالي طريقــا وســ ا ســلكف فــي انتقــاب الكتــب أو مركــز اقــافي أو دعــود ، وقــد 

أسـل  اهلل أ  ،  علـى المتـتردقصـد التففيـ  لعدم تكرار المواضيع مـا اسـت عف ، تعمدت أبوابها ، و 

، واهلل أعلــم ، وىــلى اهلل علــى نبينــا محمــد ، و لــه وىــحبه منتقيهــا وقارئهــا ومتــتريها وقارئهــا ينفــع بهــا 

 وسّلم.

 ماجد بن سليما  الرسي

00966568805753 

 ديةالمملكة العربية السعو 

majed.alrassi@gmail.com 

 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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