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ًجشا بمسجذ هىذظت ( [-)1صحُح ابً حبان ] – ([ -)2ششح العىت للبوىي] – ([-)3جِشٍشاث أئمت الذكىة في مخالٌت مزهب
الشي ببُال
الخىاسج]  [-)4( -أطىاء البُان في إًظاح الِشآن بالِشآن للشىُِؼي] [-)5( -مجمىق ًخاوي ابً جُمُت].
( [ -)6جٌعحر الؼبري] ً[ -)7( -خح املجُذ ششح ٓخاب الخىحُذ] [ -)8( -ششح هىهُت ابً الُِم (الٖاًُت
مً الـهشإلى اإلاوشب الشاًُت) ألحمذ بً إبشاهُم بً كِس ى] [ -)9( -بُان الذلُل كلى بؼالن الخحلُل البً جُمُت] -)11( -
الـهش بمجمم الخىحُذ [مزٓشة في أصىل الٌِه للشىُِؼي] [ -)11( -معىذ ؤلامام أبي داود الؼُالس ي] [ -)12( -ػبِاث الحىابلت
ببُال
البً أبي ٌللى] [ -)13( -هٕذ الِشآن للِصاب] ُ [ -)14( -صص ألاهبُاء البً ٓثحر] [ -)15( -دًاق كً
العىت وسد شبه اإلاعدششُحن ]
([ -)16الاكخصام للشاػبي] – ( [ -)17جٌعحر البوىي]– ([-)18ألاوظؽ البً اإلاىزس][ -)19( .الخُُِذ
ًجشا بمسجذ هىذظت
وؤلاًظاح للحاًف اللشاقي] ([ -)21الىٕذ للحاًف ابً حجش] ([ -)21مِذمت كلىم الحذًث البً
الشي ببُال
الصالح] [ -)22( -اإلاصىٍ البً أبي شِبت].
([ -)23حللُِاث الىجمي كلى ألاصىل الثالزت ] [ -)24( -حللُِاث ابً باص كلى ٓخاب الخىحُذ ] -)25( -
مً الـهشإلى اإلاوشب [حللُِاث دمحم بً ابشاهُم كلى الىاظؼُت ] [ -)26( -حللُِاث ألالباوي كلى الؼحاوٍت] [ -)27( -جِعحر
بمجمم أهل العىت بأبي اللالم ششح كمذة ألاحٖام للبعام ] [ -)28( -الِىاكذ والظىابؽ والٌىائذ الٌِهُت مً سظائل وًخاوي
سخا ببُال
اللالمت ابً إبشاهُم] [ -)29( -زالزُاث معىذ ؤلامام أحمذ للحاًف اإلاِذس ي ] [ -)31( -الىابل الصِب مً
الٖلم الؼُب البً الُِم ] [ -)31( -جٌعحراللثُمحن ] [ -)32( -جحٌت اإلاىدود بأحٖام اإلاىلىد البً الُِم]
(مٕشس)[ -الاكخصام للشاػبي] – ( مٕشس ) [ -جٌعحر البوىي]– ( مٕشس )[-ألاوظؽ البً اإلاىزس] ( .مٕشس )-
ًجشا بمسجذ هىذظت
[الخُُِذ وؤلاًظاح للحاًف اللشاقي] (مٕشس)[ -الىٕذ للحاًف ابً حجش] (مٕشس)[ -مِذمت كلىم
الشي ببُال
الحذًث البً الصالح]  ( -مٕشس )[ -اإلاصىٍ البً أبي شِبت].
([ -)33الجامم ألحٖام الِشآن (جٌعحر الِشػبي)][ -)34( -اللـمت ألبي الشُخ] [ -)35( -الٌصىل في ظحرة
مً الـهشإلى اإلاوشب الشظىل البً ٓثحر] [ -)36( -املخخاس البً اإلاىصلي] [ -)37( -ششح الىاظؼُت للعلذي] [ -)38( -الٕبائش
بمجمم أهل العىت بأبي للزهبي] [ -)39( -دًاق كً الحذًث الىبىي والعحرة لؤللباوي] [ -)41( -منهاج أهل الحّ والاجباق في
سخا ببُال
مخالٌت أهل الجهل والابخذاق البً سحمان] ٓ[ -)41( -خاب آلاداب للبيهِي] [ -)42( -إًِاؾ همم أولي
ألابصاسللٌالوي].
ًجشا مسجذ هىذظت ([ -)43جٌعحر ابً ٓثحر] [ -)44( -جحٌت ألاخُاس بترجِب ششح مشٖل آلازاس للؼحاوي] [ -)45(-معخخشج أبي
الشي ببُال
كىاهت] [ -)46( -سد ؤلامام الذاسمي كلى بششاإلاشَس ي] [ -)47( -الششح اإلامخم كلى صاد اإلاعخِىم لللثُمحن]
(مٕشس)[ -جٌعحر ابً ٓثحر] [ -)48( -بذائم الخٌعحر البً الُِم] [ -)49(-إمخاق روي اللشًان بما اشخملذ
كلُه ٓخب شُخ ؤلاظالم مً كلىم الِشآن] [ -)51( -معجم الؼبراوي الصوحر] [ -)51(-ششح الٌشُان بحن
مً اللصشإلى اللشاء  ،أولُاء الشحمً وأولُاء الشُؼان لصالح آل الشُخ] [ -)52( -الخىُٕل بما في جأهِب الٕىزشي مً ألاباػُل
بمذًىت الحامـىل –
للمللمي الُماوي] [ -)53( -الِىاكذ ألاصىلُت مً ٓخاب الششح اإلامخم لللثُمحن] [ -)54( -ؤلاًظاح
ٌٓشالشُخ
والخبُحن إلاا وُم ًُه ألآثرون مً مشابهت اإلاششٓحن للخىٍجشي] [ -)55( -مٌخاح داس العلادة البً الُِم] -
([ -)56اإلاىسد الضالل في الخىبُه كلى أخؼاء الـالل للذوَش]
َ
َّ ُ ُ ْ
الش ّد َكلى ُّ
الع ْب ِٖي البً كبذ الهادي الحىبلي]
([ -)57مصابُح العىت للبوىي] [ -)58( -الص ِاسم اإلاى ِٖي في َّ ِ
ًجشا بمسجذ هىذظت
([ -)59معىذ ؤلامام أحمذ] ( -مٕشس)[ -الجامم ألحٖام الِشآن (جٌعحر الِشػبي)] ( -مٕشس)[ -مجمىق
الشي ببُال
ًخاوي ابً جُمُت]
(ً[ -)61خح الِذًش] ُ[ -)61( -شة كُىن اإلاىحذًً للبذ الشحمً بً حعً آل الشُخ ] [ -)62( -ؤلاإلاام
بأحادًث ألاحٖام البً دُُّ] [ -)63( -هاسخ الحذًث وميعىخه لؤلزشم] [ -)64( -حللُِاث ابً باص كلى
مً اللصشإلى اللشاء،
بٌٕشحمام – اإلاىىًُت الىاظؼُت] [ -)65( -دالئل الىبىة للمعخوٌشي]  [ – )66( -الىبزة الىحىٍت في أظئلت ألاحشومُت لؤلهصاسي]
 ([ -)67الصٌاث ؤلالهُت للجامي] [ -)68( -الٌخاوي اإلاخللِت بالؼب] [ -)69( -مً ٔلماث الزهبي فيالللم والاجباق].
([ – )71إبؼال الخىذًذ باخخصاس ششح ٓخاب الخىحُذ لحمذ بً كخُّ] [ -)71( -ششح كُِذة أهل العىت
ًجشا بمسجذ هىذظت
والجماكت لللثُمحن][ -)72( -.مىاس العبُل في ششح الذلُل البً طىٍان] [ -)73( -وصُت الحٌاؾ مما
الشي ببُال
اجٌّ كلُه ألائمت العخت] [ -)74( -الٌُِه واإلاخٌِه للخؼُب البوذادي].

(مٕشس) [ -جٌعحر الؼبري] [ -)75( -ألادب اإلاٌشد للبخاسي] [ -)76( -هشبت ؤلاظالم للخىٍجشي] [ -)77( -
مً اللصشإلى اللشاء  -جحزًش اإلاعلمحن مً الابخذاق في الذًً ألحمذ آل بىػامي] [ -)78( -حاشُت مِذمت الخٌعحر البً ُاظم]-
املحلت الٕبري –الوشبُت ([ -)79اإلالخص الٌِهي للٌىصان]  [ -)81( -اللىامل اإلاائت للجشحاوي ][ -)81( -ألادلت الِىاػم والبراهحن
في إبؼال أصىل اإلالحذًً للعلذي][ -)82( -جِعُم الحذًث إلى صحُح وحعً وطلٍُ للشُخ سبُم
اإلاذخلي] [ -)83( -الِىل العذًذ في ششح ٓخاب الخىحُذ للعلذي].

مً الـهشللموشب،
بِشٍت الشبلـت -مشٓض
بذس -البحُـشة

([ -)84الشظالت البً أبي صٍذ الِحرواوي ] [ -)85( -ششح ألاسبلحن الىىوٍت لللثُمحن] [ -)86( -جِعحراللؼٍُ
اإلاىان في خالصت جٌعحر الِشآن للعلذي] [ -)87( -الاظخوازت في الشد كلى البٕشي البً جُمُت] -)88( -
[حماكت واحذة ال حماكاث وصشاغ واحذ ال كششاث للشُخ سبُم اإلاذخلي] [ -)89( -في كلىم الحذًث
لؤللباوي] [ -)91( -ظؤالاث ابً الُِم البً جُمُت] [ -)91( -الاحابت ًُما اظخذسٓخه كائشت كلى الصحابت
للضسٓش ي] [ -)92( -ملخص ٓخاب الذًً الخالص لصذًّ حعً خان] [ -)93( -الذسس في اخخصاس اإلاواصي
والعحرالبً كبذ البر].

ًجشا مسجذ هىذظت ([ -)94الٌشُان بحن الحّ والبؼالن لشُخ ؤلاظالم] [ – )95( -إحٖام ألاحٖام البً دُُّ اللُذ] -)96( -
الشي ببُال
اإلاشوري]
[الصالة وحٕم جاسٓها البً الُِم] [ -)97(-هصائح وًظائح للىادعي] ٓ[- )98( -خاب الىسق لئلمام
ٍ
([ -)99ششح مِذمت املجمىق للىىوي في آداب الؼلب لللثُمحن] [ -)111( -جٌعحر آًاث مً الِشآن البً
مً اللصش إلى اللشاء كبذ الىهاب] ([ -)111الباكث كلي إهٖاس البذق والحىادر ألبي شامه] [ -)112( -اإلاذسج إلى اإلاذسج
ُ ،شٍت (– )41
للعُىػي] [ -)113( -الٌىائذ اإلاىخِاة مً ًخح الباسي لللباد] [ -)114( -ششح هىاُع ألاظالم للٌىصان] -
الشُخ
الحامىل –ٌٓش
([ -)115ألارٔاس للىىوي] [ -)116( -اإلاعائل الٌِهُت التي حٖي ًيها سحىق الصحابت] [ -)117( -صلت الولى
في الخٌٕحربالجشٍمت] [ -)118( -اإلالحن كلي جٌهم ألاسبلحن ألبً اإلالًِ]
([ – )119جٌعحر ابً كباط (صحٌُت كلي بً أبي ػلحت)][ -)111( -مخخصش الللى للزهبي لؤللباوي ] -
ًجشا مسجذ هىذظت ([ -)111حللُِاث الشُخ ابً باص كلى الخبصحر في كلىم الذًً للؼبري] ( -مٕشس)َّ [ -
الصاس ُم اإلاُ ْى ِٖي في َّ
الش ِ ّد
ِ
الشي ببُال
َك َلى ُّ
الع ْب ِٖي البً كبذ الهادي الحىبلي] [ – )112( -الخبُان في آداب حملت الِشآن للىىوي]
([ -)113مزٓشة في الٌِه لللثُمحن] [ -)114( -إلالت الاكخِاد بششح اللثُمحن] [ -)115( -جيبيهاث كلى
أحٖام جخص اإلاؤمىاث للٌىصان] [ -)116( -معائل الجاهلُت ششح الٌىصان] [ -)117( -اللبىدًت لشُخ
مً اللصشإلى اللشاء ،
بالشٍاض – ٌٓشالشُخ ؤلاظالم حللُِاث الٌىصان] [ -)118( -الحائُت البً أبي داوود ششح الٌىصان] [ -)119( -حللُِاث كلى
الىاظؼُت لٌُصل آل مباسْ] [ -)121( -الخىظل والىظُلت لشُخ ؤلاظالم] [ -)121( -حاشُت ابً ُاظم
كلى ٓخاب الخىحُذ] [ -)122( -بهجت ُلىب ألابشاسللعلذي]
ًجشا بمسجذ
هىذظت الشي ببُال

([ – )123آداب الضًاي لللالمت ألالباوي]ٍ [ -)124( -مٌاجُح اللشبُت كلى متن آلاحشومُت لٌُصل آل
مباسْ] [ -)125( -أظماء هللا الحعنى البً الُِم] [ -)126( -بلىن اإلاشام للحاًف ابً حجش] -)127( -
[حُاة شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت للبُؼاس]

(مٕشس)ً [ -خح الِذًش للشىٔاوي] [ -)128( -الشوطت الىذًت لللالمت صذًّ حعً] [ -)129( -مىخِى
ألاخباس ملجذ الذًً أبي البرٔاث] [ -)131( -الخىبُه والشد كلى أهل ألاهىاء والبذق لئلمام اإلالؼى] -)131( -
مً اللصشإلى اللشاء [ ،ػشٍّ الىصىل إلى الللم اإلاأمىل للعلذي] [ -)132( -الخبصشة في أصىل الذًً كلى مزهب أحمذ للبذ
ُشٍت ( – )41الحامىل
الىاحذ الشحراصي اإلاِذس ي] [ -)133( -هدُجت الىـش في هخبت الٌٕش للشمني] [ -)134( -الجامم في العجن
–ٌٓشالشُخ
وآلاداب البً أبي صٍذ] [ -)135( -ششح الِىاكذ الحعان لللثُمحن] [ -)136( -ملاملت الحٖام في طىء
الٕخاب والعىت البً بشحغ].
([ -)137معىذ الحمُذي] [ -)138( -العجن الىاسدة في الٌتن وهىائلها والعاكت وأششاػها ألبي كمشو
الذاوي] [ -)139( -الٌىائذ البً الُِم] ( -مٕشس)[ -الششح اإلامخم كلى صاد اإلاعخِىم لللثُمحن] -)141( -
[الخحٌت العيُت بششح اإلاِذمت آلاحشومُت دمحم محي الذًً كبذ الحمُذ]
([ -)141صاد اإلالاد في هذي خحر اللباد البً الُِم] [ – )142( -الشوطت الىذًت ششح اللُِذة الىاظؼُت
لضٍذ الٌُاض] [ - )143( -الذس الىظُذ كلى أبىاب الخىحُذ لعلُمان الحمذان] [ -)144( .ألامثال في
الحذًث الىبىي ألبي الشُخ] [ -)145( -مىـىمت آلاداب البً كبذ الِىي]

(ٓ[ – )146شٍ الشبهاث ششح دمحم بً ابشاهُم] ٓ[ -)147( -شٍ الىِاب في الشد كلى كلى أبي هذة
لؤللباوي] [ -)148( -ؤلاُىاق في معائل ؤلاحماق البً الِؼان] [ – )149( -جٌعحر هشٍب ما في الصحُححن
للحمُذي] [ -)151( -الجىاب الٖافي إلاً ظأل كً الذواء الشافي البً الُِم]
([ -)151املخخاساث الجلُت مً اإلاعائل الٌِهُت لللالمت العلذي] [ -)152(-الخمهُذ في الٕالم كلى
الخىحُذ البً كبذالهادي] [ -)153( -أصىل ألاحٖام البً ُاظم] [ -)154( -الخيبيهاث العيُت كلى اللُِذة
الىاظؼُت للبذاللضٍضالششُذ] [ -)155( -حالء ألاًهام في ًظل الصالة كلى دمحم خحر ألاهام البً الُِم]
([ -)156جٌعحر شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت] [ -)157( -صحُح الامام ابً خضٍمت] ُ[ -)158( -ىاكذ ألاصىل
وملاُذ الٌصىل للحىبلي بششح اللثُمحن] ُ [ -)159( -شاءة في ظحر أكالم الىبالء للزهبي ] -)161( -
[الخىظل وأهىاكه لللالمت ألالباوي]
([ -)161إهازت اللهٌان في مصاًذ الشُؼان] [ -)162( -دحشاًتراءاث أهل الضَى والاسجُاب كً دكىة ؤلامام
دمحم بً كبذالىهاب لللالمت سبُم اإلاذخلي] ([ – )163هاًت العىل في خصائص الشظىل البً اإلالًِ] -
([ – )164الٌخاوي الششكُت في اإلاعائل اللصشٍت ملجمىكت مً الللماء][ -)165( .ملاوي الِشآن للىحاط]
([ -)166جٌعحر الشُخ ًُصل آل مباسْ ] [ -)167( -ششح ٓخاب الخىحُذ للٌىصان ] [ -)168( -ششح سٍاض
الصالححن لللثُمحن ] [ -)169( -ششح كمذة ألاحٖام لللثُمحن ] [ -)171( -جذسٍب الشاوي للعُىػي ]
([ -)171ششح ٓخاب الخىحُذ لللثُمحن]  [ -)172( -اللبرة بما حاء في الوضو والشهادة والهجشة لصذًّ
حعً خان] [ -)173( -حللُِاث ابً باص كلى إكالم اإلاىُلحن] [ -)174( -جبصشة الخلٍ بششح الخحٍ في
مزاهب العلٍ للشىٔاوي] [ – )175(-العبُٕت الزهبُت كلى اإلاىـىمت الشحبُت لٌُصل آل مباسْ]
مً الـهشإلى اإلاوشب -
شبرا الخُمت – هضلت
بهخُم الذائشي –
الِاهشة الٕبري

(مٕشس)[ -جٌعحر اللثُمحن] [ -)176( -ششح ٓخاب الخىحُذ للشُخ صٍذ اإلاذخلي][ -)177( -ششح كُِذة
العلٍ أصحاب الحذًث للشُخ سبُم اإلاذخلي][ -)178( -ششح ابً باص كلى الٌخىي الحمىٍت ] -)179( -
[سًم اإلاالم كً الائمت الاكالم لشُخ الاظالم] [ -)181( -الصحُح اإلاعىذ مً دالئل الىبىة للشُخ مِبل
الىادعي][ -)181( -الترهُب والترهُب للحاًف اإلاىزسي][ -)182( -صب اللزاب كلى مً ظب ألاصحاب
لؤللىس ي][ -)183( -مىـىمت أصىل الٌِه وششحها للشُخ اللثُمحن] – ( [-)184ششح بلىن اإلاشام
لٌُصل آل مباسْ]

([ -)185جٌعحر الِشآن اللضٍض البً أبي صمىحن] [ -)186( -الآللئ البهُت في ششح اللُِذة الىاظؼُت للشُخ
صالح آل الشُخ] [ -)187( -ششح أصىل في الخٌعحر للشُخ دمحم صالح اللثُمحن] [ -)188( -جِشٍب
مً الـهشإلى اإلاوشب – ألاظاهُذ وجشجِب اإلاعاهُذ للحاًف اللشاقي] [ -)189( -ؤلاسشاد إلى ملشًت ألاحٖام للشُخ العلذي] -
بىساَ اللشب -
([ -)191بؼالن كِائذ الشُلت ملحمذ بً كبذ العخاسالخىوعىي] [ -)191( -خالصت ظحر ظُذ البشش ملحب
محاًـت الجحزة
الذًً الؼبري] [ -)192( -حاشُت ابً ُاظم كلى آلاحشومُت] [ -)193( -ششح العىت للبربهاسي بششح الشُخ
صالح الٌىصان] –( [ -)194مِذمت ٓخاب الخمهُذ البً كبذ البر]
([ -)195الخلبحراث الىاضحاث كً ششح الىسُاث اللثُمحن] [ -)196(-الخللُِاث كلى هىاُع ؤلاظالم
ًجشا بمسجذ هىذظت
للىجمي ] [ -)197( -حللُِاث الٌىصان كلى الؼحاوٍت ] [ -)198( -حللُِاث الٌىصان كلى الىاظؼُت ] –
الشي ببُال
(ًِ[ )199ه اللباداث لللثُمحن ].
([ -)211جٌعحر الصىلاوي] [ -)211( -الشُلت والدشُم إلحعان إلهي ؿهحر] [ -)212( -حامم الللىم
مً اللصشإلى اللشاء والحٕم البً سحب] [ -)213( -حضء الِشاءة خلٍ ؤلامام لئلمام البخاسي] – ([-)214ششح ٓخاب الخىحُذ
–ُشٍت خاػش–بُال – للىجمي]  [ -)215( -آلاداب الششكُت البً مٌلح] [ -)216( -امخاق ألامت باألحادًث التي اجٌّ كلى جخشٍجها
محاًـت ٌٓشالشُخ العخت ألائمت البً بيذ أبي ظلذ ] [ -)217( -احماق ألائمت ألاسبلت واخخالًهم البً هبحرة] -)218( -
[الاخخُاساث الٌِهُت البً باص] [ -)219( -العٌاسٍيُت ششح اللثُمحن]
تبث الدزوس هباشسة عبس إذاعت الوىقع السسوي لفضيلت الشيخ هشام بن فؤاد البيلي ،في هرا السابط|| http://www.elbeialy.com
وتطبيق [إذاعت الشيخ هشام البيلي] للهىاتف الركيت (األندزويد) ويوكنكن تحويله هن هنا:
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