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 الحجم الكتاب الشيخ

أبوبكر جابر الجزائري       
رحمه هللا()     

عطية بن محمد سالم           GB))1,16 أبوبكر الجزائري –هذا الحبيب 
 رحمه هللا()

    اإلسراء والمعراج        
 )سلسلة محاضرات(

 الهجرة النبوية
 )سلسلة محاضرات(

102((MB 114((MB 

 أنيس بن أحمد طاهر
 MB))267 الغزوات)سلسلة محاضرات( MB))757 البن سيد الناس -نور العيون في تلخيص سيرة األمين المأمون

 -الشمائل المحمدية
 الترمذي

 MB 1,87((GB))969 الكجنوري -ألفية السيرة

عمر بن محمد فالته           
 رحمه هللا()

 GB))1,53 السيرة للذهبي

 MB 564((MB))118 مسلم-الفضائل النبوية الترمذي-الشمائل  MB))740 الترمذي -الشمائل المحمدية إبراهيم بن عامر الرحيلي

 MB 131((MB))458 مسلم-فضائل األنبياء مسلم-فضائل الصحابة MB))44 عبدالغني المقدسي -مختصر سيرة النبي عليه الصالة والسالم صالح بن عبدالعزيز سندي

بن محمد  نعبد المحس
 القاسم

 MB))218 ابن كثير -الفصول في سيرة الرسول عليه الصالة والسالم
حسن بن عبدالحميد 

 بخاري
 MB 98((MB))145 المقدسي-مختصر السيرة األلباني-مختصر الشمائل

 MB))92 الترمذي -الشمائل المحمدية مسعود بشير المحمدي MB))85 محمد بن القاسم -هللا عنهفضائل ابي بكر رضي 

 عبدالمحسن بن حمد العباد
محمد بن   -مختصر سيرة الرسول عليه الصالة والسالم عبيد بن سالم العمري MB))26  العباد -أخالق الرسول عليه الصالة والسالم

 عبدالوهاب
423((MB 

 MB))74 العباد -أخالق النبي عليه الصالة والسالم صالح بن سعد السحيمي MB))28 العباد -الصالة على النبي  عليه الصالة والسالمفضل 

البدر قعبد الرزا  

-الشمائل المحمدية
 الترمذي

 MB))319 مهدي رزق هللا-المصادر األصلية السيرة النبوية في ضوء الحديثي صالح بن عبد هللا MB 75((MB))690 ابن ابي العز-األرجوزة الميئية

 زبن عبد العزي نعبد الرحم MB))787 ابن كثير -الفصول في سيرة الرسول  عليه الصالة والسالم
 MB))485 ابن القيم -زاد المعاد في هدي خير العباد السديس

 MB))97 محمد بن عبدالوهاب -مختصر السيرة النبوية ناصر السحيباني محمد بن MB))114 البن تيمية  -المختصر في صفات النبي عليه الصالة والسالم

  MB))150 المباركفوري -الرحيق المختوم علي بن سعيد الغامدي

مختصر السيرة                علي بن ناصر فقيهي
 محمد بن عبدالوهاب

 MB 84((MB))858 محمد بن عبدالوهاب -مواضع السيرة
بن حسن فالته عمر GB))14,8 اإلجمالي  MB))565 الشمائل للترمذي 
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