
TitleAuthorPublisher
Publish 

location

Publish 

year

1)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

2)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

3)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

4)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

5)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

6)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

7)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

8)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

9)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

10)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

11)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

12)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

13)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

14)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

15)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

16)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

17)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

18)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

19)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

20)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 

21)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 

22)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

23)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

24)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 



25)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 

26)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

27)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

28)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 

29)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

30)

رٌاض الصالحٌن 

من كالم سٌد 

 /المرسلٌن 

النووى, محى 

الدٌن أبى زكرٌا 

 ٌحٌى بن شرؾ,

مكتبة اإلٌمان للنشر 

 والتوزٌع,
 .1998 :المنصورة 

31)
موسوعة الفقه 

 :اإلسالمى

المجلس األعلى 

 .للشئون اإلسالمٌة

المجلس األعلى 

, للشئون اإلسالمٌة 
 1975 :القاهرة

32)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

33)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

34)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

 /المقابسات (35
التوحٌدى, ابى 

 .حٌان
  .1992 :الكوٌت  دار سعاد الصباح,

36)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

37)
إعجاز القرآن و 

 /البالؼة النبوٌة 

الرافعى, مصطفى 

 .صادق

مكتبة فٌاض للطبع 

 والنشر والتوزٌع,
 .1997 :المنصورة

38)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

39)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

40)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

41)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,



42)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

43)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

44)

أسلوب االلتفات 

فى البالؼة 

 /القرآنٌة 

  .1998 :القاهرة , دار الفكر العربى  .حسن, طبل

45)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

46)

سبل الهدى 

والرشاد فً سٌرة 

 /خٌر العباد 

الشامى, محمد بن 

 .ٌوسؾ الصالحى
  .1993 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

47)

الخالدون مائة 

أعظمهم محمد 

 /رسول هللا 

 .أنٌس, منصور
الزهراء لالعالم 

 العربى,
 .1986 :القاهرة 

48)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

49)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

50)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

51)

نحو اسلوب أمثل 

للدعوة اإلسالمٌة 

/ 

عماره, محمود 

 .محمد
  .1986 :القاهرة  دار التراث العربى,

52)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

53)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

54)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

55)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 



56)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

57)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

58)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

59)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

60)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

61)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

62)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

63)
ترجمة معانى 

 /القرآن الكرٌم 

على, عبدهللا 

 ٌوسؾ
  .1990 :القاهره مطابع السبٌعى,

64)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

65)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

66)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

67)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 

68)

الفتاوى اإلسالمٌة 

من دار اإلفتاء 

 /المصرٌة 

 .عبده, محمد

وزارة األوقاؾ 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,

 .1980 :القاهرة 



69)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

70)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

71)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

72)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

73)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

74)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

75)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

76)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

77)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

78)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 



79)
صحٌح البخارى 

/ 

البخارى, أبى عبد 

هللا محمد بن 

إسماعٌل بن 

إبراهٌم بن برد زبه 

 .الجعفى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .1996 :القاهرة 

80)

الدلٌل الكامل 

آلٌات القرآن 

 /الكرٌم 

حسٌن , فهمى

 .محمد
  .1995 :القاهرة , وزارة األوقاؾ 

81)
مختصر سٌرة 

 /أبن هشام 

أبى ,ابن هشام

 .محمد عبد الملك
  .1418 :القاهرة  وزارة االوقاؾ,

82)
مختصر سٌرة 

 /أبن هشام 

أبى ,ابن هشام

 .محمد عبد الملك
  .1418 :القاهرة  وزارة االوقاؾ,

83)
الموجز فى الطب 

/ 

عالء , ابن النفٌس

الدٌن على بن أبى 

 .الحزم القرشى

وزارة االوقاؾ, 

المجلس األعلى 

للشئون اإلسالمٌة, 

لجنة أحٌاء التراث 

, اإلسالمى

 .1997 :القاهرة 

84)
االحادٌث القدسٌة 

/ 

النووى, محى 

الدٌن ابو زكرٌا 

 .ٌحٌى ن شرؾ

  .1985 :القاهرة , مكتبة القران

85)
مإطا االمام 

 /مالك

االصبحى, ابى عبد 

 .هللا مالك ابن انس

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
 .1996 :القاهرة

86)
مإطا االمام 

 /مالك

االصبحى, ابى عبد 

 .هللا مالك ابن انس

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
 .1996 :القاهرة

 .الزنٌرى, نجاة /تارٌخ ورسالة (87
المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
 .1995 :القاهرة 

 .الزنٌرى, نجاة /تارٌخ ورسالة (88
المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
 .1995 :القاهرة 

89)
كتاب المعلم 

 /بفوائد مسلم 

أبً عبد , المازري

 .هللا محمد بن علً 

مطابع روز 

 الٌوسؾ,
 :القاهرة 

[ 1996 - 

1997 ] 

90)
كتاب المعلم 

 /بفوائد مسلم 

أبً عبد , المازري

 .هللا محمد بن علً 

مطابع روز 

 الٌوسؾ,
 :القاهرة 

[ 1996 - 

1997 ] 

91)

الوجوه والنظائر, 

أللفاظ كتاب هللا 

 /العزٌز

, الدامؽانى

أبوعبدهللا الحسٌن 

 .بن محمد

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
 . م 1995 :القاهرة 

92)

الوجوه والنظائر, 

أللفاظ كتاب هللا 

 /العزٌز

, الدامؽانى

أبوعبدهللا الحسٌن 

 .بن محمد

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
 . م 1995 :القاهرة 

93)

المنتخب فى 

تفسٌر القرآن 

 .الكرٌم

  .1995 :القاهرة   وزارة األوقاؾ,

94)

تفسٌر الماترٌدى 

المسمى تؤوٌالت 

 /أهل السنة 

السمرقندي, أبى 

منصور محمد بن 

 محمد الماترٌدي,

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
 .1994 :القاهرة 

95)
كشؾ المحجوب 

 /للهجوٌرى 

اسعاد , قندٌل

 عبدالهادى

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة ,
  .1975 :القاهرة 



96)
كشؾ المحجوب 

 /للهجوٌرى 

اسعاد , قندٌل

 عبدالهادى

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة ,
  .1975 :القاهرة 

97)
االعراب فى 

 /القرآن الكرٌم 

الزٌن,سمٌح 

 .عاطؾ

الشركة العالمٌة 

 للكتاب ,
  .1990 :بٌروت 

98)
الوسٌط فى تفسٌر 

 /القرآن المجٌد 

الواحدى, أبى 

الحسن على إبن 

 .أحمد

وزارة األوقاؾ 

, والشئون الدٌنٌة
 .1995 :القاهره 

99)

الجواهر والدرر 

فى ترجمة شٌخ 

اإلسالم ابن 

 (العسقالنى)حجر

/ 

السخاوى, شمس 

الدٌن محمد بن عبد 

 .الرحمن

المجلس األعلى 

 للشإون اإلسالمٌة,
 .1996 :القاهرة 

100)
أعالم الساجد 

 /بؤحكام المساجد 

الزركشى, محمد 

 .بن عبدهللا

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
 .1982 :القاهرة 

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(101

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(102

103)
السٌرة النبوٌة 

 /البن هشام

المعافرى,ابى 

محمد عبد الملك بن 

 .هشام

  .1995 :القاهرة مكتبة االٌمان,

104)
السٌرة النبوٌة 

 /البن هشام

المعافرى,ابى 

محمد عبد الملك بن 

 .هشام

  .1995 :القاهرة مكتبة االٌمان,

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(105

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(106

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(107

108)
بنو إسرائٌل فى 

 /القرآن والسنة 

طنطاوى, محمد 

 .سٌد
 .1997 :القاهرة , دار الشروق

109)

الوضع القانونى 

المعاصر بٌن 

الشرٌعة والقانون 

 /الوضعى 

 .1996 :القاهرة  دار الشروق, .البشرى, طارق

110)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

111)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

112)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 



113)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

 .1993 :القاهرة  دار الشروق, .قطب, محمد /دراسات قرآنٌة (114

115)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

116)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

117)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

118)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

119)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

120)

جامع العلوم 

والحكم فى شرح 

خمسٌن حدٌثا من 

 /جوامع الكلم 

البؽدادي, 

عبدالرحمن بن 

أحمد بن رجب بن 

الحسن بن محمد بن 

 .مسعود السالمى

وزارة األوقاؾ 

 والشئون الدٌنٌة,
 .1986 :القاهرة 

121)

افضل الصلوات 

على سٌد 

 /السادات 

النبهانى,ٌوسؾ بن 

 اسماعٌل
<  [19 -] :القاهرة  المكتبه التوفٌقٌه ,

122)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 

123)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 



124)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 

125)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

126)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

127)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

128)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

129)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

130)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

131)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

132)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

133)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

134)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

135)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

136)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

137)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

138)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

139)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

140)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 



141)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

142)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

143)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

144)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

145)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

146)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

147)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

148)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

149)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

150)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

151)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

152)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

153)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

154)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

155)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

156)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 

157)

موجز دائرة 

المعارؾ 

 /االسالمٌة

 برٌل.جى.أ
مركز الشارقة 

 للالبداع الفكرى ,
  .1998 :االمارات 



158)
النساء واألسرة 

 :وقوانٌن الطالق 

سنبل, أمٌرة 

 .األزهرى

المجلس األعلى 

 للثقافة,
 .1999 :القاهره 

159)
رائد الفكر 

 :المصرى 
 .أمٌن, عثمان

المجلس األعلى 

 للثقافة,
 .1996 :القاهرة 

160)
اسالم حقائق اور 

 /الزامات 
 طاهر,حامد

مركز الدراسات 

 الشرقٌه ,
  .1999 :القاهره 

161)

تارٌخ األدٌان 

دراسة وصفٌة 

 /مقارنة 

  .2000 :م.د, ن.د .محمد خلٌفة,حسن 

162)

مدخل نقدى إلى 

أسفار العهد القدٌم 

/ 

أحمد, محمد خلٌفة 

 .حسن
 .1996 :القاهرة  ,[. ن. د ]

163)

اتجاهات التراجم 

والتفاسٌر القرانٌة 

: 

سمٌر عبد ,ابراهٌم 

 المجٌد
  .1999 :القاهرة , مطبعة العمرانٌة 

164)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

165)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

166)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

167)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

168)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

169)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

170)
أدب الدنٌا والدٌن 

/ 

الماوردى, أبى 

الحسن على بن 

محمد بن حبٌب 

 .البصرى

 .[ 19 - ] :القاهره  مطابع االهرام,

171)

التذكرة فى 

أحوال الموتى و 

 /أمور اآلخرة 

  .1972 :القاهرة  مطابع االهرام, .القرطبى

172)

التذكرة فى 

أحوال الموتى و 

 /أمور اآلخرة 

  .1972 :القاهرة  مطابع االهرام, .القرطبى

173)

التذكرة فى 

أحوال الموتى و 

 /أمور اآلخرة 

  .1972 :القاهرة  مطابع االهرام, .القرطبى



174)

التذكرة فى 

أحوال الموتى و 

 /أمور اآلخرة 

  .1972 :القاهرة  مطابع االهرام, .القرطبى

175)

التذكرة فى 

أحوال الموتى و 

 /أمور اآلخرة 

  .1972 :القاهرة  مطابع االهرام, .القرطبى

176)

التصوؾ 

والمتصوفة فً 

 /مواجهة اإلسالم 

الخطٌب, عبد 

 .الكرٌم
 .1980 :القاهرة  دار الفكر العربى,

 /حٌاة محمد (177
هٌكل, محمد 

 .حسٌن
 .1979 :القاهرة  دار المعارؾ,

 مصطفى,اللمعى  :القبر (178
المختار االسالمى 

, للنشر والتوزٌع 
 .[ 19- ] :القاهرة 

179)
صحٌح البخارى 

/ 

ابى , البخارى

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل 

  .1997 :القاهرة  المكتبة العصرٌه ,

180)
صحٌح البخارى 

/ 

ابى , البخارى

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل 

  .1997 :القاهرة  المكتبة العصرٌه ,

181)
صحٌح البخارى 

/ 

ابى , البخارى

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل 

  .1997 :القاهرة  المكتبة العصرٌه ,

182)
صحٌح البخارى 

/ 

ابى , البخارى

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل 

  .1997 :القاهرة  المكتبة العصرٌه ,

183)
صحٌح البخارى 

/ 

ابى , البخارى

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل 

  .1997 :القاهرة  المكتبة العصرٌه ,

184)
كتاب تجارب 

 /االمم

بن محمد, ابى على 

 .احمد 

دار الكتاب 

 االسالمى,
 .[ 19 - ] :القاهرة 

185)
كتاب تجارب 

 /االمم

بن محمد, ابى على 

 .احمد 

دار الكتاب 

 االسالمى,
 .[ 19 - ] :القاهرة 

186)
كتاب تجارب 

 /االمم

بن محمد, ابى على 

 .احمد 

دار الكتاب 

 االسالمى,
 .[ 19 - ] :القاهرة 

187)
دراسات اسالمٌة 

/ 
 الخولى , امٌن

مطبعة دار الكتب 

 المصرٌه ,
  .1996 :القاهرة 

188)

كتاب فٌة معنى 

الزهد والمقاالت 

وصفة الزاهدٌن 

/ 

بن االعرابى, ابى 

سعٌد احمد بن 

محمد بن زٌاد بن 

 بشر,

دار الكتب المصرٌة 

, 
  .1998 :الفاهرة 

 :الخلفاء االربعة (189

التٌمى, ابى القاسم 

اسماعٌل بن محمد 

 .بن الفضل بن على

دار الكتب المصرٌة 

, 
  .1999 :القاهرة 

 :البهائٌة (190
الوكٌل, عبد 

 .الرحمن
 .1986 :جدة  دار المدنى,

 /مدارج السالكٌن (191
ابن القٌم الجوزٌه 

 ,محمد بن ابى بكر

دار الكتب المصرٌه 

, 
  .1996 :القاهره 

192)
الصوفٌة بٌن 

 /الدٌن والفلسفة 

نموس,عبدالرحمن 

 بن محمود
  .2008 :القاهرة  دار االٌمان ,



193)
مذاهب فكرٌة 

 /معاصرة 
 .1988 :القاهرة, دار الشروق .قطب, محمد

194)

المعجم المفهرس 

أللفاظ القرآن 

 /الكرٌم 

عبدالباقى, محمد 

 .فإاد
 .1987 :القاهرة  دار الحدٌث,

195)

مكة والمدٌنة فى 

الجاهلٌة وعهد 

الرصول صلى 

 /هللا علٌه وسلم

الشرٌؾ, أحمد 

 .إبراهٌم
  .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى,

 .مإنس, حسٌن /اإلسالم الفاتح (196
الزهراء لإلعالم 

 العربى,
 .1987 :القاهرة 

197)

وثائق المنظمات 

الدولٌة 

واإلسالمٌة 

 =والعربٌة 

الضحٌان, 

عبدالرحمن بن 

 .إبراهٌم

 .1991 :الرٌاض  شركة دار العلم,

198)

كلمات مضٌئة 

فى مناسبات 

 /عطرة 

مبارك, محمد 

 .حسنى

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .2000 :القاهرة 

199)

نحو مشروع 

حضارى لنهضة 

 /العالم اإلسالمى 

 .2000 :القاهرة  وزارة االوقاؾ,

200)

موسوعة المفاهٌم 

اإلسالمٌة العامة 

/ 

المجلس العلً للشإن 

 السالمٌة,
 .2000 :القاهرة 

201)

منهاج اهل السنة 

فى الرد على 

 :الشٌعة والقدرٌة 

صابر , ابازٌد

 .عبده

دار الوفاء لدنٌا 

, الطباعة والنشر
 .2000 :االسكندرٌة 

202)

مذاهب الذنادقه و 

عقائد الباطنٌه فى 

 الفكر االسالمى

مراد, بركات 

 .محمد

الصدر لخدمات 

 الطباعه,
  .1992 :القاهرة 

203)

المذاهب واالفكار 

المعاصرة فى 

التصور 

 /االسالمى 

  .1990 :الدوحه  دار البشٌر , الحسن,محمد

 .1998 :القاهرة  دار المعارؾ, .حسٌن, طه /مرآة االسالم (204

205)
البرهان فى علوم 

 /القرآن 

الزركشى, 

بدرالدٌن محمد بن 

 .عبدهللا

 .1988 :بٌروت  دار الجٌل,

206)
البرهان فى علوم 

 /القرآن 

الزركشى, 

بدرالدٌن محمد بن 

 .عبدهللا

 .1988 :بٌروت  دار الجٌل,

207)
البرهان فى علوم 

 /القرآن 

الزركشى, 

بدرالدٌن محمد بن 

 .عبدهللا

 .1988 :بٌروت  دار الجٌل,

208)
البرهان فى علوم 

 /القرآن 

الزركشى, 

بدرالدٌن محمد بن 

 .عبدهللا

 .1988 :بٌروت  دار الجٌل,



 /صحٌح مسلم (209

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (210

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (211

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (212

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (213

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (214

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (215

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (216

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (217

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

 /صحٌح مسلم (218

النٌسابورى ,ابى 

الحسٌن مسلم بن 

 .الحجاج القشٌرى 

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر والتوزٌع,
  .1995 :بٌروت 

219)
المجموع المفٌد 

 /فى علم التجوٌد 

الولٌدى , عبده 

 عباس
  .1990 :جده  المإلؾ ,

220)

بحوث فى 

االعالم االسالمى 

: 

محمد فرٌد , عزت 

 محمود
  .1983 :جدة , دار الشروق 

221)

مختارات من 

القصص النبوى 

/ 

محمد بن , الزٌر 

 حسن

مطابع مإسسة دار 

, الرٌحانى 
  .1993 :الرٌاض 

 /سنن أبى داود (222

األزدى, أبى داود 

سلٌمان بن األشعث 

 .السجستانى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
  .1988 :القاهرة 

 /سنن أبى داود (223

األزدى, أبى داود 

سلٌمان بن األشعث 

 .السجستانى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
  .1988 :القاهرة 

 /سنن أبى داود (224

األزدى, أبى داود 

سلٌمان بن األشعث 

 .السجستانى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
  .1988 :القاهرة 



 /سنن أبى داود (225

األزدى, أبى داود 

سلٌمان بن األشعث 

 .السجستانى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
  .1988 :القاهرة 

226)
األشباه والنظائر 

: 

السٌوطً, جالل 

 الدٌن,

مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابى 

 الحلبى

 ::بٌروت 
1936 – 

2008. 

227)
األشباه والنظائر 

: 

السٌوطً, جالل 

 الدٌن,

مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابى 

 الحلبى

 ::بٌروت 
1936 – 

2008. 

228)
األدب التركى 

 /اإلسالمى 

هرٌدى, محمد عبد 

 .اللطٌؾ

جامعة اإلمام محمد 

 بن سعود اإلسالمٌة,
  .1987 :الرٌاض 

 /إعراب القرآن (229

النحاس, أبً جعفر 

أحمد بن محمد بن 

, إسماعٌل

 .1988 :بٌروت , مكتبة النهضة

 /إعراب القرآن (230

النحاس, أبً جعفر 

أحمد بن محمد بن 

, إسماعٌل

 .1988 :بٌروت , مكتبة النهضة

 /إعراب القرآن (231

النحاس, أبً جعفر 

أحمد بن محمد بن 

, إسماعٌل

 .1988 :بٌروت , مكتبة النهضة

 /إعراب القرآن (232

النحاس, أبً جعفر 

أحمد بن محمد بن 

, إسماعٌل

 .1988 :بٌروت , مكتبة النهضة

 /إعراب القرآن (233

النحاس, أبً جعفر 

أحمد بن محمد بن 

, إسماعٌل

 .1988 :بٌروت , مكتبة النهضة

234)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر

235)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر

236)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر

237)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر



238)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر

239)

معجم القراءات 

القرآنٌة مع مقدمة 

فى القراءات 

 /وأشهر القراء 

  .1997 :القاهرة , عالم الكتب  .أحمد مختار, عمر

240)
معجم الفاظ 

 /القرآن الكرٌم 

االدارة العامة 

للمجمعات واحٌاء 

 التراث,

 .1988 :القاهرة 

241)
إعراب القراءات 

 /السبع وعللها 

المهذانى, أبى هللا 

الحسٌن بن أحمد 

 .بن خالوٌه

  .1992 :القاهرة  مكتبة الخانجى,

242)
إعراب القراءات 

 /السبع وعللها 

المهذانى, أبى هللا 

الحسٌن بن أحمد 

 .بن خالوٌه

  .1992 :القاهرة  مكتبة الخانجى,

243)
معجم الفاظ 

 /القرآن الكرٌم 

االدارة العامة 

للمجمعات واحٌاء 

 التراث,

 .1988 :القاهرة 

244)
كتاب ؼرٌب 

 /الحدٌث

الهروي, ابً عبٌد 

 .القاسم بن سالم

مجمع اللؽة العربٌة 

, 
  .1989 :القاهرة 

245)
كتاب ؼرٌب 

 /الحدٌث

الهروي, ابً عبٌد 

 .القاسم بن سالم

مجمع اللؽة العربٌة 

, 
  .1989 :القاهرة 

246)
كتاب ؼرٌب 

 /الحدٌث

الهروي, ابً عبٌد 

 .القاسم بن سالم

مجمع اللؽة العربٌة 

, 
  .1989 :القاهرة 

247)
كتاب ؼرٌب 

 /الحدٌث

الهروي, ابً عبٌد 

 .القاسم بن سالم

مجمع اللؽة العربٌة 

, 
  .1989 :القاهرة 

 /حٌاة محمد (248
محمد , هٌكل 

 حسٌن

الهٌئة العامة للكتاب 

 ,
  .1996 :القاهرة 

249)
كتاب معانً 

 /القرآن 

ابن مسعدة, ابً 

 الحسن سعٌد
  .1990 :القاهرة مكتبة الخانجً,

250)
كتاب معانً 

 /القرآن 

ابن مسعدة, ابً 

 الحسن سعٌد
  .1990 :القاهرة مكتبة الخانجً,

 :الفكر اإلسالمى (251
عفٌفى, محمد 

 .الصادق
  .1972 :القاهرة  مكتبة الخانجى,

252)
فكرة الزمان عند 

 /االشاعرة 

محمد 

سلطان,عبدالمحسن 

 عبدالمقصود

  .2000 :القاهرة .مكتبة الخانجى 

 /مجاز القرآن (253
التٌمى, أبى عبٌده 

, معمر بن المثنى
 .[ 19 -- ] :القاهرة , مكتب الخانجى

 /مجاز القرآن (254
التٌمى, أبى عبٌده 

, معمر بن المثنى
 .[ 19 -- ] :القاهرة , مكتب الخانجى

255)

منال الطالب فى 

شرح طوال 

  /الؽرائب 

ابن األثٌر, 

مجدالدٌن ابى 

السعادات المبارك 

, بن محمد

   .1997  :القاهرة   مكتبة الخانجى,

256)

منال الطالب فى 

شرح طوال 

  /الؽرائب 

ابن األثٌر, 

مجدالدٌن ابى 

السعادات المبارك 

, بن محمد

   .1997  :القاهرة   مكتبة الخانجى,



257)

محاضرة االبرار 

ومسامرة االخٌار 

/ 

بن عربى, محٌى 

 .الدٌن
  .1968 :بٌروت  دارالٌقظة العربٌة ,

258)

محاضرة االبرار 

ومسامرة االخٌار 

/ 

بن عربى, محٌى 

 .الدٌن
  .1968 :بٌروت  دارالٌقظة العربٌة ,

259)
سٌرة النبى محمد 

/ 

كارٌن, ارمسترونج 

. 

دار سطور للطباعة 

, 
  .1992 :القاهرة 

260)
معارك فى سبٌل 

 :االله
  .2000 :القاهرة, سطور .كارٌن,ارمسترونج

261)
عقد الدرر فى 

 /أخبار المنتظر

السلمى, ٌوسؾ بن 

ٌحٌى بن على 

 .المقدسى الشافعى

 . م1979 :القاهرة مكتبة عالم الفكر,

262)

تحفة التحصٌل 

فى ذكر روتة 

 /المراسٌل 

العراقى,ولى الدٌن 

 .ابوزرعه
  .2000 :القاهرة  مكتبة الخانجى ,

263)

الٌهودٌة بٌن 

المسٌحٌة 

 /واالسالم 

خلؾ , الحسٌنى 

 محمد

المإسسة المصرٌة 

, العامة 
  .1964 :القاهرة 

 :تهذٌب اآلثار (264
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

 :تهذٌب اآلثار (265
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

 :تهذٌب اآلثار (266
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

 :تهذٌب اآلثار (267
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

 :تهذٌب اآلثار (268
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

 :تهذٌب اآلثار (269
الطبرى, ابً جعفر 

 .محمد بن جرٌر
 1983 :القاهرة  مطبعة المدنً,

270)

كتاب االرشاد فى 

معرفة علماء 

 :الحدٌث 

القزوٌنى,ابى ٌعلى 

الخلٌل بن عبدهللا 

بن احمد ابن الخلٌل 

 .الخلٌلى

مكتبة الرشد للنشر 

 والتوزٌع ,
  .1989 :الرٌاض 

271)

كتاب االرشاد فى 

معرفة علماء 

 :الحدٌث 

القزوٌنى,ابى ٌعلى 

الخلٌل بن عبدهللا 

بن احمد ابن الخلٌل 

 .الخلٌلى

مكتبة الرشد للنشر 

 والتوزٌع ,
  .1989 :الرٌاض 

272)

كتاب االرشاد فى 

معرفة علماء 

 :الحدٌث 

القزوٌنى,ابى ٌعلى 

الخلٌل بن عبدهللا 

بن احمد ابن الخلٌل 

 .الخلٌلى

مكتبة الرشد للنشر 

 والتوزٌع ,
  .1989 :الرٌاض 



273)

خالصة البدر 

المنٌر فى تخرٌج 

االحادٌث واالثار 

الواقعه فى 

الشرح الكبٌر 

لالمام ابى ”

 /”القاسم الرافعى 

الملقن,سراج الدٌن 

 عمر بن على

مكتبة الرشد للنشر 

 والتوزٌع ,
  .1989 :الرٌاض 

274)

خالصة البدر 

المنٌر فى تخرٌج 

االحادٌث واالثار 

الواقعه فى 

الشرح الكبٌر 

لالمام ابى ”

 /”القاسم الرافعى 

الملقن,سراج الدٌن 

 عمر بن على

مكتبة الرشد للنشر 

 والتوزٌع ,
  .1989 :الرٌاض 

275)
نزهة االلباب فى 

 /األلقاب 

العسقالنى ,بن 

 حجر
  .1989 :الرٌاض  مكتبة الرشد ,

276)
نزهة االلباب فى 

 /األلقاب 

العسقالنى ,بن 

 حجر
  .1989 :الرٌاض  مكتبة الرشد ,

277)

تطوٌر الفكر 

العلمى عند 

 /المسلمٌن

عفٌفى, محمد 

 .الصادق
  .1977 :القاهرة  الخانكى,

278)
محمد صلى هللا 

 :علٌه وسلم 

جاسم, عزٌز 

 .السٌد
 :بٌروت , دار األندلس

279)
موسوعة القواعد 

 /الفقهٌة 

رمضان, عطٌة 

 .عدالن عطٌة
 .2007 :االسكندرٌة  دار االٌمان,

280)

الدرر فى 

إختصار المؽازى 

 /والسٌر 

إبن عبدالبر, 

ٌوسؾ بن عبدهللا 

 .ٌوسؾ

 .1991 :القاهرة  دار المعارؾ,

281)

من وصاٌا 

الرسول صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

العفٌفى, طه 

 .عبدهللا

دار االعتصام 

للطباعة والنشر 

 والتوزٌع,

 .1985 :القاهرة 

282)

من وصاٌا 

الرسول صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

العفٌفى, طه 

 .عبدهللا

دار االعتصام 

للطباعة والنشر 

 والتوزٌع,

 .1985 :القاهرة 

283)

من وصاٌا 

الرسول صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

العفٌفى, طه 

 .عبدهللا

دار االعتصام 

للطباعة والنشر 

 والتوزٌع,

 .1985 :القاهرة 

284)

كتاب فصل 

المقال وتقرٌر ما 

بٌن الشرٌعة 

والحكمة من 

 /اإلتصال 

ابن رشد, محمد بن 

  أحمد,
 .[19--] :القاهرة  دار المعارؾ,

285)
التفسٌر الوسٌط 

 /للقرآن الكرٌم 

الهٌئة العامة لشئون 

, المطابع االمٌرٌة
  -1972 :القاهرة 

286)
التفسٌر الوسٌط 

 /للقرآن الكرٌم 

الهٌئة العامة لشئون 

, المطابع االمٌرٌة
  -1972 :القاهرة 

287)
التفسٌر الوسٌط 

 /للقرآن الكرٌم 

الهٌئة العامة لشئون 

, المطابع االمٌرٌة
  -1972 :القاهرة 



288)
قدسٌة الحرمٌن 

 /الشرٌفٌن

هجر للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
  .1988 :القاهرة

289)
قدسٌة الحرمٌن 

 /الشرٌفٌن

هجر للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
  .1988 :القاهرة

290)
قدسٌة الحرمٌن 

 /الشرٌفٌن

هجر للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
  .1988 :القاهرة

291)
قدسٌة الحرمٌن 

 /الشرٌفٌن

هجر للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
  .1988 :القاهرة

292)

االعتداءات 

الباطنٌة على 

المقدسات 

 /االسالمٌة 

كامل , الدقس

 سالمة

هجر للطباعة 

, والنشر والتوزٌع 
  .1989 :القاهرة 

293)

االعتداءات 

الباطنٌة على 

المقدسات 

 /االسالمٌة 

كامل , الدقس

 سالمة

هجر للطباعة 

, والنشر والتوزٌع 
  .1989 :القاهرة 

294)

االعتداءات 

الباطنٌة على 

المقدسات 

 /االسالمٌة 

كامل , الدقس

 سالمة

هجر للطباعة 

, والنشر والتوزٌع 
  .1989 :القاهرة 

295)
التفسٌر البٌانً 

 /للقرآن الكرٌم 

, عبدالرحمن

 .عائشة
 .1990 :القاهرة  دار المعارؾ,

296)
التفسٌر البٌانً 

 /للقرآن الكرٌم 

, عبدالرحمن

 .عائشة
 .1990 :القاهرة  دار المعارؾ,

297)

مقدمة إبن 

الصالح ومحاسن 

 /اإلصطالح 

ابن الصالح, 

عثمان بن عبد 

 الرحمن بن عثمان

 .1974 :القاهرة  دار المعارؾ,

298)

الحضارة 

اإلسالمٌة من 

 /القرآن والسنة 

 .1997 :القاهرة  دار المعارؾ, .ضٌؾ, شوقى

 .1996 :القاهرة  دار المعارؾ, .ضٌؾ, شوقى /عالمٌة اإلسالم (299

300)

الثقافة اإلسالمٌة 

بٌن الؽزو 

 /واإلستؽزاء 

 .1987 :القاهرة  دار المعارؾ, .النمر, عبدالمنعم

301)
سورة الرحمن 

 /وسور قصار 
 .1995 :القاهرة  دار المعارؾ, .شوقى, ضٌؾ

302)
عوارؾ 

 /المعارؾ 

السهرودى, االمام 

شهاب الدٌن أبى 

 .حفص عمر

 .1993 :القاهرة , دار المعارؾ

303)
اٌقاظ الهمم فى 

 /شرح الحكم 

الحسنى, العارؾ 

أحمد بن محمد بن 

 .عجٌبة

 .1985 :القاهرة , دار المعارؾ

 /أحكام القرآن (304
عبدهللا, أبى بكر 

 .محمد بن
 .1988 :القاهره , دار المعارؾ

305)
اركان االسالم 

 :االخمسة 

الدردٌرى,ٌحٌى 

 احمد
  .1950 :القاهرة  المكتبه السلفٌه ,

306)
محاضرات فى 

 /علم التوحٌد 
 . م 1949 :القاهرة  مكتبة الجامعه , حسب هللا,على

307)
االشارات 

 /والتنبٌهات 
  .1992 :القاهره  دار المعارؾ , بن سٌنا,ابى على

 .أحمد, السباعى :تؤرٌخ مكة (308
مطابع دار الكتاب 

, العربى 
  .1372 :مكة المكرمة 



309)
كتاب كشؾ 

 :الحجاب والران 

, سٌدى الشٌخ 

االمام العارؾ باهلل 

تعالى العالمة 

المحقق ابى 

 المواهب اللدنٌة

 .[ 19- ] :القاهرة  مطبعة حجاج ,

310)
كتاب السبعة فً 

 /القراءات 
 .1988 :القاهرة  دار المعارؾ, .ابن مجاهد

 /إعجاز القرآن (311
أبن الطٌب, أبى 

 .بكر محمد
  .1981 :القاهرة , دار المعارؾ

312)
محمد خاتم 

 /المرسلٌن 
 .2000 :القاهرة  دار المعارؾ, .شوقى, ضٌؾ

313)

منهج الزمخشرى 

فى تفسٌر القرآن 

 /وبٌان اعجازه 

الجوٌنى,مصطفى 

 الصاوى
  .1984 :القاهرة  دار المعارؾ ,

314)

حقائق االسالم 

واباطٌل خصومه 

/ 

العقاد, عباس 

 .محمود
 .1957 :القاهرة  المإتمر االسالمى,

 دروزة,محمد عزة :التفسٌر الحدٌث (315
مطبعة عٌسى البابى 

 الحلبى,
  .1964 :القاهرة

  .1969 :القاهرة , دار الفكر العربى  مصطفى, زٌد  :سورة االحزاب (316

 :الفقه االسالمى (317
عٌسوى,عٌسوى 

 احمد
  .1961 :القاهره  مطبعه دار التالٌؾ ,

318)
االعتراؾ بجرائم 

 :الحدود واثرة 

محمد , قندٌل 

 حسٌن

مطبعة ابناء وهبة 

, محمد حسان 
  .1988 :القاهرة 

319)
نقد ابن تٌمٌة 

 /للتصوؾ 

عبدالمجٌد ,شوقى 

 بشٌر
  .1987 :الخرطوم  دار الفكر ,

320)

سٌرة الولٌد بن 

ٌزٌد من كتب 

التارٌخ واألدب 

 /ومن شعره 

 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .عطوان, حسٌن

321)

االتحافات السنٌة 

فى االحادٌث 

 /النبوٌة 

 .المدنى,محمد
مكتبة الكلٌات 

 االزهرٌة,
  .1967 :القاهرة 

 :الفقه المقارن (322
الخطٌب, حسن 

 .أحمد
 . م 1957 :القاهره  مطبعه دار التؤلٌؾ,

323)

التفكٌر من 

المشاهدة الى 

 :الشهود 

 بدوى,مالك
المعهد العالمى للفكر 

 االسالمى ,
  .1991 :فٌرجٌنٌا 

324)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

325)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

326)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

327)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,



328)
فتح الخبٌر فى 

 :ادوات التفسٌر 

لبٌومى,سٌد مرسى 

 ابراهٌم
 . م 1987 :القاهره  مطبعه الوفاء ,

329)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

330)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

331)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

332)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

333)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

334)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

335)
االسالم فى العقل 

 /العالمى 

الواعى,توفٌق 

 ٌوسؾ

دار الوفاء للطباعه 

 والنشر ,
 . م 1990 :المنصوره 

336)
الجامع الحكام 

 /القران

القرطبً ,ابى عبد 

هللا محمد بن احمد 

 .االنصارى

 .[ 19 - ] :لبنان  دار الكتب العلمٌة,

337)

فلسفة المعرفة 

فى القران الكرٌم 

/ 

 على, عبد العظٌم 
الهٌئة العامة لشئون 

, المطابع االمٌرٌة
  .1973 :القاهرة 

 .1991 :القاهره , دار المعارؾ /معانى القراءات (338

 .1991 :القاهره , دار المعارؾ /معانى القراءات (339

 /إعجاز القرآن (340
الباقالنى, أبى بكر 

 محمد بن الطٌب,
 .1991 :بٌروت  دار الجٌل,

341)

الحٌاه االدبٌه فى 

عصر النبوه 

 /والخالفه 

شعالن,النبوى 

 عبدالواحد
  .1998 :القاهره  دار قباء ,

342)
تارٌخ التمدن 

 /اإلسالمً 
 .1968 :القاهرة  مطبعه الهالل, جرجى,, زٌدان

343)

تارٌخ كربالء 

وحائر الحسٌن 

 /رضى هللا عنه 

الكلٌدار, 

 .عبدالجواد
 .1993 :القاهرة  مدبولى الصؽٌر,

344)
والٌة المظالم 

 :ومجالسها 

حسٌن,صابر محمد 

 دٌاب

مكتبة السالم العالمٌه 

, 
 . م 1984 :القاهره 

345)

عبقرٌة محمد 

صلى هللا علٌه 

 /وسلم 

العقاد, عباس 

 .محمود

مطابع مإسسة دار 

 الشعب,
 .1989 :القاهرة 

 :أبو الشهداء (346
العقاد, عباس 

 .محمود

نهضة مصر 

للطباعة والنشر 

 والتوزٌع ؛

 :القاهره 
1951 - 

2007. 

347)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 



348)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

349)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

350)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

351)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

352)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

353)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

354)
اإلصابة فى 

 /تمٌٌز الصحابة 

أحمد بن على, ابن 

 حجر العسقالنى,

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة ؛
 :بٌروت 

1903 – 

2000. 

355)
شباب قرٌش فى 

 /بدء اإلسالم

الصعٌدى , 

 عبدالمتعال
  .1960 :القاهرة  دار الفكر العربى ,

356)

حوار مع المالكى 

فى رد مذكراته 

 /وضالالته 

بن منٌع, عبدهللا بن 

 .سلٌمان

مطابع الفرزدق 

 التجارٌة,
 .1983 :الرٌاض 

357)
الفرق بٌن الفرق 

: 

لجنة احٌاء التراث 

 العربى
  .[ 19 - ] :بٌروت  دار الجٌل ,

358)

مختصر كتاب 

الفرق بٌن الفرق 

/ 

عبد , البؽدادى 

القاهر بن طاهر 

 ابى منصور

مكتبة الثقافة الدٌنٌة 

 ,
 .[ 19- ] :القاهرة 

359)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 

360)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 

361)

أعراب القرآن 

المنسوب إلى 

 /الزجاج 

 .الزجاج
دار الكتاب المصرى 

, 
  .1999 :بٌروت 

362)

االستشراق فى 

مٌزان نقد الفكر 

 /االسالمى 

احمد , الساٌح

 عبدالرحٌم

الدار المصرٌه 

 اللبنانٌه ,
  .1996 :القاهره 

363)

الفصول فى 

االسئلة واجوبتها 

/ 

, الؽزالى 
الدار 

, المصرٌةاللبنانٌة 
  .1991 :القاهرة 

364)

األسس اإلسالمٌة 

فى فكر ابن 

خلدون ونظرٌاته 

/ 

 .الشكعة, مصطفى
الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .1992 :القاهرة 



365)

المسجد الحرام 

بمكة المكرمة 

ورسومه فى الفن 

 /اإلسالمً 

علً, أحمد رجب 

 .محمد

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .1996 :القاهرة 

366)

المسجد النبوى 

بالمدٌنة المنورة 

ورسومه فى الفن 

 /اإلسالمى 

على, أحمد رجب 

 .محمد

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .2000 :القاهرة 

367)

موسوعة االم فى 

الدٌن واالدب 

 /والتارٌخ 

عبدالفتاح, سٌد 

 .صدٌق

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .1998 :القاهرة 

368)

تعلٌم الدٌن 

اإلسالمى بٌن 

النظرٌة والتطبٌق 

/ 

 .شحاتة, حسن
مكتبة الدار العربٌة 

 للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

369)
المرأة ماضٌها 

 /وحاضرها 

عبٌد,منصور 

 الرفاعى

مكتبة الدار العربٌة 

 للكتاب ,
  .2000 :القاهرة 

370)
مكانة المرأة فى 

 /االسالم

عبٌد, منصور 

 .الرفاعى

مكتبة الدار العربً 

 .للكتاب
  .2000 :القاهرة 

371)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

372)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

373)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

374)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

375)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

376)
موسوعة المرأة 

 /المسلمة 

محمد, صالح عبد 

 .الؽنى
 .1998 :القاهرة  مكتبة الدار العربٌة,

377)

حضارات ورد 

ذكرها فى القرآن 

الكرٌم والسنة 

 /النبوٌة

الصعٌدى,عبد 

 الحكم عبد اللطٌؾ

مكتبة الدار العربٌة 

 للكتاب,
  .1996 :القاهرة

378)
الرحلة فً 

 :اإلسالم 

الصعٌدي, عبد 

الحكٌم عبد 

 .اللطٌؾ

مكتبة الدار العربٌة 

 للكتاب,
  .1996 :القاهرة 

379)

االسالم والمرأه 

فى رأى االمام 

 /محمد عبده 

  .1997 :القاهره  دار الرشاد , عماره محمد

380)

تنقٌة أصول 

التارٌخ اإلسالمى 

/ 

 .1997 :القاهرة  دار الرشاد, .مإنس, حسٌن

381)

القرآن الكرٌم 

وترجمة معانٌه 

وتفسٌره الى 

 /اللؽة االنجلٌزٌه 

مجمع خادم الحرمٌن 

 الشرٌفٌن الملك فهد,

المدٌنة المنورة 

: 
[ - 1900 ]. 

382)

دراسات تارٌخٌة 

من القرآن 

 /الكرٌم

مهران, محمد 

 بٌومً

دار المعرفة 

 الجامعٌة ,
  .1995 :القاهرة 



383)

اضواء على 

المسٌحٌة المبكرة 

/ 

محمد , عبد الؽنى

 .السٌد محمد

دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1997 :االسكندرٌة 

384)

منهج االسالم فى 

االمر بالمعروؾ 

والنهى عن 

 /المنكر 

 . م1989 :القاهرة  وزارة االوقاؾ ,

385)
أهداؾ القصة فى 

 /القرآن الكرٌم 

عبٌد, منصور 

 .الرفاعى
 .1978 :القاهرة  دار العرفان,

386)
من حقوق ؼٌر 

 /المسلمٌن 

مطابع روزالٌوسؾ 

, 
  .1988 :القاهره 

 .شلبً, احمد /مقارنة االدٌان(387
مكتبة النهضة 

 المصرٌة,
  .1992 :القاهرة

 .شلبى, أحمد /مقارنة األدٌان (388
مكتبة النهضة 

 المصرٌة,
 .1993 :القاهرة 

 .شلبً, احمد /مقارنة االدٌان(389
مكتبة النهضة 

 المصرٌة,
  .1992 :القاهرة

390)
اسالٌب النفً فً 

 /القرأن 
 البقري,احمد ماهر

المكتب العربى 

 الحدٌث ,
  .1989 :االسكندرٌة 

391)

اللهجات العربٌة 

فى القراءات 

 /القرآنٌة 

 .الراجحً, عبده
دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1995 :االسكندرٌة 

392)

الالم الموطئة 

للقسم فى القران 

 /الكرٌم 

الخوٌسكى,زٌن 

 كامل

دار المعرفة 

 الجامعٌة ,
  .1995 :االسكندرٌة 

393)

قائمة معجمٌة 

بؤلفاظ القرآن 

الكرٌم ودرجات 

 /تكرارها 

أبوالفتوح, محمد 

 .حسٌن
 .1990 :بٌروت  مكتبة لبنان,

 /التارٌخ الصؽٌر(394

البخاري, أبً عبد 

هللا محمدبن 

 .اسماعٌل

  .1986 :بٌروت دار المعرفه,

 /التارٌخ الصؽٌر(395

البخاري, أبً عبد 

هللا محمدبن 

 .اسماعٌل

  .1986 :بٌروت دار المعرفه,

396)

تارٌخ 

البٌمارستانات فى 

  /االسالم 

 .1981 :بٌروت   دار الرائد العربى, .عٌسى, أحمد

397)
اإلمامة 

 /والسٌاسة

الدٌنوري, أبى 

محمد عبدهللا بن 

 مسلم ابن قتٌبة

 .( 1900 ) :تونس  دار المعرفة ,

398)
الصٌام فضائله 

 /واحكامه 

فضٌلة ,القاضى 

 الشٌخ عبد الفتاح

الشركة المصرٌة 

, للطباعة والنشر 
 0 1972 :القاهرة 

399)

حروب دولة 

الرسول صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

القمنى, سٌد 

 .محمود
 .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى,

 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى, .مظهر, سلٌمان /قصة الدٌانات (400



401)

جذور الفتنة فى 

الفرق االسالمٌة 

منذ عهد الرسول 

حتى اؼتٌال 

 /السادات 

 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى, .صادق, حسن

 سبع , توفٌق محمد /هكذا نصوم (402
مجمع البحوث 

 االسالمٌه ,
  .1971 :القاهره 

403)

الهٌروؼلٌفٌة 

تفسر القرآن 

 /الكرٌم 

العدل, سعد عبد 

 .المطلب
 .2002 :القاهرة  مكتبة مد بولى,

404)

النبى إبراهٌم 

والتارٌخ 

 /المجهول 

القمنى, سٌد 

 .محمود

مكتبة مدبولى 

, الصؽٌر
 .1996 :القاهرة 

405)
المدٌنة االسالمٌة 

/ 
  .1983 :الجزائر  ار ب سرجنت ر ب,سرجنت 

406)
مناقب االسد 

 :الؽالب

الجزرى,شمس 

 الدٌن محمد
  .1994 :القاهرة  مكتبة القران ,

407)

السبل المرضٌه 

فى االحكام 

 /الفقهٌة 

هارون,عبدالستار 

 السٌدهاشم
  .2007 :االسكندرٌة  دار االٌمان ,

408)

اإلسالم والؽرب 

وإمكانٌة الحوار 

/ 

 .حافظ, كاي
المجلس األعلى 

 للثقافة,
 .2000 :القاهرة 

409)

األوراق التجارٌة 

فى الشرٌعة 

 /اإلسالمٌة 

سراج, محمد 

 .أحمد
 .1988 :القاهره  دار الثقافة,

410)

وصٌة من 50

وصاٌا الرسول 

صلً هللا علٌه 

 /وسلم للنساء 

ابراهٌم ,مجدى 

 السٌد
  .2003 :القاهرة  مكتبة القرآن ,

411)
أصول التشرٌع 

 /اإلسالمى 
 .[19--] :القاهرة  دار المعارؾ, .حسب هللا, على

412)
التمهٌد فى 

 /اصول الدٌن 

النسفى, ابو 

 .المعٌن

دار الثقافة للنشر 

 والتوزٌع,
 .1987 :القاهرة 

413)
ٌقظه اولى 

 :االعتبار 

القنوجً, محمد 

صدٌق بن حسن بن 

 .علً

 .1979 :القاهرة  دار الفتح,

414)
ٌقظه اولى 

 :االعتبار 

القنوجً, محمد 

صدٌق بن حسن بن 

 .علً

 .1979 :القاهرة  دار الفتح,

415)

األذكار المنتخبة 

من كالم سٌد 

األبرار صلى هللا 

 /علٌه وآله وسلم

النووى, محى 

الدٌن أبى ذكرٌا 

 ٌحٌى بن شرؾ

  .[ 19 - ] :بٌروت  دار المعرفه ,

  .1995 :القاهرة  االمل , النقاش , رجاء :االمام المراؼى (416

  .1982 :الرٌاض  مكتبة عكاظ, .عٌاد, جمال الدٌن :وحدانٌة هللا (417

418)
الفكر السٌاسً 

 /عند الماوردي 

رسالن, صالح 

 .الدٌن بسٌونً
 .1985 :القاهرة  مكتبة نهضة الشرق,

419)
القراءات القرآنٌة 

: 

الفضلى, عبد 

 .الهادى
 .1980 :بٌروت  دار القلم,



420)
فى الطب النفسى 

 /النبوى 
 .الشرقاوى, حسن

دار المطبوعات 

 الجدٌدة,
  .1985 :القاهرة 

421)
المجددون فى 

 /االسالم
 .الخولى, أمٌن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .1992 :القاهرة

422)
تفسٌر سورة 

 :الرعد 

محمد , محمود 

 احمد محمد
  .1997 :القاهرة , دار على للطباعة 

423)

مدخل إلى 

التصوؾ 

 /اإلسالمً 

التفتازانً , أبو 

 .الوفا الؽنٌمً 

دار الثقافة للطباعة 

 والنشر ,
 :القاهرة 

 <1979 - 

1991> . 

424)

بلوغ المرام من 

جمع أدلة األحكام 

/ 

العسقالنً, الحافظ 

 .بن حجر

مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابى 

 الحلبى ؛

 بٌروت ؛
1952 – 

2004. 

425)

حركات الؽلو 

والتطرؾ فى 

 /اإلسالم 

الشاذلً, أحمد 

 .عبدالقادر 

الدار المصرٌه 

 للكتاب,
  .1987 :القاهرة 

426)

حركات الؽلو 

والتطرؾ فى 

 /اإلسالم 

الشاذلً, أحمد 

 .عبدالقادر 

الدار المصرٌه 

 للكتاب,
  .1987 :القاهرة 

427)
مواقؾ ٌوم 

 /القٌامة 
 السٌد, الجمٌلى 

مكتبة التراث 

, االسالمى 
  .1982 :القاهرة 

428)
الحداثة فى مٌزان 

 :االسالم 

القرنى, عوض بن 

 .محمد

هجر للطباعة 

 والنشر واالعالن,
 .1988 :القاهرة 

429)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

430)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

431)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,



432)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

433)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

434)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

435)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

436)

المعجم المفهرس 

أللفاظ الحدٌث 

النبوى عن الكتب 

السنة وعن مسند 

الدرامى وموطؤ 

مالك ومسند أحمد 

 /بن حنبل 

 .1936 :لندن  مكتبة برٌل,

437)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 

438)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 

439)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 



440)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 

441)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 

442)

المعجم 

الموضوعً 

لمعانً اآلٌات 

 /القرآنٌة 

  .1999 :القاهرة , مكتبة النشرتى  .النشرتً ,حمزة 

443)
التبشٌر العالمى 

 :ضد االسالم 

عبد , المطعنى 

 العظٌم
  .1992 :القاهرة , مكتبة النور 

444)
علم مقارنة 

 :االدٌان 

صبرى , ابراهٌم 

 رشاد محمد
  .2002 :القاهره  مكتبة الدعوه ,

 :فقه االسالم (445
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (446
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (447
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (448
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (449
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (450
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (451
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (452
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (453
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

 :فقه االسالم (454
شٌبة 

 الحمد,عبدالقادر
  .[ 19 - ] :الرٌاض  مطابع المدٌنه ,

455)
الشٌعة فى 

 :التارٌخ

الموسوي, السٌد 

 .عبد الرسول
  .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولى,

456)

معتقدات آسٌوٌة 

- العراق  )

- الهند - فارس 

- الصٌن 

 /(الٌابان

  .1999 :القاهرة  دار الندى , سعفان, كامل

 .الؽزالً, محمد /هموم داعٌة (457
دار البشٌر للطباعة 

 والتوزٌع,
 .1984 :القاهرة 

458)

المجموع 

المنتخب من 

المواعظ واالدب 

/ 

زامل , الزامل 

 الصالح
 .[ 19- ] :جدة  .[دن]

 /معجزة القرآن (459
محمد , الشعراوى

 متولى
  .1983 :القاهرة  أخبار الٌوم,

 :الصوم (460
الدوسرى , 

 .عبدالرحمن
  .1984 :الرٌاض  مكتبة الرشد ,



 /معانً القرآن (461
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

 /معانً القرآن (462
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

 /معجزة القرآن (463
محمد , الشعراوى

 متولى
  .1983 :القاهرة  أخبار الٌوم,

 /معانً القرآن (464
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

 /معانً القرآن (465
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

 /معانً القرآن (466
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

 /معانً القرآن (467
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد
 .[ 19-- ] :بٌروت  دار السرور,

468)
دروس من 

 :الوحى 
  .1978 :القاهرة داراإلعتصام, المجذوب, محمد

469)

مختصر كتاب 

رٌاض الصالحٌن 

من كالم سٌد 

 /المرسلٌن 

الشافعى , محٌى 

الدٌن ابو زكرٌا 

ٌحٌى بن شرؾ 

 النووى الدمشقى

  .[ 19 - ] :بٌروت , دار القلم 

470)
النهاٌة فى ؼرٌب 

 /الحدٌث واألثر 

لإلمام , ابن األثٌر

مجدالدٌن أبى 

السعادات المبارك 

 .بن محمد الجزرى

 :بٌروت  المكتبة العلمٌة,
<1963 - 

2005>. 

471)
النهاٌة فى ؼرٌب 

 /الحدٌث واألثر 

لإلمام , ابن األثٌر

مجدالدٌن أبى 

السعادات المبارك 

 .بن محمد الجزرى

 :بٌروت  المكتبة العلمٌة,
<1963 - 

2005>. 

472)
النهاٌة فى ؼرٌب 

 /الحدٌث واألثر 

لإلمام , ابن األثٌر

مجدالدٌن أبى 

السعادات المبارك 

 .بن محمد الجزرى

 :بٌروت  المكتبة العلمٌة,
<1963 - 

2005>. 

473)
النهاٌة فى ؼرٌب 

 /الحدٌث واألثر 

لإلمام , ابن األثٌر

مجدالدٌن أبى 

السعادات المبارك 

 .بن محمد الجزرى

 :بٌروت  المكتبة العلمٌة,
<1963 - 

2005>. 

474)
النهاٌة فى ؼرٌب 

 /الحدٌث واألثر 

لإلمام , ابن األثٌر

مجدالدٌن أبى 

السعادات المبارك 

 .بن محمد الجزرى

 :بٌروت  المكتبة العلمٌة,
<1963 - 

2005>. 

475)

االسالم وموقفه 

من المسكرات 

 /والمخدرات 

اسماعٌل , محمود 

 مهنى محمود

جامعه االمام محمد 

 بن سعود ,
  .1990 :السعودٌة 

476)
المفردات فى 

 /ؼرٌب القرآن 
  .1999 :بٌروت  دار المعرفه , .بن محمد, الحسٌن

477)
ابو سفٌان بن 

 :حرب 
 الجدع , احمد

مإسسة الشرق 

 للنشر والترجمة ,
  .1983 :قطر 



478)

على بن ابى 

طالب رضى هللا 

.. عنه حاكما 

 /وفقٌها 

  .2001 :القاهرة  المإلؾ , جامع,حامد

479)

على بن ابى 

طالب رضى هللا 

.. عنه حاكما 

 /وفقٌها 

  .2001 :القاهرة  المإلؾ , جامع,حامد

480)

احداث ومشاهٌر 

اسالمٌه عمرو 

 /بن العاص 

  .1992 :بٌروت  دار الفكر اللبنانى , زٌدان,محمود

 :فسر المولى (481

ابى ,المطرزى 

الفتح ناصر بن ابى 

المكارم عبد السٌد 

 بن على

مطبعة الممتاز 

, للطباعة 
  .1991 :الرٌاض 

 :فسر المولى (482
مإسسة الممتاز 

, للطباعة والتجلٌد 
  .1991 :الرٌاض 

483)

سٌرة الولٌد بن 

ٌزٌد من كتب 

التارٌخ واألدب 

 /ومن شعره 

 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .عطوان, حسٌن

484)

سٌرة ومناقب 

عمر بن عبد 

 /العزٌز 

بن الجوزى, أبى 

 .الفرح عبدالرحمن
  .1996 :القاهرة دار الكتب المصرٌة؛

 /الفاروق عمر (485
هٌكل, محمد 

 .حسٌن
 .1986 :القاهرة  دار المعارؾ,

486)

فهرسة مارواه 

عن شٌوخه من 

الدواوٌن المصنفه 

فى ضروب العلم 

وانواع المعارؾ 

/ 

خلٌفه , ابوبكر 

محمد بن خٌر بن 

 عمر

  .1963 :بٌروت  مكتبة المثنى ,

 /أخبار النساء(487

شمس , الحنبلى

الدٌن أبو عبدهللا 

محمد بن بكر 

 الزرعى الدمشقى

  .1990 :بٌروت دار الفكر اللبنانى,

488)
إسالم بال ضفاؾ 

/ 
 .إدرٌس, ٌوسؾ

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1989 :القاهرة 

489)

االستشراق 

االلمانى 

 :المعاصر 

  .2003 :االربد  مإسسة حماده , دراٌسه , محمود

490)

فهرس 

المخطوطات 

 :المصورة 

المنظمة العربٌة 

للتربٌة والثقافه 

 والعلوم ,

  .1984 :الكوٌت 

491)
قصتان من 

 /الماضى 
  .1979 :القاهرة  دار االعتصام , المجذوب , محمد

492)
مقدمة فى أصول 

 /التفسٌر 
  .1971 :الكوٌت  دار القرآن الكرٌم,

493)
المسلون 

 :والنصارى 

عطبه , 

 عبدالرحمن
  .2000 :لبنان  دار االوزاعى ,

 :القادنٌة (494
حسن , بد الظاهر 

 عٌسى
  .1980 :الكوٌت , دار القلم 



495)

قضاٌا التكرار 

فى القصص 

 /القرآنى

زلط, القصبى 

 .محمود
  .1978 :القاهرة دار االنصار,

496)
كتاب مشكل 

 /إعراب القرآن 

القٌسى, مكى بن 

 .أبى طالب
 .[19--] :دمشق , دار المؤمون للتراث

497)
الوحى المحمدى 

/ 
  .1971 :بٌروت , المكتب االسالمى  .محمد رشٌد, رضا

  .1982 :بٌروت, دار الجٌل .محمود, شلبً  /حٌاة مرٌم(498

499)

قصص القرآن 

فً مواجهة أدب 

الرواٌة والمسرح 

/ 

 .1977 :بٌروت  دار الجٌل, .سالم, أحمد موسً

500)
النصرانٌة 

 :واإلسالم 

الطهطاوى, محمد 

 .عزت 
 .[ 19- ] :القاهرة , دار االنصار

501)
مباحث فى علوم 

 /القرآن 
 القطان,مناع

منشورات العصر 

, الحدٌث 
  .1973 :بٌروت 

502)
المرأة بٌن الفقة 

 /والقانون 

السباعى, مصطفى 

. 
  .1975 :بٌروت  المكتب االسالمى,

503)
دراسات السلوب 

 /القرآن الكرٌم 

محمد , عضٌمة

 عبدالخالق
 1980 :القاهرة  مطبعة حسان,

504)
دراسات السلوب 

 /القرآن الكرٌم 

محمد , عضٌمة

 عبدالخالق
 1980 :القاهرة  مطبعة حسان,

505)
دراسات السلوب 

 /القرآن الكرٌم 

محمد , عضٌمة

 عبدالخالق
 1980 :القاهرة  مطبعة حسان,

506)
دراسات السلوب 

 /القرآن الكرٌم 

محمد , عضٌمة

 عبدالخالق
 1980 :القاهرة  مطبعة حسان,

507)
اسرار الما سونٌة 

/ 

الجنرال , اللخان 

 جواد رفعت
 .[ 19- ] :قطر , مإسسة دار العلوم 

508)
اسرار الما سونٌة 

/ 

الجنرال , اللخان 

 جواد رفعت
 .[ 19- ] :قطر , مإسسة دار العلوم 

509)
شعراء الدعوة 

 :االسالمٌه 

الجدع, أحمد 

 .عبداللطٌؾ

دار الضٌاء للنشر 

 والتوزٌع,
 .1988 :القاهرة 

510)
شعراء الدعوة 

 :االسالمٌه 

الجدع, أحمد 

 .عبداللطٌؾ

دار الضٌاء للنشر 

 والتوزٌع,
 .1988 :القاهرة 

511)
الحسن البصرى 

: 
 بٌومى, مصلح سٌد

مكتبة النهضه 

, المصرٌه 
  .1980 :القاهرة 

 :اإلسالم (512
العقاد, عباس 

 .محمود

منشورات المكتبة 

, العصرٌة
 .[ 19- ] :بٌروت 

513)

المحتسب فى 

تبٌٌن وجوه شواذ 

القراءات 

 /واالٌضاح عنها

أبى الفتح ,بن جنى

 عثمان

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌه ,
 0 م 1969 :القاهرة 

514)

اسرار التوحٌد 

فى مقامات الشٌخ 

 :ابى سعٌد 

  .1999 دمشق دار الكلمة , سعود,عبدالكرٌم

515)
التجوٌد وعلوم 

 /القرأن
 صقر, عبد البدٌع

وزارة التربٌة 

 والتعلٌم ,
  .1975 :قطر



516)
محاضرات فى 

 /النصرانٌة 
 .1987 :بٌروت  دار الفكر العربى, .محمد, أبو زهرة

517)
اضواء على 

 /طرٌق النجام 

عدنان ,النحوى 

 على لرضا

دار النحوى للنشر 

, والتوزٌع 
  .1994 :الرٌاض 

 جبر , مصطفى :لماذا اسلمنا (518
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم ,
  .1974 :قطر 

519)

محبة النبى صلى 

هللا علٌة وسلم 

 /وتعظٌمة 

عبد , الخضٌرى 

 هللا بن صالح

مطابع اضواء 

, المنتدى 
  .2006 :الرٌاض 

520)
نظم المتناثر من 

 /الحدٌث المتواتر

الكتانى,أبى عبد هللا 

 محمد بن جعفر
  .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب السلفٌة ,

521)
تاج الصوفٌة أبو 

 :بكر الشبلى 
 .[ 1985 ] :القاهرة  دار المعارؾ , .محمود, عبدالحلٌم

522)

الحضارة 

اإلسالمٌة من 

 /القرآن والسنة 

 .1997 :القاهرة  دار المعارؾ, .ضٌؾ, شوقى

523)
تارٌخ الفقه 

 :اإلسالمى 
 .الحصرى, أحمد

مكتبة الكلٌات 

 األزهرٌة,
 .1991 :القاهرة 

524)

التفسٌر التطبٌقً 

منهج علمً 

لدراسة النص 

 /القرآنً 

صدٌق, حسن 

 .بشٌر

الدار السودانٌة 

 للكتب ,
  .1995 :السودان 

525)

رأى الدٌن بٌن 

السائل والمجٌب 

فى كل ما ٌهم 

المسلم المعاصر 

/ 

 .1980 :القاهرة , مكتبة وهبة .البهى, محمد

526)
اإلســــــالم 

 الٌـــــوم

المنظمة اإلسالمٌة 

للتربٌة والعلوم 

 الثقافٌة

India-New 

Delhi 
1983 

527)
االسالم نظٌؾ 

 /فتنظفوا 

عبدالستار , 

 عبدالمعز

مطابع دار الطباعه 

 والنشر االسالمٌه ,
  .2004 :القاهره 

 /داللة الحائرٌن (528
األندلسى, موسى 

 بن مٌمون القرطبى
 .[ 19- ] :القاهرة, مكتبة الثقافة الدٌنٌة

529)

حال الفناء فى 

التصوؾ 

 /االسالمى

ٌاسٌن, ابراهٌم 

 .ابراهٌم محمد
 .1999 :القاهرة دار المعارؾ,

530)
المسٌحٌة نشؤتها 

 :وتطورها
  .1998 :القاهرة دار المعارؾ, .جٌنٌبٌر,شارل

531)

سفٌان الثورى 

أمٌر المإمنٌن فى 

 /الحدٌث 

 .1990 :القاهرة , دار المعارؾ .عبدالحلٌم, محمود

532)
سلطان العارفٌن 

: 

محمود, عبد 

 .الحلٌم
 .[ 1985 ] :القاهرة  دار المعارؾ,

533)
اقطاب التصوؾ 

: 
 0 1993 :القاهرة دار المعارؾ , عبدالحلٌم, محمود

 :القاهرة , دار المعارؾ .محمود, عبدالحلٌم :قضٌة التصوؾ (534

 <1983 ,

1988 ,1999 

>. 



535)

العقد الثمٌن فى 

شرح أحادٌث 

 /أصول الدٌن 

 .حسٌن, بن ؼانم
وزارة األوقاؾ 

 والشإون االسالمٌة,
 .1993 :الدوحة 

536)
علً هامش 

 /السٌرة
 . م1992 :القاهرة دار المعارؾ, .طه, حسٌن

537)
علً هامش 

 /السٌرة
 . م1992 :القاهرة دار المعارؾ, .طه, حسٌن

538)
علً هامش 

 /السٌرة
 . م1992 :القاهرة دار المعارؾ, .طه, حسٌن

 :القٌامة (539
الصواؾ, محمد 

 .محمود
  .[ 1978 ] :القاهرة  دار االعتصام,

540)
الحضارة 

 :االسالمٌة 
 بن عامر , توفٌق

كلٌة العلوم االنسانٌه 

 واالجتماعٌه ,
  .1998 :تونس 

541)
التربٌة اإلسالمٌة 

: 

مرسى, محمد 

 .منٌر
  .1977 :القاهرة  عالم الكتب,

542)

اإلكتشافات 

العلمٌة الحدٌثة 

وداللتها فى 

 /القرآن الكرٌم 

 سلٌمان عمر, قوش
دار الحرمٌن للنشر 

, 
  .1987 :قطر 

543)
سٌرة صالح 

 :الدٌن 

, بن شداد

 .بهاءالدٌن

شركة االمل للطباعة 

 والنشر,
 .2002 :القاهرة 

544)
مناهج وآراء فى 

 /لؽة القرآن 

أبوعلى, محمد 

 .بركات حمدى

دار الفكر للنشر 

, والتوزٌع
 .1984 :عمان 

 /الفوائد(545
شمس , المعروؾ 

 الدٌن محمد
  .1973 :بٌروت , دار الكتب العلمٌة 

546)

بحوث فى 

الدراسات 

 /االسالمٌه 

المرسى , كمال 

 الدٌن عبدالؽنى

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .2002 :االسكندرٌه 

547)

مختصر رٌاض 

الصالحٌن من 

كالم سٌد 

 /المرسلٌن 

النبهانً, ٌوسؾ بن 

إسماعٌل بن 

 ٌوسؾ,

 .1987 :دمشق  دار الحكمة,

 :الدر البدٌع (548

على بن ,االبٌانى 

محمد بن رمضان 

 الرشٌدى

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .1999 :االسكندرٌة 

549)
كتاب سٌرو سٌد 

 :ولد ادم 

الخطٌب , عبد 

 الحمٌد
  .[ 19 - ] :قطر  الشئون الدٌنٌه ,

550)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

551)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

552)
فواصل االٌات 

 /القرانٌة 

المرسى, كمال 

 .الدٌن عبد الؽنى

المكتب الجامعى 

 الحدٌث,
  .1999 :االسكندرٌة 

553)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

554)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود



 انس, بن مالك /الموطؤ (555
المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .[ 19 - ] :بٌروت 

556)
صحٌح البخارى 

: 

البخارى, ابى 

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .[ 19 - ] :االسكندرٌه 

557)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

558)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

559)
صحٌح البخارى 

: 

البخارى, ابى 

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .[ 19 - ] :االسكندرٌه 

560)
صحٌح البخارى 

: 

البخارى, ابى 

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .[ 19 - ] :االسكندرٌه 

561)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

562)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

563)
صحٌح البخارى 

: 

البخارى, ابى 

عبدهللا محمد بن 

 .اسماعٌل

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .[ 19 - ] :االسكندرٌه 

564)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

565)

روائع االعجاز 

فى القصص 

 :القرانى 

حسن, محمود 

 السٌد

المكتب الجامعى 

 الحدٌث ,
  .2003 :االسكندرٌه

566)

الجدول فى 

إعراب القرآن و 

 /صرفه 

  .1988 :دمشق  .مإسسة االٌمان , .صافى, محمود

567)

العلمانٌة 

والعولمة 

 /واألزهر

المرسى, كمال 

 .الدٌن عبدالؽنى

المكتب الجامعى 

 الحدٌث,
 .2001 :االسكندرٌة 

568)
الحداثة فى 

 /منطور اٌمانى 

عدنان على ,النحوى

 .رضا

دار النحوى للنشر 

 والتوزٌع,
  .1989 .:الرٌاض

 .1996 :القاهرة  ,[. ن. د ] .حسن, محمد خلٌفة :تارٌخ األدٌان (569

570)

الملكٌة فى 

الشرٌعة 

االسالمٌة 

ودورها فى 

االقتصاد 

 /االسالمى 

ٌونس, عبدهللا 

 .مختار

مإسسة شباب 

 الجامعة,
 .1987 :االسكندرٌه 

571)

العشرة 

المبشرون بالجنة 

: 

العفٌفى, طه 

 .عبدهللا

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة ,
  .2000 :القاهرة 



572)

قضاٌا الفكر 

االسالمى 

 /المعاصر 

المسٌر,محمد سٌد 

 احمد
  .2002 :القاهرة  دار نهضة مصر ,

573)
دروس من ترتٌل 

 /القرآن الكرٌم 

الزور,فائز عبد 

 القادر شٌخ

وزارةاألوقاؾ 

 والشئون االسالمٌة,
  .1988 :قطر

574)

الضوابط 

الشرعٌه للزواج 

والطالق فى 

الشرٌعه 

 :االسالمٌه 

زارع, عبدالهادى 

 محمد
 .[ 19- ] :االسكندرٌة  الدار المصرٌة ,

575)
عالقة االسالم 

 :بالٌهودٌة 
 .محمد خلٌفة, حسن

مركز الدراسات 

, الشرقٌة
  .2002 :القاهرة 

576)
األربعون 

 :النووٌة

النووى, محٌى 

 .الدٌن ٌحٌبن شرؾ
 .[ 2000 ]  :[.م. د] , [.ن. د]

577)
البٌان فى روائع 

 :القرآن 
 .2000 :القاهرة  عالم الكتب, .حسان, تمام

578)
الزمن فً القرآن 

 :الكرٌم 
 .2001 :القاهرة  دار الكتاب الحدٌث, .عبدالكرٌم, بكري

579)

دور السٌاق فى 

الترجٌح بٌن 

االقاوٌل 

 /التفسٌرٌة 

عروى ,محمد 

 اقبال

وزارة االوقاؾ 

 والشئون االسالمٌة ,
  .2007 :الكوٌت 

580)

الشٌخ محمد 

طاهر عاشور 

ومنهجه فى 

التحرٌر ”تفسٌره 

 /” والتنوٌر 

العلى , هٌا ثامر 

 مفتاح
  .1994 :الدوحه  دار الثقافه ,

 الشافعى, /الرسالة (581
مركز االهرام 

 للترجمة و النشر,
 .1988 :القاهرة 

582)
إحٌاء علوم الدٌن 

/ 

الؽزالً, أبً حامد 

 .محمد بن محمد
 بٌروت ؛ مكتبة مصر ؛

1975 - 

2005. 

583)

مختصر فى 

شواذ القرآن من 

 /كتاب البدٌع

 .[1934] :القاهرة , المطبعة الرحمانٌه .البن, خالوٌة

584)

كتاب التنبٌة 

واالٌضاح عما 

وقع فى الصحاح 

/ 

أبى , المصرى

محمد عبدهللا بن 

 .برى

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 :القاهرة 

<1980 - 

2010> . 

585)

كتاب التنبٌة 

واالٌضاح عما 

وقع فى الصحاح 

/ 

أبى , المصرى

محمد عبدهللا بن 

 .برى

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 :القاهرة 

<1980 - 

2010> . 

586)
اإلسالم فً 

 /عصر العولمة 

زقزوق, محمود 

 .حمدى

مكتبة الشروق 

 الدولٌة,
 .2002 :القاهرة 

587)

مواعظ الصحابة 

رضوان هللا 

علٌهم فى الدٌن و 

 /الحٌاة 

إبراهٌم , الجمل

 .محمد

الدار المصرٌة 

, اللبنانٌة
 .1994 :القاهرة 

588)

أحكام رسول هللا 

صلى هللا علٌه 

 :وسلم 

المالكً, أبو عبد 

هللا محمد بن فرج 

 .القرطبً

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .1993 :القاهرة 



589)

االحوال 

الشخصٌة 

 :للمسلمٌن

- الدر المصرٌة 

 االسكندرٌة
  .2000 :القاهرة 

590)

القرآن الكرٌم فى 

مواجهة المادٌٌن 

 /والملحدٌن

الشاعر,أحمد عبد 

 .الحمٌد
  .1982 :الكوٌت دار القلم,

 :الدٌن (591
دراز, محمد 

 .عبدهللا
 .1970 :الكوٌت , دار القلم

 :الدٌن (592
دراز, محمد 

 .عبدهللا
 .1970 :الكوٌت , دار القلم

593)

تارٌخ العرب 

القدٌم و عصر 

 /الرسول 

 .1975 :القاهرة , دار الفكر العربً .عاقل, نبٌة

594)

االشراؾ على 

مذاهب أهل العلم 

/ 

محمد , النٌابورى

بن ابراهٌم بن 

 .المنذر

وزارة االوقاؾ و 

 الشئون االسالمٌة,
  .1986 :الدوحة 

595)

كشؾ المشكالت 

واٌضاح 

 /المعصالت 

الباقولى,ابى الحسن 

على بن الحسٌن 

 االصبهانى

  .1995 :دمشق  مطبعة الصباح ,

596)

كشؾ المشكالت 

واٌضاح 

 /المعصالت 

الباقولى,ابى الحسن 

على بن الحسٌن 

 االصبهانى

  .1995 :دمشق  مطبعة الصباح ,

597)

كشؾ المشكالت 

واٌضاح 

 /المعصالت 

الباقولى,ابى الحسن 

على بن الحسٌن 

 االصبهانى

  .1995 :دمشق  مطبعة الصباح ,

598)

كشؾ المشكالت 

واٌضاح 

 /المعصالت 

الباقولى,ابى الحسن 

على بن الحسٌن 

 االصبهانى

  .1995 :دمشق  مطبعة الصباح ,

599)
لمحات فى 

 /اصول الحدٌث

صالح, محمد 

 .ادٌب
 . ه 1393 :بٌروت  المكتب االسالمى,

600)
صور من حٌاة 

 /التابعٌن 
 .رأفت, عبدالرحمن

دار األدب 

 االسالمى,
 :القاهرة 

601)

االلهٌات من 

المحاكمات بٌن 

شرحى االشارات 

/ 

قطب , الرازى 

الدٌن محمد بن 

 محمد

 0 ( 19- ) :اٌران , مٌراث مكتوب 

602)

االسالم اثره على 

الحضارة وفضله 

 :على االنسانٌة

الندوى , ابو 

 .الحسن
  .1987 :القاهرة دار الصحوة,

603)

الجؽرافٌا 

السٌاسٌة 

 /المعاصرة 

فاٌز , العٌسوي

 .محمد

دار المعرفة 

, الجامعٌة
 .2003 :االسكندرٌة 

604)

معانى القرآن بٌن 

الرواٌة والدراٌة 

/ 

الباقورى, أحمد 

 .حسن

مركز األهرام 

 للترجمة والنشر,
 .1986 :القاهرة 



605)

اإلسالم والؽرب 

بٌن التعاون 

 /والمواجهة 

 .فوللر, جراهام إى
مركز األهرام 

, للترجمة والنشر
 .1996 :القاهرة 

606)
تؤوٌل مشكل 

 /القرآن 

ابن قتٌبة, عبد هللا 

 .بن مسلم
 .1989 :القاهرة  مركز األهرام,

 /معانً القرآن (607
الفراء, أبً زكرٌا 

 .ٌحًٌ بن زٌاد

مركز األهرام 

 للترجمة والنشر,
 .1989 :القاهرة 

608)

دراسات لؽوٌة 

فى القرآن الكرٌم 

 /و قراءاته 

عمر, احمد 

 مختارز
 .2001 :القاهرة  عالم الكتب,

 :األسرة المسلمة (609

, الصعٌدى

عبدالحكم 

 .عبداللطٌؾ

الدار المصرٌة 

, اللبنانٌة
 .1993 :القاهرة 

610)
نساء النبى صلى 

 :هللا علٌه وسلم 

عاشور,سعٌد 

 هارون
  .1996 :القاهرة  مكتبة االداب ,

611)
تنظٌم النسل بٌن 

 :الحل والحرمة 

الدمرداش,فرج 

 زهران
  .2002 :االسكندرٌة  ملتقى الفكر ,

612)
كتاب السبعة فً 

 /القراءات 
 .1988 :القاهرة  دار المعارؾ, .ابن مجاهد

613)
اإلسراء 

 /والمعراج 

محمود, عبد 

 .الحلٌم
 .2000 :القاهرة  دار المعارؾ,

614)
الحمد هلل هذه 

 /حٌاتى 
  .2001 :القاهره  دار المعارؾ, محمود, عبدالحلٌم

615)

قضٌة التصوؾ 

المنقذ من 

 /الضالل 

 .1988 :القاهرة , دار المعارؾ .محمود, عبدالحلٌم

 :الطرٌق الى هللا (616
محمود, عبد 

 .الحلٌم
  .2000 :القاهرة  دار المعارؾ,

 .1990 :القاهرة  دار المعارؾ, .عبدالحلٌم, محمود /القرآن والنبى (617

618)

دالئل النبوة 

ومعجزات 

الرسول صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

محمود, عبد 

 .الحلٌم
 .1998 :القاهرة , دار المعارؾ

 /لطائؾ المنن (619
السكنورى, ابن 

 .عطاء هللا
 .1999 :القاهرة , دار المعارؾ

620)
األسماء الحسنى 

: 

بدوي, عبد السالم 

 محمد
  .1998 :القاهرة  دار المعارؾ ,

621)

امرٌكا واالسالم 

صدام ام تعاٌش ؟ 

/ 

 هالل,رضا
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2002 :القاهرة 

 .ابراهٌم, حمادة :ٌنابٌع الهدى(622
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2002 :القاهرة

 /من هدي القرآن (623
سالمة, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1993 :القاهرة 

624)
قصة اسالم 

 /الصحابة
 حسن, حبشى

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
  .1997 :القاهرة

625)
قصة اسالم 

 /الصحابة
 حسن, حبشى

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
  .1997 :القاهرة

626)
البٌان فى روائع 

 /القران
  .2002 :القاهرة, الهٌئة العامة لكتاب حسان , تمام



627)

بهجة االرٌب فً 

بٌان مافً كتاب 

هللا العزٌز من 

 /الؽرٌب

الماردٌنً,علً بن 

عثمان بن 

 .مصطفى

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2002 :القاهرة

628)

مناهج الحدثٌن 

فى القرن االول 

الهجرى وحتى 

عصرنا الحاضر 

/ 

مزٌد,على 

 عبدالباسط

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2002 :القاهرة 

629)

امٌر المومنٌن 

على بن ابى 

 :طالب

الرفاعى, احمد 

 .السٌد ٌعقوب
  .1999 :القاهرة, دار الفضٌلة

630)

اسالم نجاشى 

الحبشة ودورة 

فى صدر الدعوة 

 /االسالمٌة 

منٌسى , سامٌة عبد 

 العزٌز
  .2001 :القاهرة  دار الفكر العربى ,

 .2002 :القاهرة  مكتبة مدبولً, .أحمد, رفعت سٌد :قرآن وسٌؾ (631

632)

الفروق اللؽوٌة 

وأثرها فى تفسٌر 

 /القرآن الكرٌم 

الشاٌع, محمد بن 

 .عبدالرحمن
 .1993 :الرٌاض  مكتبة العبٌكان,

633)

من االسرار 

البٌانٌة فى 

االستعارات 

 /القرانٌة 

شعبان,محمد 

 عبدالرحمن

المطبعة االسالمٌة 

 الحدٌثه ,
  .1991 :القاهرة 

634)
األشباه والنظائر 

: 

السٌوطً, جالل 

 الدٌن,

مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابى 

 الحلبى

 ::بٌروت 
1936 – 

2008. 

635)
األشباه والنظائر 

: 

السٌوطً, جالل 

 الدٌن,

مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابى 

 الحلبى

 ::بٌروت 
1936 – 

2008. 

636)

التوجٌه البالؼً 

للقراءات القرآنٌة 

/ 

 .1998 :القاهرة  مكتبة اآلداب, .محمد, أحمد سعد

 :النقد األدبى (637
صالح , عبدالتواب

 .الدٌن محمد
 .2003 :القاهرة , دار الكتاب الحدٌث

638)
تؤوٌل ما أشكل 

 /على المفسرٌن 

مراد,محمد 

 عبدالمنعم

مركز الكتاب للنشر 

, 
  .2000 :القاهرة 

639)
ثراء المعنى فى 

 /القران الكرٌم 
  .1999 :القاهرة  دار السالم , جٌجك,محمد خلٌل

640)

أسرار التكرار 

فً القرآن 

المسمى البرهان 

فً توجٌه متشابه 

القرآن لما فٌه من 

 /الحجة والبٌان 

الكرمانً, محمود 

 .بن حمزة

دار الفضٌلة للنشر 

 والتوزٌع والتصدٌر,
 .1977 :القاهرة 

641)

كتاب الفقه على 

المذاهب األربعه 

/ 

الجزٌرى, عبد 

 .الرحمن
  .1990 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,



642)

كتاب الفقه على 

المذاهب األربعه 

/ 

الجزٌرى, عبد 

 .الرحمن
  .1990 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

643)

كتاب الفقه على 

المذاهب األربعه 

/ 

الجزٌرى, عبد 

 .الرحمن
  .1990 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

644)

كتاب الفقه على 

المذاهب األربعه 

/ 

الجزٌرى, عبد 

 .الرحمن
  .1990 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة,

645)
رٌاض الصالحٌن 

/ 

ابى , الدمشقى

زكرٌا ٌحٌى بن 

 شرؾ النووى

دار السالم للطباعة 

والنشر والتوزٌع 

 والترجمة ؛

  .1993 :القاهرة 

646)

مشكالت فى 

طرٌق الحٌاة 

 /اإلسالمٌة 

 .الؽزالى, محمد
نهضة مصر 

 للطباعة والنشر,
 .1996 :القاهرة 

647)

اإلسالم 

واإلتجاهات 

العلمٌة المعاصرة 

/ 

فرؼل, ٌحٌى هاشم 

 .حسن
  .1984 :القاهرة  دار المعارؾ ,

648)
نصب الراٌة 

 /ألحادٌث الهداٌة

الزٌلعى, جمال 

الدٌن أبى محمد 

عبدهللا بن ٌوسؾ 

 الحنفى

مطبدار القبله للثقافه 

 االسالمٌه ,
  .1997 :جده 

649)
نصب الراٌة 

 /ألحادٌث الهداٌة

الزٌلعى, جمال 

الدٌن أبى محمد 

عبدهللا بن ٌوسؾ 

 الحنفى

مطبدار القبله للثقافه 

 االسالمٌه ,
  .1997 :جده 

650)
نصب الراٌة 

 /ألحادٌث الهداٌة

الزٌلعى, جمال 

الدٌن أبى محمد 

عبدهللا بن ٌوسؾ 

 الحنفى

مطبدار القبله للثقافه 

 االسالمٌه ,
  .1997 :جده 

651)
نصب الراٌة 

 /ألحادٌث الهداٌة

الزٌلعى, جمال 

الدٌن أبى محمد 

عبدهللا بن ٌوسؾ 

 الحنفى

مطبدار القبله للثقافه 

 االسالمٌه ,
  .1997 :جده 

652)
نصب الراٌة 

 /ألحادٌث الهداٌة

الزٌلعى, جمال 

الدٌن أبى محمد 

عبدهللا بن ٌوسؾ 

 الحنفى

مطبدار القبله للثقافه 

 االسالمٌه ,
  .1997 :جده 

653)
فقه اهل العراق 

 /وحدٌثهم 

محمد ,الكوثر 

 زاهر
, الرٌاض 

مإسسة الرٌان 

: 
1997 0 

654)
فً إعراب 

 /القرآن 

نخلة, محمود 

 .احمد

دار المعرفه 

 الجامعٌه ,
  .2002 :األسكندرٌة 

655)

األعجاز البالؼً 

فً القران الكرٌم 

/ 

محمد , سالمة

 .حسٌن
  .2002 :القاهرة , دار األفاق العربٌة

656)

المعانى فى ضوء 

اسالٌب القرآن 

 /الكرٌم 

 .2003 :القاهرة  دار الفكر العربً, .عبدالفتاح, الشٌن

657)

البٌان فً ضوء 

أسالٌب القرأن 

 /الكرٌم 

  .2002 :القاهرة  دار الفكر العربً , .الشٌن, عبدالفتاح



658)
البدٌع فً ضوء 

 /اسالٌب القرآن 
 .2009 :القاهرة  دار الفكر العربً, .الشٌن, عبد الفتاح

 :النقد األدبى (659
صالح , عبدالتواب

 .الدٌن محمد
 .2003 :القاهرة , دار الكتاب الحدٌث

 :النقد األدبى (660
صالح , عبدالتواب

 .الدٌن محمد
 .2003 :القاهرة , دار الكتاب الحدٌث

 :النقد األدبى (661
صالح , عبدالتواب

 .الدٌن محمد
 .2003 :القاهرة , دار الكتاب الحدٌث

662)
العربٌة والنص 

 :القرانى 

على, عٌسى شحاته 

 .عٌسى

دار قباء للطباعه 

 والنشر والتوزٌع ,
  .2000 :القاهرة 

663)

حقائق االعجاز 

من كتب الطراز 

/ 

الٌمنى ,ٌحٌى بن 

 .حمزه العلوى
  .2001 :القاهرة  الدار الثقافٌة للنشر ,

664)

الدرس اللؽوي 

فً سورتً سبؤ 

 /وفاطر 

شرؾ , الراجحً

 .الدٌن علً

دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .2002 :االسكندرٌة 

665)

لمصلحة من 

تشوٌه تارٌخ 

 :سلفنا الصالح ؟ 

ابو , االزهرى 

عمر نادى بن 

 محمود حسن

  .2006 :اسوان , [ن. د ]

 :تفسٌر الكشاؾ (666

الزمخشرى, أبى 

القاسم جاد هللا 

محمود بن عمر 

 .محمد

دار الكتب العلمٌة 

 للطبع و النشر,
  .1995 :بٌروت 

 :تفسٌر الكشاؾ (667

الزمخشرى, أبى 

القاسم جاد هللا 

محمود بن عمر 

 .محمد

دار الكتب العلمٌة 

 للطبع و النشر,
  .1995 :بٌروت 

 :تفسٌر الكشاؾ (668

الزمخشرى, أبى 

القاسم جاد هللا 

محمود بن عمر 

 .محمد

دار الكتب العلمٌة 

 للطبع و النشر,
  .1995 :بٌروت 

 :تفسٌر الكشاؾ (669

الزمخشرى, أبى 

القاسم جاد هللا 

محمود بن عمر 

 .محمد

دار الكتب العلمٌة 

 للطبع و النشر,
  .1995 :بٌروت 

 /اعجاز القرآن (670

ابن الطٌب, 

الباقالنى ابى بكر 

 .محمد

  .2001 :القاهرة  دار المعارؾ,

671)

معترك األقران 

فى إعجاز القرآن 

/ 

السٌوطى, الحافظ 

جالل الدٌن 

عبدالرحمن بن أبى 

 .بكر

 .1988 :القاهرة  دار الفكر العربى,

672)

معترك األقران 

فى إعجاز القرآن 

/ 

السٌوطى, الحافظ 

جالل الدٌن 

عبدالرحمن بن أبى 

 .بكر

 .1988 :القاهرة  دار الفكر العربى,

673)

معترك األقران 

فى إعجاز القرآن 

/ 

السٌوطى, الحافظ 

جالل الدٌن 

عبدالرحمن بن أبى 

 .بكر

 .1988 :القاهرة  دار الفكر العربى,



674)
تجدٌد الخطاب 

 :الدٌنى 

عطٌه , احمد 

 ابراهٌم

الدار العالمٌه للنشر 

, 
  .2005 :القاهره 

675)
الجامع الصحٌح 

: 

ألبى عٌسى , سورة

 محمد بن عٌسى بن
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب العلمٌه,

676)
الجامع الصحٌح 

: 

ألبى عٌسى , سورة

 محمد بن عٌسى بن
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب العلمٌه,

677)
الجامع الصحٌح 

: 

ألبى عٌسى , سورة

 محمد بن عٌسى بن
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب العلمٌه,

678)
الجامع الصحٌح 

: 

ألبى عٌسى , سورة

 محمد بن عٌسى بن
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب العلمٌه,

679)
الجامع الصحٌح 

: 

ألبى عٌسى , سورة

 محمد بن عٌسى بن
 .[ 19-- ] :القاهرة  دار الكتب العلمٌه,

680)
تفسٌر القرآن 

 /العظٌم 

عماد , الدمشقً

الدٌن ابى 

الفداءإسماعٌل بن 

عمربن كثٌر 

البصروى 

 .الدمشقى

  .1999 :بٌروت , دار صادر

681)
تفسٌر القرآن 

 /العظٌم 

عماد , الدمشقً

الدٌن ابى 

الفداءإسماعٌل بن 

عمربن كثٌر 

البصروى 

 .الدمشقى

  .1999 :بٌروت , دار صادر

682)
تفسٌر القرآن 

 /العظٌم 

عماد , الدمشقً

الدٌن ابى 

الفداءإسماعٌل بن 

عمربن كثٌر 

البصروى 

 .الدمشقى

  .1999 :بٌروت , دار صادر

683)
تفسٌر القرآن 

 /العظٌم 

عماد , الدمشقً

الدٌن ابى 

الفداءإسماعٌل بن 

عمربن كثٌر 

البصروى 

 .الدمشقى

  .1999 :بٌروت , دار صادر

684)
تفسٌر القرآن 

 /العظٌم 

عماد , الدمشقً

الدٌن ابى 

الفداءإسماعٌل بن 

عمربن كثٌر 

البصروى 

 .الدمشقى

  .1999 :بٌروت , دار صادر

685)
تلخٌص البٌان فى 

 /مجازات القرآن 
 .1986 :بٌروت  مكتبة الحٌاة, .الرضى, الشرٌؾ

 :االشارة (686

البى , الدمشقى 

الفضل جعفر بن 

 على

 0 1999 :بٌروت , دار صادر 



687)

اإلمامة والسٌاسة 

المعروؾ : 

 /بتارٌخ الخلفاء

أبً , الدٌنوري

محمد عبد هللا بن 

 مسلم بن قتٌبة

مإسسة ناصر 

, للثقافة
  .1997 :بٌروت

 /وقعة صفٌن (688
المنقرى, نصر بن 

 مزاحم
  .1990 :بٌروت  دار الجٌل ,

689)
نابولٌون 

 :واالسالم 
 تشٌرفٌلز,كرٌستٌان

مكتبة الشروق 

 الدولٌة ,
  .2002 :القاهرة 

690)
نابولٌون 

 :واالسالم 
 تشٌرفٌلز,كرٌستٌان

مكتبة الشروق 

 الدولٌة ,
  .2002 :القاهرة 

  .1993 :القاهرة  دار المعارؾ, .زهران, البدراوى :ظواهر قرآنٌة (691

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (692

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (693

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (694

695)
االسرة فً 

 /االسالم 
  .1998 :القاهرة  دار قباء , هاشم, أحمد عمر

  .2002 :القاهرة, دار المعارؾ عبد الرحمن,عائشة /(ص)نساء النبى(697

 /جوهر اإلسالم (698
العشماوى, محمد 

 .سعٌد
  .1996 :القاهرة  مكتبة مدبولى,

699)

اسالٌب الطلب 

فى الحدٌث 

 :النبوى الشرٌؾ 

عبد هللا, محمد 

 .سعٌد

دار الثقافة للنشر 

 والتوزٌع,
  .2000 :القاهرة 

700)
فى الدراسات 

 :القرآنٌة 

عبد الؽفار, السٌد 

 .احمد

دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .2000 :االسكندرٌة 

701)

التوجٌه البالؼى 

للقراءات 

 /القرآنٌة

  .1998 :القاهرة  مكتبة اآلداب , .محمد, احمد سعد

702)

عقد البٌع فى 

الشرٌعة 

االسالمٌة على 

ضوء القران 

والسنه وآراء 

 /الفقهاء 

رٌان ,احمد على 

 .طه
  .1981 :القاهرة  دار الرسالة ,

703)

دراسات فى 

الفلسفة اإلسالمٌة 

/ 

 .قاسم, محمود
مكتبة االنجلو 

 المصرٌة,
 .1966 :القاهرة 

704)
السٌدة نفٌسة 

 /رضى هللا عنها 

حمزه,محمد 

 .شاهٌن
  .1970 :القاهرة  مكتبة الجندى ,

705)

السنة النبوٌة بٌن 

االجتراء 

 /واالفتراء 

كرٌمه,احمد 

 .محمود

مإسسة التآلؾ بٌن 

 الناس,
  .2008 :القاهرة 

706)

الجزء الثالث من 

رجال حول : 

 /الرسول

  .1965 :القاهرة  دار الكتب الحدٌثه , .خالد,خالد محمد

707)
االمثال النبوٌة 

 /وحكمها 

على,على 

 .عبدالفتاح

دار الوفاء للطباعه 

 والنشر والتوزٌع ,
  .1993 :المنصوره 

708)
الرد على الفكر 

 :العلمانى 

رٌان,احمد على 

 .طه 
  .2010 :القاهرة  مكتبة االٌمان ,



709)

محبة النبى صلى 

هللا علٌة وسلم 

 /وتعظٌمة 

عبد , الخضٌرى 

 هللا بن صالح

مطابع اضواء 

, المنتدى 
  .2006 :الرٌاض 

710)
مفاهٌم ٌجب ان 

 /تصحح 

المالكى,محمد بن 

 علوى
  .1990 :القاهرة  دار جوامع الكلم ,

711)

سنن الفطرة بٌن 

المحدثٌن والفقهاء 

/ 

رٌان, احمد على 

 .طه
 .1980 :القاهرة  دار الهدى,

  .1983 :الرٌاض  دار المرٌخ للنشر , الشٌن,عبد الفتاح :صفاء الكلمة (712

713)

الفتح الربانى 

والفٌض 

 /الرحمانى 

الجٌالنى, 

 عبدالقادر

مإسسة الكتب 

 الثقافٌة ,
 .[ 19- ] :بٌروت 

714)

مرجع الضمٌر 

فى القرآن الكرٌم 

: 

صبرة, محمد 

 .حسنٌن
 .2001 :القاهرة  دار ؼرٌب,

715)

التوجٌهات و 

اآلثار النحوٌة و 

الصرفٌة 

للقراءات الثالثة 

 /بعد السبعة 

 .المدنى, أبى جعفر
مكتبة وهبة للنشر و 

 التوزٌع,
  .1999 :القاهرة 

716)

التوجٌهات و 

اآلثار النحوٌة و 

الصرفٌة 

للقراءات الثالثة 

 /بعد السبعة 

 .المدنى, أبى جعفر
مكتبة وهبة للنشر و 

 التوزٌع,
  .1999 :القاهرة 

717)

اإلعراب 

والمعنى فى 

 /القرآن الكرٌم 

خضٌر, محمد 

 .أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرٌة,
 .[ 19-- ] :القاهرة 

718)

المبنى للمجهول 

وتراكبٌه وداللته 

فى القرآن العظٌم 

/ 

الراحجى, شرؾ 

 .الدٌن

دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1999 :اإلسكندرٌة 

719)
أسماء هللا 

 :الحسنى 
 .1997 :القاهرة  عالم الكتب, .عمر, أحمد مختار

720)
التشوٌق فى 

 :الحدٌث النبوى 

فٌود,بسٌونى 

 عبدالفتاح

مطبعة الحسٌن 

 االسالمٌة ,
  .1993 :القاهرة 

721)
نهاٌة االٌجاز فى 

 /دراٌة االعجاز 

الرازى,محمد بن 

 .عمر

دار المعرفه 

 الجامعٌه ,
  .2003 :القاهرة 

722)

الفصل والوصل 

فى القرآن الكرٌم 

دراسه فى 

 /االسلوب 

  .1997 :االسكندرٌه  منشاه المعارؾ, منٌر, سلطان

723)
من بالؼة سورة 

 /المإمنون 
 عائشة حسٌن,فرٌد 

دار قباء للطباعة 

, والنشر 
 0 2000 :القاهرة 

724)
معجم الفاظ 

 /القرآن الكرٌم 

االدارة العامة 

للمجمعات واحٌاء 

 التراث,

 .1988 :القاهرة 

725)

األخالق 

والسٌاسة فى 

الفكر اإلسالمى 

واللٌبرالى 

 /والماركسى 

العربى, محمد 

 .ممدوح على محمد

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1992 :القاهره 



726)
الطرق الصوفٌة 

 /فى مصر 
  .2004 :القاهرة  الهٌئة العامة للكتاب .عامر, النجار

 /كتاب األصنام (727
محمد عبد , أحمد

 .القادر

مكتبة النهضة 

 المصرٌة,
 .1993 :القاهرة 

 /مقاتل الطالبٌن(728
اإلصفهانى , ابى / 

 الفرج
 .[ 1900 ] :القاهرة, دار المعرفة

  .2003 :القاهرة  مكتبة الخانجى , نصار,حسٌن /اعجاز القران(729

730)

أثر القراءات فى 

االصوات والنحو 

 :العربى 

شاهٌن, 

 .عبدالصبور
 .1987 :القاهره  مكتبة الخانجى,

731)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

732)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

733)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

734)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

735)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

736)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

737)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,



738)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

739)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

740)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

741)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

742)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

743)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

744)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

745)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,



746)
التفسٌر الكبٌر أو 

 /مفاتٌح الؽٌب

الشافعى, فخر 

الدٌن محمد بن 

عمر بن الحسٌن بن 

الحسن بن على 

التمٌمى البكرى 

 .الرازى

  .2003 :القاهرة  المكتبة التوفٌقٌه ,

 /السنن الكبرى(747

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(748

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(749

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(750

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(751

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(752

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(753

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(754

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(755

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(756

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(757

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(758

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(759

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(760

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 

 /السنن الكبرى(761

البٌهقى, أبى بكر 

أحمد بن الحسٌن 

 بن على

دار الفكر للطباعة و 

 النشر ,
  .1999 :بٌروت 



762)

القرآن الكرٌم 

وأثره فى 

الدراسات 

 /النحوٌة 

مكرم, عبدالعال 

 .سالم

المكتبة األزهرٌة 

 للتراث,
 .2006 :القاهرة 

763)

الوقوؾ الالزمه 

فى القرآن الكرٌم 

وعالقتها بالمعنى 

 /و االعراب 

خلٌل ,حمدى 

عبدالفتاح 

 .مصطفى

  .1996 :القاهره  المإلؾ ,

764)

شفاء الؽلٌل فٌما 

وقع فى التوراة 

واإلنجٌل من 

 /التبدٌل 

الجوٌنى, عبد 

 .الملك بن عبد هللا 

المكتبة االزهرٌة 

 للتراث,
  .1989 :القاهرة 

  .1997 :القاهرة  مكتبة اوالد الشٌخ , شاكر , محمد فإاد :زواج باطل (765

 .الخولى, أمٌن /مالك بن انس (766
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1994 :القاهره 

767)

تؤمالت فً 

الشرٌعة 

 /اإلسالمٌة

 .الشربٌنى, محمود
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1999 :القاهرة

768)

قوت القلوب فى 

معاملةالمحبوب 

ووصؾ طرٌق 

المرٌد الى مقام 

 /التوحٌد

المكى, ابو طالب 

محمد بن على بن 

 .عطٌة الحارثى

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2005 :القاهرة

769)

الحٌاه االدبٌه فى 

عصر النبوه 

 /والخالفه 

شعالن,النبوى 

 عبدالواحد
  .1998 :القاهره  دار قباء ,

770)

اإلستشراق 

والخلفٌة الفكرٌة 

للصراع 

 /الحضارى 

زقزوق, محمود 

 .حمدى

مطابع الدوحة 

, الحدٌثة
 :بٌروت 

<1983 ,

1989 ,

1997>. 

771)

جماعات اإلسالم 

السٌاسى والعنؾ 

فى الوطن 

 /العربى 

أبو عامود, محمد 

 .سعد

دار المعارؾ للنشر 

, 
  .1992 :القاهرة 

772)

أبو البركات 

سٌدى أحمد 

 /الدردٌر 

محمود , عبد 

 الحلٌم
 :القاهرة  دار المعارؾ ,

 :اللٌث بن سعد (773
محمود, عبد 

 .الحلٌم
 .1996 :القاهرة  دار المعارؾ,

774)
الجهاد فى 

 /اإلسالم 
 .1983 :القاهرة  دار المعارؾ, .محمود, عبدالحلٌم

 /أوربا واإلسالم (775
عبد , محمود

 .الحلٌم
 .1993 :القاهرة , دار المعارؾ

776)

العارؾ باهلل 

بشربن الحارث 

 /الحافً 

محمود, عبد 

 .الحلٌم
  .1994 :القاهرة  دار المعارؾ,

 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .العقٌقى, نجٌب :المستشرقون (777

778)
من أعالم الفكر 

 :اإلسالمً 

العقالً, عبدالرحٌم 

 .علً مرسً

دار األندلس 

 لإلعالم,
 .1989 :الجٌزة 

779)
السٌرة النبوٌة 

 /إلبن إسحاق
  .1998 :القاهرة  دار أخبار الٌوم ,



780)
السٌرة النبوٌة 

 /إلبن إسحاق
  .1998 :القاهرة  دار أخبار الٌوم ,

 .الشكعة, مصطفى /البٌان المحمدي (781
الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .1995 :القاهرة 

782)

االعجاز البٌانى 

للقرآن ومسائل 

 :ابن االزرق 

عبدالرحمن, 

 .عائشة
 .2004 :القاهرة  دار المعارؾ,

783)
حٌاة محمد صلى 

 /هللا علٌه وسلم 

هٌكل, محمد 

 .حسٌن
 .[ 19 --] :القاهرة  دار المعارؾ,

784)
محمد رسول هللا 

/ 
 .[ 1986 ] :القاهرة  دار المعارؾ, .دٌنٌه, اتٌٌن

785)
رإٌة فنٌة لنص 

 :قرانى 

الخفاجى, محمد 

 على رزق
  .1994 :القاهرة  دار المعارؾ ,

786)
األكسٌر فى علم 

 /التفسٌر 

البؽدادى, سلٌمان 

بن عبد القوى بن 

عبد الكرٌم 

 .الصرصرى

  .2002 :القاهرة  مكتبة اآلداب,

787)
التوراة واألناجٌل 

 :والقرآن الكرٌم 
 .1999 :القاهرة  مكتبة القرآن, .مورٌس, بوكاى

788)
منهج العاملٌن فى 

 /الدعوة 

محمد , الهادى 

 زٌن

مركز الكتاب للنشر 

 ,
  .1991 :عمان 

 =تراث االسالم (789
لجنة الجامعٌٌن 

 .لنشر العلم
 .1983 :القاهرة , مكتبة االداب

 .1991 :القاهرة  دار المعارؾ, .طاهر, أحمد :األناجٌل (790

 :حٌاة الصحابة (791
الكاندهلوى, محمد 

 .ٌوسؾ
 .[ 19 --] :بٌروت ؛ مكتبة دار التراث 

 :حٌاة الصحابة (792
الكاندهلوى, محمد 

 .ٌوسؾ
 .[ 19 --] :بٌروت ؛ مكتبة دار التراث 

 :حٌاة الصحابة (793
الكاندهلوى, محمد 

 .ٌوسؾ
 .[ 19 --] :بٌروت ؛ مكتبة دار التراث 

 1998 :القاهرة , دار المعارؾ  .خالد محمد ,خالد /بٌن ٌدى عمر (794

795)
القسم فى القران 

 /الكرٌم 
  .2001 :القاهره  دار المعارؾ , ضٌؾ , شوقى

796)

االسالم 

وضروره التؽٌٌر 

/ 

  .2001 :القاهره  دار المعارؾ , عماره , محمد

797)
الدعاء فى 

 /القرآن

بن الشرٌؾ , 

 .محمود
  .2001 :القاهرة دار المعارؾ,

798)

” معجزة االسالم 

عمر بن عبد 

 /”العزٌز 

  .1996 :القاهرة, دار المعارؾ خالد محمد, خالد 

 .2000 :القاهرة  دار المعارؾ, خالد, خالد محمد /وداعا عثمان (799

800)
أذكرك..فؤذكرونً

 /م

محمود, عبد الحلٌم 

. 
  .1999 :القاهرة  دار المعارؾ ,

 .[ 19-- ] :القاهرة  دار المعارؾ , محمود , عبدالحلٌم /شهر رمضان (801

 :الطرٌق الى هللا (802
محمود, عبد 

 .الحلٌم
  .2000 :القاهرة  دار المعارؾ,

 .1992 :القاهرة , دار المعارؾ .عبدالحلٌم, محمود :أستاذ السائرٌن (803



804)

القطب الشهٌد 

عبد السالم بن 

 :بشٌش 

محمود, عبد 

 .الحلٌم
  .1996 :القاهرة  دار المعارؾ,

805)
اإلسراء 

 /والمعراج 

محمود, عبد الحلٌم 

. 
  .2004 :القاهرة  دار المعارؾ ,

806)
االسالم والطاقات 

 /المعطله
  .1998 :القاهره نهضة مصر, .الؽزالى, محمد

807)
نظرات فى 

 /القران 
 محمد, الؽزالى

نهضة مصر 

للطباعة والنشر 

 والتوزٌع ,

  .2001 :القاهرة 

808)

االمام الربانى 

الزاهد عبدهللا بن 

 /المبارك 

محمود , 

 .عبدالحلٌم
  .1995 :القاهرة  دار المعارؾ,

809)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

810)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

811)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

812)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

813)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

814)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

815)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

816)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

817)
تفسٌر البحر 

 /المحٌط
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌة, ابن ٌوسؾ,محمد

 /المؽنى (818

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (819

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (820

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,



 /المؽنى (821

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (822

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (823

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (824

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

 /المؽنى (825

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

826)

كتاب الطهارة 

من الفقه على 

المذاهب االربعة 

: 

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة ,
  .2009 :القاهرة 

827)
كتاب الصٌام 

 :والزكاة والحج 

المجلس األعلً 

 للشئون االسالمٌة,
 .2004 :القاهرة 

 /المؽنى (828

الحنبلى, أبى محمد 

عبد اللة بن أحمد 

بن محمد بن قدامة 

المقدسى الجماعٌلى 

 .الدمشقى الصالحى

  .1999 :الرٌاض  دار عالم الكتب,

  .1996 :القاهرة ؛ وزارة االوقاؾ  :كتاب الصالة(829

830)

صفوة السٌرة 

النبوٌة البن كثٌر 

/ 

بن كثٌر,ابى الفداء 

عماد الدٌن 

 .اسماعٌل

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
  .2009 :القاهرة 



831)

صفوة السٌرة 

النبوٌة البن كثٌر 

/ 

بن كثٌر,ابى الفداء 

عماد الدٌن 

 .اسماعٌل

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
  .2009 :القاهرة 

832)

صفوة السٌرة 

النبوٌة البن كثٌر 

/ 

بن كثٌر,ابى الفداء 

عماد الدٌن 

 .اسماعٌل

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
  .2009 :القاهرة 

833)

صفوة السٌرة 

النبوٌة البن كثٌر 

/ 

بن كثٌر,ابى الفداء 

عماد الدٌن 

 .اسماعٌل

المجلس االعلى 

 للشئون االسالمٌة,
  .2009 :القاهرة 

834)

كتاب السٌل 

الجرار المتدفق 

على حدائق 

 /األزهار 

الشوكانى, محمد 

 .بن على

دار الكتاب المصرى 

 للنشر و التوزٌع,
  .1982 :القاهرة 

835)
موطؤ األمام مالك 

/ 

األصبحى, أبى 

عبدهللا مالك بن 

 .انس 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمٌة,
  .2001 :القاهرة 

836)

كتاب السٌل 

الجرار المتدفق 

على حدائق 

 /األزهار 

الشوكانى, محمد 

 .بن على

دار الكتاب المصرى 

 للنشر و التوزٌع,
  .1982 :القاهرة 

837)

كتاب السٌل 

الجرار المتدفق 

على حدائق 

 /األزهار 

الشوكانى, محمد 

 .بن على

دار الكتاب المصرى 

 للنشر و التوزٌع,
  .1982 :القاهرة 

838)
االتقان فى علوم 

 /القرآن 

السٌوطى, جالل 

 الدٌن عبد الرحمن,
 :دمشق  مكتبة دار التراث ؛

1951 – 

2003. 

839)
االتقان فى علوم 

 /القرآن 

السٌوطى, جالل 

 الدٌن عبد الرحمن,
 :دمشق  مكتبة دار التراث ؛

1951 – 

2003. 

840)
الثقافة اإلسالمٌة 

 :فى الهند 

الحسنى, عبد 

 .الحى

مطبوعات مجمع 

 اللؽة العربٌة,
 .1983 :دمشق 

841)
قبس من سٌرة 

 :امهات المإمنٌن
  .1997 :القاهرة, مركز الكتاب للنشر .موسى, الخطٌب

842)

الواحة الخصراء 

فى تارٌخ القراءة 

 /والقراء 

 صقر,خمٌس جابر
دار الصحابة للتراث 

, 
  .2004 :طنطا 

843)
من الكؾ الى 

 :الكون 

رضوان,احمد 

 حسن
  .1990 :القاهرة  المإلؾ ,

844)

الثقافة اإلسالمٌة 

محور لمناهج 

 :التعلٌم 

أحمد , عبدالحلٌم

 .المهدى

مكتبة الشروق 

, الدولٌة
  .2004 :القاهرة 

845)

شرح تلخٌص 

الفوائد وتقرٌب 

 :المتباعد 

القاصح, 

ابرالبقاءعلى بن 

 عثمان بن محمد

مكتبة الشروق 

 الدولٌة ,
  .2004 :القاهرة 

846)
تؤوٌل ما أشكل 

 /على المفسرٌن 

مراد,محمد 

 عبدالمنعم

مركز الكتاب للنشر 

, 
  .2000 :القاهرة 

847)

من االسرار 

البٌانٌة فى 

االستعارات 

 /القرانٌة 

شعبان,محمد 

 عبدالرحمن

المطبعة االسالمٌة 

 الحدٌثه ,
  .1991 :القاهرة 



848)

كٌؾ نحب 

رسول هللا صلى 

 /هللا علٌه وسلم 

 المعاذ, نبٌل حامد
دار التوزٌع والنشر 

 االسالمٌه ,
  .2001 :القاهره 

 .عبدالستار, أبوؼدة :رب زدنً علما (849
الدار المصرٌة 

, اللبنانٌة
 .2003 :القاهرة 

850)
االسالم والحرب 

 /الدٌنٌة 
 .عمارة, محمد

مكتبة الشروق 

 الدولٌة,
 .2004 :القاهرة 

851)

باعث النفوس 

الى زٌارة القدس 

 /المحروس 

الؽزارى ,برهان 

 الدٌن
  .2002 :القاهره  مكتبة مدبولى ,

 سابق,السٌد /إسالمنا (852
دار الفتح لالعالم 

 العربى ,
  .2001 :القاهرة 

853)
ؼزوة بدر 

 :الكبرى 

الشاعر , محمد 

 .فتحى 
  .1997 :القاهره  دار المعارؾ ,

854)

الدعوة اإلسالمٌة 

فى العصر 

 /العباسً األول 

مظاهرى, عبد 

 .العزٌز
 .2005 :الكوٌت , مكتبة اآلداب

 .الجوزٌة, ابن قٌم /أخبار النساء (855
دار الفتح لالعالم 

 العربى,
  .1999 :القاهرة 

856)
نظرات فى تارٌخ 

 /المسلمٌن 
 عبده قاسم,قاسم

عٌن للدراسات 

والبحوث االنسانٌة 

 واالجتماعٌة ,

  .2005 :القاهرة 

857)
الكتاب المقدس 

 :والسٌؾ 
 .توخمان, باربارا

مكتبة الشروق 

 الدولٌة,
 .2004 :القاهرة 

858)

معجم االلفاظ 

القرآنٌة ومعانٌها 

: 

القلٌبى, موسى بن 

محمد بن موسى بن 

 .ٌوسؾ

  .2002 :القاهرة  مكتبة اآلداب,

 .اإلبٌارى, فتحى /المحمدٌات (859
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

 .اإلبٌارى, فتحى /المحمدٌات (860
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

 .اإلبٌارى, فتحى /المحمدٌات (861
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

 .اإلبٌارى, فتحى /المحمدٌات (862
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

 .اإلبٌارى, فتحى /المحمدٌات (863
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهرة 

864)

دولة الرسول 

صلى هللا علٌه و 

 /سلم فى المدٌنة 

العربى, محمد 

 .ممدوح

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1988 :القاهره 

  .2005 :القاهرة  الهٌئة العامة لكتاب , محمد حسٌن, هٌكل /حٌاة محمد (865

866)
علوم الدٌن 

 /اإلسالمً 
 .1981 :القاهرة  الهٌئة العامة للكتاب, .شحاتة, عبد هللا

867)

السٌاسة المالٌة 

البى بكر 

 /الصدٌق 

محمد, قطب 

 .إبراهٌم

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1990 :القاهره 

868)

المرأة فى 

اإلسالم بٌن 

الماضى 

 /والحاضر 

 .شحاته, عبدهللا
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 



869)
تارٌخ الملل 

 /والنحل
 .الخولى, امٌن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2005 :القاهرة

870)

األشباه والنظائر 

فى القرآن الكرٌم 

/ 

البلخى, مقاتل بن 

 .سلٌمان
 .1994 :القاهرة  الهٌئة العامة للكتاب,

871)
علم الحروؾ فى 

 /االسالم 
 لورى,بٌٌر

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2006 :القاهرة 

872)
الصدٌق ابو بكر 

/ 
 امٌن , عبدالسالم

الهٌئة المصرٌة 

 للكتاب ,
  .2002 :القاهره 

873)

الفكر السٌاسى 

عند الباطنٌة 

وموقؾ الؽزالى 

 /منه 

القاضى, أحمد 

 .عرفات

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1993 :القاهره 

874)

أسلوب القرآن 

فً كشؾ النفاق 

/ 

 .حفنى, عبدالحلٌم
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1990 :القاهره 

875)
خدٌجة أم 

 :المإمنٌن 

عمر, عبدالمنعم 

 .محمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

876)
من فضائل 

 /القرآن 

سالمه, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1995 :القاهرة 

877)
اإلعالم فى 

 /القرآن الكرٌم 

حاتم, محمد 

 .عبدالقادر

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .2000 :القاهرة 

878)
من مفاهٌم القران 

/ 

سالم, حسٌن 

, حسن

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

 .الخولى, أمٌن /مالك بن انس (879
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1994 :القاهره 

880)
المجددون فى 

 /االسالم
 .الخولى, أمٌن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .1992 :القاهرة

881)

رسالة روح 

القدس فً 

 /مناصحة النفس 

ابن العربً, محً 

 .الدٌن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

882)
شرح صحٌح 

 :البخارى

البخارى, محمد 

إسماعٌل بن 

 .إبراهٌم بن المؽٌرة

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2008 :القاهرة

883)
شرح صحٌح 

 :البخارى

البخارى, محمد 

إسماعٌل بن 

 .إبراهٌم بن المؽٌرة

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2008 :القاهرة

884)
الطرق الصوفٌة 

 /فى مصر 
  .2004 :القاهرة  الهٌئة العامة للكتاب .عامر, النجار

885)
النصوص الكاملة 

 /للنفرى
 المرزوقى,جمال

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2005 :القاهره 

886)

اإلشارات العلمٌة 

فى القرآن 

 :الكرٌم

السٌد عبد , الملٌجى

 .الستار
  .2005 :القاهرة الهٌئة العامة للكتاب,

887)

المرأة فى 

اإلسالم بٌن 

الماضى 

 /والحاضر 

 .شحاته, عبدهللا
الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1993 :القاهرة 



888)

التصوؾ فى 

اإلسالم واعالمه 

/ 

محمد عبد , خفاجى

 .المنعم

دار الوفاء لدنٌا 

, الطباعة والنشر
  .2002 :اإلسكندرٌة 

889)
الشٌخ محمد عبده 

: 
 .العراقً, عاطؾ

دار الوفاء لدٌنا 

 الطباعة والنشر,
 .2004 :اإلسكندرٌة 

890)

نماذج لعلوم 

الحضارة 

اإلسالمٌة وأثرها 

 /فى اآلخر 

 .خالد أحمد, حربى
دار الوفاء لدنٌا 

, الطباعة والنشر
 .2006 :اإلسكندرٌة 

891)

منهاج اهل السنه 

فى الرد على 

 :الشٌعه والقدرٌه 

ابازٌد , صابر 

 عبده

دار الوفاء لدنٌا 

 الطباعه والنشر ,
  .2000 :االسكندرٌه 

892)

مؤثر علماء 

العرب 

والمسلمٌن فى 

تارٌخ العلوم 

 /والمناهج 

أبا زٌد, صابر 

 .عبده

دار الوفاء لدنٌا 

, الطباعه والنشر
 .2007 :االسكندرٌة 

893)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

894)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

895)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

896)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

897)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

898)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

899)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

900)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

901)
إعراب القرآن 

 /الكرٌم وبٌانه 

الدروٌش, محٌى 

 .الدٌن
 .1994 دمشق ؛ دار ابن كثٌر,

902)
تؤوٌل مختلؾ 

 /الحدٌث 

أبى محمد , مسلم

 .عبدهللا بن
 .[ 19-- ] :بٌروت , دار الكتب العلمٌة 

903)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 

904)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 

905)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 

906)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 



907)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 

908)
بدائع الصناع فى 

 /ترتٌب الشرائع 

الحنفى,عالء الدٌن 

ابى بكر بن سعود 

 .الكاسانى

مإسسة التارٌخ 

 العربى ,
  .2000 :بٌروت 

909)

األحكام السلطانٌة 

والوالٌات الدٌنٌة 

/ 

الماوردي, علً بن 

 محمد بن حبٌب,
 .1978  :[م.د] المكتبة التوفٌقٌة,

910)

التوجٌة البالؼى 

للقراءات القرانٌة 

/ 

  .2000 :القاهرة  مكتبة االداب, .محمد, أحمد سعد

911)

منهج الزمخشرى 

فى تفسٌر القرآن 

 /وبٌان اعجازه 

الجوٌنى, مصطفى 

 .الصاوى
 :القاهره  دار المعارؾ,

912)

مسلمون وأقباط 

من المهد إلى 

 /المجد 

 .2000 :القاهرة , دار الشروق .جمال, بدوى

 /من هدي القرآن (913
سالمة, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1993 :القاهرة 

 /فى نور القرآن (914
سالمة, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1993 :القاهرة 

 :ما بٌن العمرٌن(915
خضر , محمد 

 .احمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

916)
من مفاهٌم القران 

/ 

سالم, حسٌن 

, حسن

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1994 :القاهره 

917)
من فضائل 

 /القرآن 

سالمه, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1995 :القاهرة 

918)

إنصاؾ الخصم 

فً القرآن وأثره 

 /اإلعالمً 

 .حفنى, عبدالحلٌم
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1992 :القاهرة 

 .الخولى, أمٌن /مالك بن انس (919
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1994 :القاهره 

  .2005 :القاهرة  مكتبةالشروق, .عمارة, محمد /االسالم واالخر (920

921)
خدٌجة أم 

 :المإمنٌن 

عمر, عبدالمنعم 

 .محمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

922)

لطائؾ االعالم 

فى اشارات اهل 

 االلهام

القاشانى , عبد 

 الرازق

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب
 2005 القاهرة

923)

مدارج السالكٌن 

بٌن منازل اٌاك 

نعبد واٌاك 

 /نستعٌن 

الدمشقى, أبً 

عبدهللا بن أبً بكر 

 .بن أٌوب

 .1980 :بٌروت , دار الجٌل

924)
علم مصطلح 

 /الحدٌث النبوى 

حسن,احمد عطا 

 ابراهٌم
  .2007 :القاهره  دار ؼرٌب ,

925)
علم مصطلح 

 /الحدٌث النبوى 

حسن,احمد عطا 

 ابراهٌم
  .2007 :القاهره  دار ؼرٌب ,

926)
المستطرؾ فى 

 كل فن مستظرؾ

شهاب الدٌن محمد 

 االبشٌهى
 بٌروت دار الفكر العربى



 :كتاب المجموع (927

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (928

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (929

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (930

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (931

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (932

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (933

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (934

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (935

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (936

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (937

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (938

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (939

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (940

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (941

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (942

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (943

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,



 :كتاب المجموع (944

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (945

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (946

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (947

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (948

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

 :كتاب المجموع (949

النووى, اإلمام أبى 

زكرٌا محى الدٌن 

 .بن شرؾ

 .1980 :الرٌاض  مكتبة المطٌعى,

950)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

951)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

952)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

953)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

954)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

955)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

956)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

957)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,



958)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

959)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

960)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

961)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

962)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

963)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

964)

روح المعانى فى 

تفسٌر القرآن 

العظٌم و السبع 

 /المثانى

البؽدادى,شهاب 

الدٌن السٌد محمود 

 االلوسى

  .2005 :القاهره  دار الحدٌث,

965)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

966)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

967)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

968)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

969)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

970)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

971)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

972)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,



973)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

974)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

975)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

976)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

977)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

978)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

979)

فتح البارى 

بشرح صحٌح 

 /البخارى

العسقالنى,احمد بن 

 .على بن حجر
  .2004 :القاهرة دار الحدٌث ,

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (980

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (981

 .2005 :القاهرة  مكتبة دار التراث, .سابق, السبد /فقه السنه (982

  .2005 :القاهرة, مكتبة الصفا ابو عمار, /سٌرة الرسول(983

 /قصص القرآن (984
جادالمولى, محمد 

 .أحمد
 .2000 :القاهرة  مكتبة دار التراث,

985)

الشٌعة والسنة 

وإختالفات الفقه 

 /والفكر والتارٌخ 

 .2004 :القاهرة  دار المعارؾ, .البنا, رجب

986)

المنصفون 

لالسرم فً 

 /الؽرب

  .2005 :القاهرة, دار المعارؾ .رجب, البنا

 .1993 :القاهرة  دار المعارؾ, .النجار, عامر :االباضٌة (987

988)
المادٌة اإلسالمٌة 

 /وأبعادها 

خالؾ, عبدالمنعم 

 .محمد
 .1983 القاهرة دار المعارؾ,

989)
الطرق الصوفٌة 

 :فً مصر 
 .1992 :القاهرة , دار المعارؾ .النجار, عامر

990)
الباطنٌة وموقؾ 

 /االسالم منهم 

أبو العال, جمٌل 

 .محمد
 .1989 :القاهره , دار المعارؾ

991)

االخالق والسٌر 

فى مداواة 

 /النفوس 

ابن , االندلسى

 .حزم
 .1992 :القاهرة , دار المعارؾ

992)
التصوؾ 

 :اإلسالمى 
 .مراد, سعٌد

عٌن للدراسات 

والبحوث اإلنسانٌة 

 واإلجتماعٌة,

  .2007 :القاهرة 

993)
الفكر السٌاسى 

 /عند المعتزلة 
 .1996 :القاهرة  دار المعارؾ, .محسن, نجاح

994)
الحقٌقة فى نظر 

 /الؽزالى 
 .1994 :القاهرة , دار المعارؾ .دنٌا, سلٌمان

 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .العقٌقى, نجٌب :المستشرقون (995



 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .العقٌقى, نجٌب :المستشرقون (996

 .1980 :القاهرة , دار المعارؾ .العقٌقى, نجٌب :المستشرقون (997

 .1988 :القاهره  دار المعارؾ, .النجار, عامر :الخوارج (998

999)

الحٌاة الروحٌة 

فً العقٌدة 

االسالمٌة 

والعقائد االخرى 

/ 

داود, عبد الباري 

 .محمد
  .2005 :االسكندرٌة  البٌطاش سنتر,

1000)
المستشرقون 

 :الجدد 

عبدالؽنى, 

 .مصطفى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
 .2007 :القاهرة 

1001)
الحركة الصوفٌة 

 /فى األسالم 

ابورٌان, محمد 

 .على

دار المعرفة 

 الجامعٌة ,
  .2007 :األسكندرٌه 

1002)

من قضاٌا 

األخالق فى 

 الفكر األسالمى

عبدالقادر, محمد 

 أحمد

دار المعرفة 

 الجامعٌة
 2007 األسكندرٌه

1003)
الشخصانٌة 

 /االسالمٌة 

الحبانً, محمد 

 .عزٌز
 .1983 :القاهرة  دار المعارؾ,

1004)
الحركة الصوفٌة 

 /فى األسالم 

ابورٌان, محمد 

 .على

دار المعرفة 

 الجامعٌة ,
  .2007 :األسكندرٌه 

1005)

دراسات فى 

القرآن والحدٌث 

/ 

 [19--] :القاهرة , مكتبة ؼرٌب .خلٌؾ, ٌوسؾ

1006)

معجم الفروق 

الداللٌة فى 

 :القرآن الكرٌم 

 .داود, محمد محمد
دار ؼرٌب للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
 .2008 :القاهرة 

1007)

من روائع البٌان 

النبوىدراسة ادبٌة 

 /تحلٌلة 

عبد الواحد , 

 مصطفى
  .2004 :القاهرة  دار ؼرٌب ,

1008)

من روائع البٌان 

النبوىدراسة ادبٌة 

 /تحلٌلة 

عبد الواحد , 

 مصطفى
  .2004 :القاهرة  دار ؼرٌب ,

1009)
ابن تٌمٌة الفقٌه 

 /المعذب 

الشرقاوي, 

 .عبدالرحمن
 .1995 :القاهرة  دار ؼرٌب,

  .2005 :القاهرة  ,[ن. د] .ثابت, محمد /تارٌخ الشٌعة (1010

1011)
الطرق الصوفٌة 

 :فى مصر 
 .1986 :القاهرة  دار المعارؾ, .النجار, عامر

1012)

مختارات من 

المستطرؾ من 

كل فن مستظرؾ 

/ 

االبشٌهى,شهاب 

 الدٌن محمد
  .2005 :القاهرة  مكتبة مصر ,

1013)

اتحاؾ فضالء 

البشر بالقراءات 

األربعة عشر, 

المسمى, منتهى 

االمانى و 

المسرات فى 

 /علوم القراءات 

البناء, أحمد بن 

  محمد,
   .2007  :بٌروت   عالم الكتب,



1014)

اتحاؾ فضالء 

البشر بالقراءات 

األربعة عشر, 

المسمى, منتهى 

االمانى و 

المسرات فى 

 /علوم القراءات 

البناء, أحمد بن 

  محمد,
   .2007  :بٌروت   عالم الكتب,

1015)
تؤوٌل مشكل 

 /القرآن

إبن قتٌبه, أبى 

محمد عبدهللا بن 

 مسلم

  .2006 :القاهره دار التراث ,

1016)
الحجة للقراء 

 :السبعه 
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌه,

1017)
الحجة للقراء 

 :السبعه 
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌه,

1018)
الحجة للقراء 

 :السبعه 
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌه,

1019)
الحجة للقراء 

 :السبعه 
  .2001 :بٌروت  دار الكتب العلمٌه,

1020)

المحتسب فى 

تبٌن وجوه شواذ 

القراءات و 

 /اإلٌضاح عنها 

بن جنى, أبى الفتح 

 .عثمان

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر و التوزٌع,
 :بٌروت 

1021)

المحتسب فى 

تبٌن وجوه شواذ 

القراءات و 

 /اإلٌضاح عنها 

بن جنى, أبى الفتح 

 .عثمان

دار الكتب العلمٌة 

 للنشر و التوزٌع,
 :بٌروت 

1028)
التفسٌر 

 /والمفسرون 

الذهبً, محمد 

 .حسٌن
 .1962 :القاهرة  دار الكتب الحدٌثة,

1029)
التفسٌر 

 /والمفسرون 

الذهبً, محمد 

 .حسٌن
 .1962 :القاهرة  دار الكتب الحدٌثة,

1030)
التفسٌر 

 /والمفسرون 

الذهبً, محمد 

 .حسٌن
 .1962 :القاهرة  دار الكتب الحدٌثة,

1031)

موسوعة فقة عبد 

الرحمن 

 /االوزاعى 

محمد رواس ,جى

 .قلعه

مجلس النشر 

؛ .العلمى
  .2003 .:الكوٌت

1032)

موسوعة فقه 

عمر بن عبد 

 /العزٌز 

محمد رواس , جى

 قلعة
  .2001 :الكوٌت  جامعة الكوٌت ,

1033)

دراسة فً الفرق 

والطوائؾ 

 /االسالمٌة 

الٌظً, أحمد عبد 

 .هللا 

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2009 :القاهرة 

1034)

دراسة فً الفرق 

والطوائؾ 

 /االسالمٌة 

الٌظً, أحمد عبد 

 .هللا 

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2009 :القاهرة 

1035)

أسلوب المحاورة 

فى القرآن الكرٌم 

/ 

 .حفنى, عبدالحلٌم
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1995 :القاهرة 

1036)

أسلوب المحاورة 

فى القرآن الكرٌم 

/ 

 .حفنى, عبدالحلٌم
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1995 :القاهرة 

1037)

القرآن الكرٌم 

والسلوك 

 /اإلنسانى 

 .سلٌم, محمد بهائى
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1987 :القاهرة 



1038)

القرآن الكرٌم 

والسلوك 

 /اإلنسانى 

 .سلٌم, محمد بهائى
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1987 :القاهرة 

 :فقه اإلسالم (1039
حسن , الخطٌب

 .أحمد

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1992 :القاهرة 

1040)
الزمان فى 

 /القران

شرٌؾ , محمود

 مصباح

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب 
  .2009 :القاهرة 

1041)

النجوم السائره 

فً القراءات 

 /العشر المتواتره

التاجً, صالح 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب ,
  .2001 :القاهره 

1042)
البٌان فى ؼرٌب 

 /أعراب القرآن

بن األنبارى, أبو 

 .البركات

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

1043)
البٌان فى ؼرٌب 

 /أعراب القرآن

بن األنبارى, أبو 

 .البركات

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

1044)

من جمالٌات 

التصوٌر فى 

 /القرآن الكرٌم

عبد العال, محمد 

 .قطب

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة 

1045)

من جمالٌات 

التصوٌر فى 

 /القرآن الكرٌم

عبد العال, محمد 

 .قطب

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة 

1046)

من جمالٌات 

التصوٌر فى 

 /القرآن الكرٌم

عبد العال, محمد 

 .قطب

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة 

1047)
الموسوعة 

 /المحمدٌة
 فتحى, االبٌارى 

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب 
  .2009 :القاهرة 

1048)
الموسوعة 

 /المحمدٌة
 فتحى, االبٌارى 

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب 
  .2009 :القاهرة 

1049)
اإلعالم فى 

 /القرآن الكرٌم 

حاتم, محمد 

 .عبدالقادر

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .2000 :القاهرة 

1050)
القصة فى القرآن 

 :الكرٌم

الهنامى, عصام 

 .الدٌن عبد الحمٌد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2008 :القاهرة

1051)

مخطوطه الجمل 

معجم وتفسٌر 

لؽوي لكلمات 

 /القران

الجمل, حسن عز 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2003 :القاهره

1052)

مخطوطه الجمل 

معجم وتفسٌر 

لؽوي لكلمات 

 /القران

الجمل, حسن عز 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2003 :القاهره

1053)

مخطوطه الجمل 

معجم وتفسٌر 

لؽوي لكلمات 

 /القران

الجمل, حسن عز 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2003 :القاهره

1054)

مخطوطه الجمل 

معجم وتفسٌر 

لؽوي لكلمات 

 /القران

الجمل, حسن عز 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2003 :القاهره

1055)

مخطوطه الجمل 

معجم وتفسٌر 

لؽوي لكلمات 

 /القران

الجمل, حسن عز 

 .الدٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2003 :القاهره



1056)

الدعوة إلى هللا 

بالحكمة 

والموعظة 

 /الحسنة 

إسماعٌل , خلٌل

 .حامد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1996 :القاهرة 

1057)
اصطالحات 

 /الصوفٌة

القاشانى,كمال 

 .الدٌن عبد الرازق

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2008 :القاهرة 

 :فقه اإلسالم (1058
حسن , الخطٌب

 .أحمد

الهٌئة المصرٌة 

, العامة للكتاب
 .1992 :القاهرة 

 :الفقه المقارن (1059
الخطٌب, حسن 

 .أحمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1991 :القاهره 

 حسٌن حسن,سالمة /فً نور القرآن(1060
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .1991 :القاهرة

1061)
من فضائل 

 /القرآن 

سالمه, حسٌن 

 .حسن

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
 .1995 :القاهرة 

1062)
الطهارة فى 

 /اإلسالم 
 :القاهرة  دار المعارؾ, .النجار, عامر

 <1985 - 

2002 > 

1063)

من آٌات اإلعجاز 

العلمً فً القرآن 

 /الكرٌم 

 .النجار, زؼلول
مكتبة الشروق 

 الدولٌة,
  .2010 :القاهرة 

1064)

التوجٌة البالؼى 

للقراءات 

 /القرآنٌة

  .2009 :القاهرة  مكتبة االداب , محمد , أحمد سعد

1065)
مختصر السٌرة 

 /النبوٌة لمؽلطاى

محمد , عزب 

 زٌنهم محمد
  .2001 :القاهرة , دار المعارؾ 

1066)
معجزات القرآن 

/ 
 .2002 :القاهرة  دار المعارؾ, .ضٌؾ, شوقً

1067)
القلب البالؼى فى 

 /القران الكرٌم

مصطفى , جبر 

 السٌد
  .2009 :القاهرة , مكتبة االداب 

1068)

اللهجات العربٌة 

فى القراءات 

 /القرآنٌة 

 .الراجحً, عبده
دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1995 :االسكندرٌة 

1069)
التربٌة اإلسالمٌة 

 :فً األندلس 
 .1994 :القاهرة  دارالمعارؾ, .رٌبرا, خولٌان

 .2003 :القاهرة  دار المعارؾ, .الؽزالى, االمام /مٌزان العمل (1070

1071)
ثالث رسائل فى 

 :اعجاز القرآن 
 .1991 :القاهرة , دار المعارؾ .الرمانى

1072)

معجم الفروق 

الداللٌة فى 

 :القرآن الكرٌم 

 .داود, محمد محمد
دار ؼرٌب للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
 .2008 :القاهرة 

 .داود, محمد محمد :الداللة والحركة (1073
دار ؼرٌب للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
 .2002 :القاهرة 

 .داود, محمد محمد :الداللة والحركة (1074
دار ؼرٌب للطباعة 

 والنشر والتوزٌع,
 .2002 :القاهرة 

 .2010 :القاهرة  دار ؼرٌب, .حسٌن, عبدالقادر :القرآن (1075



1076)

من فٌض 

الرحمن فى 

بالؼة النحو فى 

 /القرآن 

أبو طالب, خضر 

عبد السالم حسن 

خضر عبد السالم 

 .حسن

دار ؼرٌب للطباعة 

 و النشر و التوزٌع,
 .1994 :القاهرة 

 .خلؾ, عبدالجواد :اللقٌط (1077

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

 م,.م.ش

  .2008 :القاهرة 

1078)
التفسٌر وعلوم 

 /القران 
 خلؾ , عبدالجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

, 

  .2007 :القاهرة 

1079)
التشرٌع 

 :االسالمى 
 خلؾ,عبدالجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

, 

  .2008 :القاهرة 

1080)

الحدود و 

القصاص فى 

 /الفقه اإلسالمى 

 .خلؾ, عبدالجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

 م,.م.ش

  .2008 :القاهرة 

1081)

الزٌنة و التجمٌل 

و أحكامها فى 

الشرٌعة 

 /اإلسالمٌة 

 .خلؾ, عبدالجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات 

 الثقافٌة,

  .2008 :القاهرة 

1082)
الحج وممنوعاته 

/ 

محمد, عبد الجواد 

 .خلؾ

الدار الدولٌة 

 لالستمارات الثقافٌة,
 .2008 :القاهرة 

1083)
المعامالت فى 

 /الفقه اإلسالمى 
 .خلؾ, عبد الجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

 م,.م.ش

  .2008 :القاهرة 

1084)

العقوبه المقدره 

فى جرائم الحدود 

/ 

شرؾ الدٌن 

 ,عبدالعظٌم ,

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

, 

  .2006 :القاهرة 

1085)

احكام االحوال 

الشخصٌة فى 

الشرٌعه 

 :االسالمٌه 

شرؾ الدٌن , 

 عبدالعظٌم

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقاؼٌة 

, 

  .2003 :القاهرة 

1086)
اإلستشراق 

 :واإلسالم 

المحجوبى, خالد 

 .إبراهٌم
  .2008 :بنؽازى  دار الكتب الوطنٌة,

 :أثر القراءات (1087
العلو, حسٌن 

 .البشٌر على

أكادٌمٌة الفكر 

 الجماهٌرى,
  .2011 :بنؽازى 

1088)

االعراب 

والمعنى فى 

 /القران الكرٌم 

 خضٌر,محمد احمد
مكتبة االنجلو 

 المصرٌة ,
  .2010 :القاهرة 

1089)

االعراب 

والمعنى فى 

 /القران الكرٌم 

 خضٌر,محمد احمد
مكتبة االنجلو 

 المصرٌة ,
  .2010 :القاهرة 

1090)

ظواهر لؽوٌة فً 

القرآن والشعر 

 /وتٌسٌر النحو 

خضٌر, محمد 

 .أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرٌة,
  .2008 :القاهرة 

1091)

ظواهر لؽوٌة فً 

القرآن والشعر 

 /وتٌسٌر النحو 

خضٌر, محمد 

 .أحمد

مكتبة األنجلو 

 المصرٌة,
  .2008 :القاهرة 



1092)
المسٌحٌة فً 

 /االسالم 
 .عثمان, احمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2009 :القاهرة 

1093)
المسٌحٌة فً 

 /االسالم 
 .عثمان, احمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2009 :القاهرة 

1094)
المسٌحٌة فً 

 /االسالم 
 .عثمان, احمد

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2009 :القاهرة 

1095)

نظرات فى فكر 

اإلمام محمد 

 /عبده

 .لبٌب, مصطفى
الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2010 :القاهرة 

1096)
أئمة علم الحدٌث 

 :النبوي

متولً, رمضان 

 .رمضان

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2010 :القاهرة 

1097)
البٌان فى ؼرٌب 

 /أعراب القرآن

بن األنبارى, أبو 

 .البركات

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

1098)
البٌان فى ؼرٌب 

 /أعراب القرآن

بن األنبارى, أبو 

 .البركات

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة

1099)
إسالم بال مذاهب 

/ 
 .الشكعة, مصطفى

الدار المصرٌة 

 اللبنانٌة,
  .2005 :القاهرة 

1100)
الموافقات فى 

 /اصول الشرٌعه 

المالكى,ابراهٌم بن 

موسى اللحمى 

 القرناطى

  .2006 :القاهرة  مكتبة االسرة ,

1101)
الموافقات فى 

 /اصول الشرٌعه 

المالكى,ابراهٌم بن 

موسى اللحمى 

 القرناطى

  .2006 :القاهرة  مكتبة االسرة ,

1102)
الموافقات فى 

 /اصول الشرٌعه 

المالكى,ابراهٌم بن 

موسى اللحمى 

 القرناطى

  .2006 :القاهرة  مكتبة االسرة ,

1103)
الموافقات فى 

 /اصول الشرٌعه 

المالكى,ابراهٌم بن 

موسى اللحمى 

 القرناطى

  .2006 :القاهرة  مكتبة االسرة ,

1104)

األعمال الكاملة 

لإلمام الشٌخ 

 /محمد عبده 

  .1993 :بٌروت  دار الشروق, .عبده, محمد

1105)

األعمال الكاملة 

لإلمام الشٌخ 

 /محمد عبده 

  .1993 :بٌروت  دار الشروق, .عبده, محمد

1106)

األعمال الكاملة 

لإلمام الشٌخ 

 /محمد عبده 

  .1993 :بٌروت  دار الشروق, .عبده, محمد

1107)

األعمال الكاملة 

لإلمام الشٌخ 

 /محمد عبده 

  .1993 :بٌروت  دار الشروق, .عبده, محمد

1108)

األعمال الكاملة 

لإلمام الشٌخ 

 /محمد عبده 

  .1993 :بٌروت  دار الشروق, .عبده, محمد

1109)
عنوان البٌان فى 

 :علوم التبٌان

العدوى,محمد 

 حسنٌن مخلوؾ

الصحابة للدراسات 

 القرانٌه والعربٌه ,
  .2009 :القاهرة 

1110)
تفسٌر ؼرٌب 

 /القران 

الصنعانى,محمد بن 

 اسماعٌل االمٌر
  .[19 -] :طنطا  دار الصحابة ,



1111)

كتاب التبصرة 

فى القراءات 

 /السبع 

القرطبى,ابى محمد 

مكى بن ابى طالب 

حموش بن محمدبن 

مختار القٌسى 

 القٌروانى

دار الصحابة للتراث 

, 
  .2006 :طنطا 

1112)
مسعى البشرٌة 

 األزلى هللا لماذا؟
  .2010 :القاهرة  مكتبة األسرة, .آمسترنج, كارن

1113)
البٌان فى روائع 

 :القرآن 
 .2000 :القاهرة  عالم الكتب, .حسان, تمام

1114)

من جمالٌات 

التصوٌر فى 

 /القرآن الكرٌم

عبد العال, محمد 

 .قطب

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب,
  .2006 :القاهرة 

1115)

اللهجات العربٌة 

فى القراءات 

 /القرآنٌة 

 .الراجحً, عبده
دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1995 :االسكندرٌة 

1116)

اللهجات العربٌة 

فى القراءات 

 /القرآنٌة 

 .الراجحً, عبده
دار المعرفة 

 الجامعٌة,
  .1995 :االسكندرٌة 

1117)
القراءات الثمانى 

 :للقران الكرٌم 

المقرى,الحسن بن 

على بن سعٌد ابو 

 محمد العمانى

دار الصحابه للتراث 

, 
  .2008 :طنطا 

1118)
البٌان لما ٌشؽل 

 :األذهان 
 .جمعه, على

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2006 :القاهره 

1119)
فى منزل الوحى 

/ 

هٌكل, محمد 

 .حسٌن

الهٌئه المصرٌه 

 العامه للكتاب,
  .2010 :القاهره 

1120)
زبدة الفتوحات 

 /المكٌة

ابن العربى,محمد 

 بن على بن محمد,

الهٌئة المصرٌة 

 العامةللكتاب ,
 .م2006 :القاهرة 

1121)

اإلتجاهات الدٌنٌة 

فى أدب طه 

 /حسٌن

العسكري, جمال 

 .أحمد عبد الحلٌم

الهٌئة المصرٌة 

 العامة للكتاب ,
  .2008 :القاهرة 

1122)

زوجات 

 (ص)النبى

 /وأوالده وأحفاده

 .ٌوسؾ,عصام
الدار العالمٌة للكتب 

 .والنشر
 .م2011 :الجٌزة

  .2009 :القاهرة  شركة نوابػ الفكر, .أمٌن, أحمد /كتاب االخالق (1123

 .2010 :الجٌزة , مكتبة النافذة .إسماعٌل, حامد /نساء األنبٌاء (1124

1125)

امام االنبٌاء 

محمد صلى هللا 

 /علٌه وسلم 

عبداللطٌؾ, 

مصطفى 

 عبدالوهاب

هبة النٌل العربٌه 

 للنشر والتوزٌع ,
  .2011 :القاهره 

 محمد محمد,تامر :تفسٌر الجاللٌن (1126
مكتبة الثقافه الدٌنٌه 

, 
  .2004 :القاهره 

 محمد محمد,تامر :تفسٌر الجاللٌن (1127
مكتبة الثقافه الدٌنٌه 

, 
  .2004 :القاهره 

1128)

تارٌخ المكٌن 

تارٌخ المسلمٌن 

من صاحب 

شرٌعة االسالم 

ابى القاسم محمد 

صلى هللا علٌه 

وسلم حتى الدولة 

 /االتابكٌة 

 العمٌد , جرجس
دار العواصم للنشر 

 والتوزٌع ,
  .2010 :القاهرة 



1129)
تارٌخ التشرٌع 

 /االسالمى 

الخضرى ,محمد 

بن عفٌفى 

 .الباجورى 

دار الفاروق 

لالستثمارات الثقافٌة 

. 

 .م2009 :القاهرة 

1130)

الشٌخ عبدالقادر 

الجٌالنى واعالم 

 /القادرٌة 

 درنٌقه,محمد
الدار العربٌة 

 للموسوعات ,
  .2006 :القاهرة 

1131)

دور العامل 

االجتماعً 

 :والعامل الدٌنً 

لٌم, فرج علً 

 .بلعٌد

اكادٌمٌة الفكر 

 الجماهٌري,
  .2011 :بنؽازي 

1132)

اصول العقٌده 

االسالمٌةومذاهبها

/  

الخطٌب , محمد 

 احمد
  .2011 :عمان  دار المسٌرة ,

1133)
من وصاٌا 

 :الرسول للنساء 
  .2003 :االسكندرٌة  دار االٌمان , عبدهللا,عادل فتحى

1134)

فتاوى العلماء 

حول القران 

 /الكرٌم 

بن باز,عبدالعزٌز 

 بن عبدهللا
 . :االسكندرٌة  دار االٌمان ,

1135)

المٌراث 

والوصٌة فى 

الشرٌعة 

 /االسالمٌة 

 خلؾ , عبدالجواد

الدار الدولٌة 

لالستثمارات الثقافٌة 

, 

  .2008 :القاهرة 

1136)

المجٌد فى 

اعراب القران 

 :المجٌد 

الصفاقسى,ابراهٌم 

 محمد
  .2008 :لٌبٌا  اكتوبر ,7جامعة 

1137)
تامالت فى 

 /السٌرة النبوٌة 
  .2010 :القاهره   اكتوبر ,7جامعة  الفقٌه,فرج على

1138)
الحج وممنوعاته 

/ 

محمد, عبد الجواد 

 .خلؾ

الدار الدولٌة 

 لالستمارات الثقافٌة,
 .2008 :القاهرة 

1139)

دراسة منهجٌة 

حول منهج اهل 

السنة والجماعة 

فى العقٌدة 

والسلوك والمنهج 

/ 

عبدهللا بن , الٌزٌدى

 محمد
  .2011 :االسكندرٌة  دار االٌمان ,

1140)

موسوعة األدٌان 

والمذاهب 

 /المعاصرة 

فاضل , على 

 رمضان
  .2011 :القاهرة  مكتبة النافذة ,

 /علم االٌمان (1141
الزندانى,عبدالمجٌد 

 بن عزٌز
  .2006 :االسكندرٌه  دار االٌمان ,

 :من بالؼة القرآن(1142
علوان, محمد 

 .شعبان

الدار العربٌة للنشر 

 والتوزٌع,
  .1998 :القاهرة

1143)

اشهر القادة 

العسكرٌٌن 

العرب 

 /والمسلمٌن 

 حامد,اسماعٌل
الدار العالمٌه للكتب 

 والنشر ,
  .2011 :القاهره 

 .م2012 :القاهرة دار الكتاب الحدٌث, .عٌساوى,أحمد :منهجٌة البحث(1144

1145)

بعض أمثالنا 

الشعبٌة وجذورها 

من الكتاب 

 /والسنة 

مجاهد, محمد 

 .مصطفى
 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربى,


