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 رسالة الدكتوراه :

دٌّة. ولد جمعت شعر أكثر شعر أهل المدٌنة المنورة حتى نهاٌة عصر بنً أمٌة مع دراسة نم

 من مائة وخمسٌن شاعراً وشاعرة, وعنوان الرسالة

An Edition of the works of the minor Madinese poets to the end of the 

Umayyad period with A Critical introduction. 

 

 

 

وجاءت هذه  لّدمت فٌها للمنالشة ولد أوصت جامعة لندن بطبع الّرسالة فً الّصورة الّتى

من كتاب: حســن محّمد باجودة. دراسة ولائمة ببلٌوجرافٌّة  3ٖ-6ٕالمائمة فً الّصـفحات 

الدكتور سمرلندي  م. ولد نال66ٙٔهـ/3ٔٗٔللّدكتور عبداللطٌف عبدالحكٌم سمرلندي, الماهرة

ن لسم المكتبات بكلٌة هـ م3ٔٗٔبهذه الدراسة مع دراستٌن أخرٌٌن درجة أستاذ مشارن عام 

 العلوم االجتماعٌة, جامعة أم المرى بمّكة المكّرمة.

  

 : تأّمالت فً كتاب هللا تعالى -ٔ

  

ًّ 3ٔٙ.تأأأأأأّمالت فأأأأأً سأأأأأورة آل عمأأأأأران  ٔ ( صأأأأأفحة. مأأأأأن مطبوعأأأأأات نأأأأأادي جأأأأأّدة ا دبأأأأأ

 هـ.ٖٔٗٔ

ًّ 6ٙ٘ . تأأأأأأّمالت فأأأأأً سأأأأأورة ا حأأأأأ ابٕ (صأأأأأفحة. مأأأأأن مطبوعأأأأأات نأأأأأادي مّكأأأأأة الثّمأأأأأاف

ًّ ا د  ( صفحة.1ٕٔم المخطوط فً  661ٔهـ ٖٓٗٔ  ب

 م, وٌصّور فً تونس.631ٔ( صفحة. الماهرة ٖٖٗ. تأّمالت فً سورة اإلسراء  ٖ

 م.66٘ٔ( صفحة. الماهرة ٔٗ٘. تأّمالت فً سورة ا عراف  ٗ

 م.66ٙٔ( صفحة. الماهرة 1ٗٗ. تأّمالت فً سورة ا نعام  ٘

 م.66ٙٔصفحة. الماهرة ( ٕٖٕ. تأّمالت فً سورة ا نفال  ٙ
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( ٕٖٕٓم المخطأأأـوط فأأأً  66ٕٔ( صأأفحة . المأأأاهرة 11ٙٔ. تأأأّمالت فأأأً سأأأورة البمأأأرة  3

 صفحة.

 م, وٌصّور فً تونس.633ٔ( صفحة. الماهرة 1ٖٔ. تأّمالت فً سورة الحالَّة  1

 م.636ٔ( صفحة . الماهرة 1ٖٕ. تأّمالت فً سورة الّرعد 6

وطبأع فأً  ٌصّور فً تأونس,م, و633ٔصفحة. الماهرة  (3ٖ. تأّمالت فً سورة العادٌات ٓٔ

 هـ.ٖٔٗٔمّكة المكّرمة 

ًّ سلسلة دعوة  ( ٓ٘ٔ. تأّمالت فً سورة الفاتحة  ٔٔ صفحة افتتحت به رابطة العالم اإلسالم

الحأأّك, وطبأأع عأأّدة مأأّرات فأأً الّرابطأأة والمأأاهرة وبٌأأروت والج ائأأر ومّكأأة وجأأّدة وتأأرجم  لأأى 

 ة.الٌوغسالفٌّ 

 هـ.ٗٔٗٔم, ومّكة المكّرمة 633ٔ( صفحة. الماهرة ٕٗٙ. تأّمالت فً سورة الفرلان ٕٔ

ًّ  (ٖٔ٘. تأأأأّمالت فأأأً سأأأورة المائأأأدة ٖٔ ًّ ا دبأأأ صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات نأأأادي مّكأأأة الثّمأأأاف

 م.66ٖٔهـ/ٗٔٗٔ

 ومّكأأأأأة المكّرمأأأأأة م,61ٓٔصأأأأأفحة. المأأأأأاهرة  (ٕٖٓ  . تأأأأأأّمالت فأأأأأً سأأأأأورة محّمأأأأأد مٗٔ

 م.66ٖٔهـ/ٗٔٗٔ

م, وطبعته جامعة الملن عبأدالع ٌ  631ٔ(صفحة. الماهرة ٕٗٔ. تأّمالت فً سورة مرٌم  ٘ٔ

 هـ, تحت عنوان " ُمْنعٌَم علٌهم ومغضوب".6ٖٙٔسنة

الّطبعأة  م, وٌصّور فأً تأونس,633ٔ رة( صفحة. الماه1ٔٔ. تأّمالت فً سورة النّا عات ٙٔ

 هـ.ٔٔٗٔسنة الثّالثة, فً مّكة المكّرمة 

 م.661ٔهـ/1ٔٗٔ( صفحة. الماهرة ٓٔٙ. تأّمالت فً سورة النّساء  3ٔ

هأـ وٌصأّور فأً تأونس, 6ٖ٘ٔ( صفحة. المأاهرة ٓٗٔ. تأّمالت فً سورة ٌس للب المرآن 1ٔ

 هـ.ٕٔٗٔوالّطبعة الحادٌة عشرة فً مّكة المكّرمة 

وجّدة   م63ٗٔلماهرة ( صفحة. ا1ٗ٘. الوحدة الموضوعٌة فً سورة ٌوسف علٌه الّسالم 6ٔ

فً أُسترالٌا   إلنجلٌ ٌة وطبعت الترجمةهـ, وترجم  لى الُّلغة آٖٗٔم/61ٖٔمطبوعات تهامة 

 م. وهذا هو عنوان التّرجمة.66ٕٔعام 



4 
 

  

  

Joseph in the Quran 

Thematic Unity 

Author 

professor Dr. Hassan M. Bajouda 

professor of Rhetorical Quranic Studies 

Faculty of Sharia 

Umm Al Qura University 

Makkah ,  Saudi   Arabia 

Translstor and Introducer 

professor Dr. Mohamad A. ElErian 

professor of Islamic and  Arabic Studies 

Asian History Centre 

The Australian National University 

Canberra, Australia 

ٔ61ٙ 

 

 



5 
 

  ============================= 

  :التفسٌر البسٌط للمرآن الكرٌم-ٕ

 

 هـ.ٖٓٗٔ( صفحة. من مطبوعات و ارة الحج وا ولاف, جّدة ٖٕٗ. الج ء ا ّول  ٕٓ

 هـ.ٗٓٗٔ( صفحة. من مطبوعات و ارة الحج وا ولاف, جّدة 1ٖٔ. الج ء الثّانً ٕٔ

 هـ.٘ٓٗٔالحج وا ولاف , جّدة ( صفحة. من مطبوعات و ارة ٖٖٗ. الج ء الثّالث  ٕٕ

 هـ.ٙٓٗٔ( صفحة. من مطبوعات و ارة الحج وا ولاف, جّدة ٖٔٓ. الج ء الّرابع  ٖٕ

( صأأفحة . مأأن مطبوعأأات و ارة الحأأج وا ولأأاف , مّكأأة المّكرمأأة ٕٙ٘. الجأأ ء الخأأامس  ٕٗ

 هـ.3ٓٗٔ

المّكرمأأة ( صأأفحة. مأأن مطبوعأأات و ارة الحأأج وا ولأأاف, مّكأأة ٕٖٓ. الجأأ ء الّسأأادس  ٕ٘

 هـ.1ٓٗٔ

(صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الحأأأج وا ولأأأاف, مّكأأأة المّكرمأأأة ٕٗ٘. الجأأأ ء الّسأأأابع  ٕٙ

 هـ.6ٓٗٔ

( صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الحأأأج وا ولأأأاف, مّكأأأة المّكرمأأأة ٕٗٗ. الجأأأ ء الثّأأأامن 3ٕ

 هـ.ٓٔٗٔ

ة ( صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الحأأأج وا ولأأأاف, مّكأأأة المّكرمأأأ3ٕٔ. الجأأأ ء التّاسأأأع 1ٕ

 هـ.ٔٔٗٔ

( صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الحأأأج وا ولأأأاف, مّكأأأة المّكرمأأأة 6ٕ٘. الجأأأ ء العاشأأأر 6ٕ

 هـ.ٕٔٗٔ

( صفحة. من مطبوعات و ارة الحج وا ولأاف, مّكأة المّكرمأة 6ٖٕ. الج ء الحادي عشر  ٖٓ

 هـ.ٖٔٗٔ

 ( صأأفحة. مأن مطبوعأأات و ارة الشأسون اإلسأأالمٌّة وا ولأأافٕٙ٘. الجأ ء الثّأأانً عشأر  ٖٔ

 هـ.٘ٔٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 
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( صأفحة. مأأن مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأأاف ٖٙٙ. الجأ ء الثّالأث عشأر  ٕٖ

 هـ.3ٔٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

( صأفحة. مأن مطبوعأأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأأاف ٕٙ٘. الجأ ء الّرابأع عشأأر  ٖٖ

 هـ.3ٔٗٔرشاد , مّكة المكّرمة والدَّعوة واإل

( صفحة. من مطبوعات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف ٖٖٗ. الج ء الخامس عشر  ٖٗ

 هـ.1ٔٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

(صأفحة. مأن مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف 16ٕ. الج ء الّسأادس عشأر ٖ٘

 هـ.6ّٔٗٔرمة والدَّعوة واإلرشاد , مّكة المك

( صأأفحة. مأأن مطبوعأأات و ارة الشأأسون اإلسأأالمٌّة ا ولأأاف 6ٕٙ. الجأأ ء الّسأأابع عشأأر  ٖٙ

 هـ.ٕٓٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

( صأفحة, مأن مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف 3ٖٖ. الج ء الثّأامن عشأر  3ٖ

 هـ.ٕٔٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

( صأفحة. مأن مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف ٖٖ٘. الج ء التّاسع عشأر  1ٖ

 م.ٕٔٓٓهـ/ٕٕٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

(صأأأفحة. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الشأأأسون اإلسأأأالمٌّة وا ولأأأاف ٕٖٓ. الجأأأ ء العشأأأرون  6ٖ

 م.ٕٕٓٓهـ/ٖٕٗٔوالدَّعوة واإلرشاد , مّكة المكّرمة 

( صفحة. كتبت الممدمة صبٌحة ٌوم ا ربعاء 6ٖٖالحادي والعشرون المخطوط فً .الج ء ٓٗ

م. من مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف 666ٔ/ٗ/ٕٙهـ الموافك ٕٓٗٔ/ٕ/ٔٔ

 م.ٖٕٓٓهـ/ٕٗٗٔ( صفحة 1ٖٖوالدَّعوة واإلرشاد  

ة ٌأوم الثالثأاء ( صفحة. كتبت الممدمة صأبٌحٗٓٗ. الج ء الثّانً والعشرون المخطوط فً ٔٗ

م. من مطبوعات و ارة الشسون اإلسالمٌّة وا ولاف 666ٔ/ٔٔ/ٖٓهـ الموافك ٕٓٗٔ/1/ٕٕ

 م.ٕٗٓٓهـ/ٕ٘ٗٔ( صفحة 1ٖٖوالدَّعوة واإلرشاد  

(صأفحة. كتبأت الممدمأة صأبٌحة ٌأوم السأبت ٖٙٙ. الج ء الثّالث والعشرون المخطوط فأً ٕٗ

و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف م. من مطبوعأات ٕٓٓٓ/ٕ/٘هـ الموافك ٕٓٗٔ/ٓٔ/6ٕ

 م.ٕ٘ٓٓهـ/ٕٙٗٔ( صفحة ٖ٘٘والدَّعوة واإلرشاد  
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صأبٌحة ٌأوم ا حأد  بأت الممدمأة( صأفحة. كت3ٕٙ. الج ء الّرابع والعشرون المخطوط فً  ٖٗ

م. من مطبوعأات و ارة الشأسون اإلسأالمٌّة وا ولأاف ٕٓٓٓ/3/ٕٕهـ الموافك ٕٔٗٔ/ٗ/ٕٔ

 م.ٕٙٓٓهـ/3ٕٗٔ( صفحة 1ٕ٘ والدَّعوة واإلرشاد 

صأأبٌحة ٌأأوم   ( صأأفحة. كتبأأت الممدمأأةٖٖ٘. الجأأ ء الخأأامس والعشأأرون المخطأأوط فأأً  ٗٗ

م. مأأأن مطبوعأأأات و ارة الشأأأسون اإلسأأأالمٌّة ٕٔٓٓ/٘/1هأأأـ الموافأأأك ٕٕٗٔ/ٕ/ٗٔالثالثأأأاء 

 م .3ٕٓٓهـ/1ٕٗٔ( صفحة 31ٖوا ولاف والدَّعوة واإلرشاد  

صأأبٌحة ٌأأوم   ( صأأفحة. كتبأأت الممدمأأة3ٖٖمخطأأوط فأأً  . الجأأ ء الّسأأادس والعشأأرون ال٘ٗ

م. من مطبوعات و ارة الشأئون اإلسأالمٌّة ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٕ٘هـ الموافك ٕٕٗٔ/ٓٔ/ٓٔالثالثاء 

 م .1ٕٓٓهـ 6ٕٗٔ(صفحة 6ٖ٘وا ولاف والدعوة واإلرشاد  

ٌوم الجمعة   صبٌحة  ( صفحة. كتبت الممدمة63ٖ. الج ء الّسابع والعشرون المخطوط فً ٙٗ

 م .ٕٕٓٓ/6/ٕٓهـ الموافك ٖٕٗٔ/3/ٖٔ

صأأأأأأأبٌحة    ( كتبأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأةٖٖٗ. الجأأأأأأأ ء الثّأأأأأأأامن والعشأأأأأأأرون المخطأأأأأأأوط فأأأأأأأً  3ٗ

 م . ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔهـ الموافك ٖٕٗٔ/ٔٔ/3  الجمعة  ٌوم

صأأبٌحة ٌأأوم   ( صأأفحة. كتبأأت الممدمأأة36ٖ. الجأأ ء التّاسأأع والعشأأرون المخطأأوط فأأً  1ٗ 

 .م ٖٕٓٓ/ٖ/1هـ الموافك ٕٗٗٔ/ٔ/٘السبت 

صأأأبٌحة ٌأأأوم االثنأأأٌن   ( صأأأفحة. كتبأأأت الممدمأأأةٕٖٗ. الجأأأ ء الثاّلثأأأون المخطأأأوط فأأأً 6ٗ 

    م .66٘ٔ/٘/6ٕهـ الموافك ٘ٔٗٔ/ٕٔ/ٖٓ

============================= 

  :أعمال أخرى-ٖ

 بٌتاً .مطلعها: 6ٕ. آل سعود خٌر ا باة الّصٌد , لصٌدة فً ٓ٘

   

 عبــُدالع ٌ  فَتَى المــــــنــــــــــــــا والجـــــودِ               ســــــــــعودِ َصْمُر الج ٌرة  نّه ابن   
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ولد نظمت بمناسبة مسابمة سمّو ا مٌر سلطان بن عبدالع ٌ  آل سعود الّسنوٌّة للمرآن الكرٌم  

ونٌسٌا هـ فً جاكرتا عاصمة  ند6ٕٗٔوالّسنّة النّبوٌّة الّتً عمدت لدول جنوب شرق آسٌا عام 

. 

لأأأأى أسأأأأئلة وّجههأأأأا أحأأأأد ( صأأأأفحة . بحأأأأث عمأأأأل أجوبأأأأة عٓٓٔ. أجوبأأأأة علأأأأى أسأأأأئلة  ٔ٘

ًّ  المسس . من مطبوعات رابطة العالم اإلسالم ًّ  هـ.ٕٔٗٔلرابطة العالم اإلسالم

ًّ . جمأأادى ا ٕ٘ مأأاٌو  هأأـ,36ٖٔولأأى واةخأأرة . ا خأأّوة اإلسأأالمٌّة. مجلَّأأة التَّضأأامن اإلسأأالم

 م.633ٔوٌونٌو 

 هـ.66ٖٔ/6/ٖٔ( صفحة فولسكاب. كتبت الممدمة فً ٓٙركان اإلسالم  . أٖ٘

( صأأفحة. سلسأألة دعأأوة الحأأّك برابطأأة العأأالم ٖٙٔ.ا سأأرة المسأألمة فأأً ضأأوء المأأرآن  ٗ٘

 ًّ  .ٔ٘ٔهـ, العددٗٔٗٔاإلسالم

مسأاء الثالثأاء   ت الممدمأة( صأفحة. كتبأ٘ٔ.أسماء مّكة فً المأرآن الكأرٌم. المخطأوط فأً ٘٘

 م.ٕٕٓٓ/ٗ/ٕالموافك  هـٖٕٗٔ/ٔ/6ٔ

رعاٌأة الشأباب  . أضواء على النهضة التعلٌمٌة بالمملكة العربٌَّة السعودٌة. دراسة نشأرتهاٙ٘

 هـ.66ٖٔبالمملكة العربٌَّة السعودٌة 

برابطأة العأالم    . ا مثال فً سورة النّور, جمال مبنى وجالل معنى. طبع فً مجلَّة المسأجد3٘

ًّ فً العددٌن    .(6و 1اإلسالم

عن  .  ّن هذا المرآن ٌهدي للّتً هً ألوم. بحث عمل لمجلَّة المنهل وطبع فً عددها الممتا 1٘

 هـ.ٕٔٗٔ عجا  المرآن الكرٌم سنة 

٘6 ًّ برابطأة العأالم   . االهتمام بتعلأٌم المأرآن الكأرٌم. دراسأة عملأت مأن أجأل المأستمر اإلسأالم

. المخطوط فً  ًّ  هـ.ٕٔٗٔ/ٔ/ٕٕصبٌحة ٌوم السبت      ( صفحة. كتبت الممدمة3ٖاإلسالم

 . تجربتً مع مسابمة الملن عبد الع ٌ  الّدولٌة للمرآن الكرٌم كلمة مختصرة.ٓٙ

-6ٗ٘. بأٌن الحمٌمأة والجمأال. دراسأة ألحمأت بكتأأاب تأأّمالت فأً سأورة ا حأ اب صأأفحة  ٔٙ

٘13. ) 
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فأً   ألمأً باإلنجلٌ ٌأة. التّحّدٌات التً تواجه ا مأة اإلسأالمٌّة وفرصأها فأً التغلأب علٌهأا. ٕٙ

وطبأأع  وطبأأع المأأوج  فأأً أعمأأال المأأستمر. م,61ٙٔمأأستمر الأأدَّعوة اإلسأأالمٌّة فأأً سأأنغافورة 

 .ٗٔ٘البحث فً مجلَّة المنهل العدد

ًّ ودور الجامعأأأة فأأأً حفظأأأه ٖٙ ( صأأأفحة فولسأأأكاب. بحأأأٌث ُعمأأأل مأأأن ٓ٘. تراثنأأأا اإلسأأأالم

 هـ.6ٖٗٔة الرٌاض مستمر رسالة الجامعة . وهو من مطبوعات جامع    أجل

. مأوج  مأا ألمأً فأً ٗٙ ًّ . ترجمة معانً المرآن الكرٌم وأثر الترجمأة فأً نشأر الأدٌن اإلسأالم

ًّ لهذا الغرض فً حج عام   ( صفحات.1هـ  ٔٓٗٔالنّدوة التً عمدتها رابطة العالم اإلسالم

د شأهر عأد ( مأن سلسألة " دعأوة الحأّك "ٖٗٔ. تسخٌر العلم والعمل لمجد اإلسأالم. العأدد ٘ٙ

ل بعنأوان:" العمأل علأى  عأادة ٘ٔٗٔصفر  هأـ. وهأذه الدراسأة تشأتمل علأى بحثأٌن اثنأٌن  ا وَّ

ًّ الأذي جأاء بأه اإلسأالم" . ولأد عمأل مأن أجأل النّأدوة العالمٌّأة للمأرآن الكأرٌم.   المجأد اإلسأالم

م " مبدأ التَّمَدُ  م. والبحث اةخر بعنوان66ٕٔفبراٌر  3ٕوٕٙهـ ٕٔٗٔ/1/ٕٗوٖٕكوااللمبور 

كوااللمبأأأور  النّأأدوة العالمٌّأأة للمأأرآن الكأأرٌم.  فأأً نظأأر المأأرآن الكأأرٌم". ولأأد عمأأل مأأن أجأأل

 م.66ٖٔفبراٌر  6ٔهـ الموافك ٖٔٗٔ/1/1ٕو3ٕ

. المخطأوطٙٙ ًّ صأفحة.  1ٓٔفأً  . تعرٌفات . دراسة عملت بطلأب مأن رابطأة العأالم اإلسأالم

من مطبوعات   م.ٕٔٓٓ/ٔ/3ٔ هـ الموافكٕٔٗٔ/ٓٔ/ٕٕكتبت الممدمة صبٌحة ٌوم ا ربعاء 

ًّ فً   ( صفحة.3ٓٔرابطة العالم اإلسالم

للنشأر  ( صأفحة. دار الوسأٌلةٗٔٔ. التفسٌر المبّسط لفاتحأة الكتأاب وجأ ء عأّم ٌتسأاءلون 3ٙ

 هـ جّدة.3ٔٗٔوالتو ٌع 

( صأفحة. كتبأت ٖٔٔفأً    . التفسٌر المٌسَّر لفاتحة الكتاب وج ء عمَّ ٌتساءلون المخطوط1ٙ

 م.66٘ٔ/ٓٔ/ٖٔهـ الموافك ٙٔٗٔ/٘/6ٌٔوم الجمعة  الممّدمة

 هـ.ٗٔٗٔ/ٔ/ٓٔ( صفحة. كتبت الممدمة فً 6ٕ. جمهورٌة المالدٌف, المنتجع والمصٌف 6ٙ

كتبأت الممدمأة   ( صأفحةٖٙ. جهود العلماء ا وائل فً خدمة المرآن الكرٌم. المخطوط فأً 3ٓ

 هـ.ٕٓٗٔ/ٕٔ/1ٕصبٌحة ٌوم االثنٌن 

دهأأا الشأأباب. محاضأأرة بنأأادي الوحأأدة. ونشأأرت فأأً مجلَّأأة التَّضأأامن . حضأأارةٌ شأأابّة عما3ٔ

. رجب  ًّ ال  -م631ٔهـ ٌونٌو 61ٖٔاإلسالم  م.631ٔهـ سبتمبر  61ٖٔشوَّ
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. دراسة عملت3ٕ ًّ من أجل نأدوة    . خّطة لنشر تعلٌم وتحفٌظ المرآن الكرٌم فً العالم اإلسالم

ًّ فً شهر ذي الحجة عام   هـ.1ٓٗٔرابطة العالم اإلسالم

مستمر الخط العربً والُّلغة  . خطر الدَّعوة  لى الكتابة بالحروف الَّالتٌنٌة. بحث عمل من أجل3ٖ

هأأـ , ونشأأر فأأً مجلَّأأة المنهأأـل فأأً العأأدد الخأأاّص بعنأأوان:" ٗٓٗٔالعربٌَّأأة فأأً الج ائأأر سأأنة 

ال وذي اٖ٘المجلَّأد  6٘ٗالهجمة الفكرٌَّة والتَّصِدّي الحضاري" . العأدد  هأـ, ٕٔٗٔلمعأدة ,شأوَّ

 م, ونشر بعنوان:" خطر الكتابة بالحرف الَّالتٌنً على الّشعوب اإلسالمٌّة".66ٕٔ برٌل وماٌو 

فأً جرٌأدة    . خّطنا ا صٌل الجمٌل والحرب الضَّروس ضدَّه وطرق حماٌته. دراسة نشأرت3ٗ

 هـ.6ٖٗٔ/٘/ٗعكاظ 

رابطة العالم   ن مطبوعاتصفحة م (1ٔٔ. دحض بعض افتراءات دائرة المعارف الٌهودٌّة 3٘

 ًّ  هـ.6ٖٗٔهـ/ٔٔٗٔاإلسالم

هأأأـ 6ٕٗٔ( صأأأفحة مّكأأأة المكّرمأأأة 3ٕٔ.دراسأأأـات أدبٌّأأأة مأأأن الحأأأدٌث النبأأأوّي الّشأأأرٌف  3ٙ

 م.1ٕٓٓ

ًّ لرابطأأة العأأالم 33 . دروس مسأأتفادة مأأن سأأورة الفاتحأأة. محاضأأرة ألمٌأأت فأأً الموسأأم الثّمأأاف

ًّ عام  ًّ للرابطة سنة هـ ونشرت فً الموسم الثّما61ٖٔاإلسالم  هـ.66ٖٔف

. دروس مسأأأأتفادة مأأأأن سأأأأورة ٌوسأأأأف علٌأأأأه الّسأأأأالم. محاضأأأأرة ألمٌأأأأت فأأأأً الموسأأأأم 31

 ًّ ًّ عام   الثّماف ًّ للرابطة,6ٕٖٔلرابطة العالم اإلسالم وفً مجلَّة  هـ ونشرت فً الموسم الثّماف

ًّ عدد جمادى ا ولى  بر هأـ سأبتم6ٖٖٔورجب  م,63ٖٔهـ أغسطس 6ٖٖٔالتَّضامن اإلسالم

ل واةخر 63ٖٔ  م.63ٗٔهـ  برٌل وماٌو 6ٖٗٔم, وربٌع ا وَّ

مأستمر   بمناسأبة  من ملحأك جرٌأدة المدٌنأة ٕٙ. دروس من بٌعة العمبة. نشرت فً العدد 36

ل  . ربٌع ا وَّ ًّ  م.61ٔٔهـ ٌناٌر ٔٓٗٔالممة اإلسالم

لإلمام الحافظ   . دروس وفوائد من كتاب العلم فً فتح الباري بشرح صحٌح اإلمام البخاري,1ٓ

. الدراسة فً  ًّ ًّ بن َحَجر العسمالن  ( صفحة.ٔ٘أحمد بن عل

ُعِملَأْت مأن أجأل النّأدوة   . دور الّشٌخ فً تدرٌس المرآن الكرٌم . دراسة فً عشأر صأفحات1ٔ

مسأابمة المأرآن الكأرٌم  المرآنٌّة الّتً ُعِمدت فً أثنأاء تحكأٌم ا سأتاذ الأّدكتور حسأن و بأاجودة

 ٕٔ -ٗٔخأالل الفتأرة  الحادٌة والخمسٌن والتً عمدت فً كوااللمبور عاصمة مالٌ ٌأا العالمٌّة

صأأأبٌحة ٌأأأوم    ألمٌأأأت المحاضأأأرة م ولأأأد6ٕٓٓأغسأأأطسٕٔ -٘هأأأـ الموافأأأكٖٓٗٔشأأأعبان 

 هـ .ٖٓٗٔ/ 1/ 1ٔ  ا حد
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ًّ لكلٌة الُّلغة العربٌَّة جامعة أم المأرى1ٕ م للعأا . دٌوان شعر. نشر شًء منه فً الموسم الثّماف

 وفً غٌره من ا عمال. 3ٖٗ-ٖٖٗهـ ص6ٔٗٔ/1ٔٗٔالدراسً 

1ٖ  ًّ ًّ الجأأاهل ًّ بأأن ا سأألت ا وسأأ ( صأأفحة. دراسأأة, جمأأع , ٓٓٔ. دٌأأوان أبأأً لأأٌس صأأٌف

 م.63ٕٔتحمٌك, الماهرة 

1ٗ ًّ ٌَْحأأة بأأن الُجأأالح ا وسأأً الجأأاهل نأأادي   ( صأأفحة. دراسأأة, جمأأع, تحمٌأأك.6ٔ. دٌأأوان أَُح

 ًّ  م.636ٔهـ/66ٖٔالطائف ا دب

سول م1٘ ًّ شاعر الرَّ ( صفحة. دراسأة, ٙٔٔ   . دٌوان عبدهللا بن راوحة ا نصارّي الخ رج

ًّ 63ٕٔجمأع, تحمٌأك. المأاهرة  سأأنة   م ولأد ألمٌأت محاضأرة فأً موسأم رابطأة العأالم اإلسأالم

ًّ ولأد نُِشأَرت صأبٌحة الٌأوم التّأال6ًٖٔٔ فأً عأدٍد مأن  هـ عن شعر عبدهللا بن رواحة اإلسأالم

لموسأأم حأأج   الّصأأحف المحلٌّّأأة الٌومٌّأأة . ونُِشأأَرت بعأأد ذلأأن ضأأمن نأأدوة محاضأأرات الّرابطأأة

ًّ على النحو التالً:6ٖٔٔ  هـ كما نشرت دراسة شعره فً مجلَّة التَّضامن اإلسالم

 م.63ٖٔدٌسمبر, ٌناٌر  هـ/6ٕٖٔ. ذو المعدة , ذو الحجة ٔ

 م.63ٖٔهـ/ فبراٌر 6ٖٖٔ. محرم ٕ

ل . ٖ  م.63ٖٔهـ/ مارس,  برٌل 6ٖٖٔصفر, ربٌع ا وَّ

 م.63ٖٔهـ ماٌو 6ٖٖٔ. ربٌع اةخر ٗ

بكتاب   . رأٌي فً لصة الغرانٌك . دراسة ُعِملت رّداً على أحد المستّشرلٌن, ونشرت ملحمة1ٙ

 م.633ٔالماهرة  1ٗٔ-6ٖٔتأّمالت فً سورة الحالّة 

( صفحة . من مطبوعات 1ٖأحمد دٌدات  . رّد شبهات المس سواجارات فً مناظرته للشٌخ 13

 ًّ  م.66ٗٔهـ/٘ٔٗٔالنّدوة العالمٌّة للشباب اإلسالم

. سورة التٌِّن وثالثة من أولى الع م من الرسل. البلد ا مٌن. السنة الثّالثة. العدد الخأامس. 11

ال, ذو المعّدة, ذو الحجة  م.663ٔهـ/ برٌل 3ٔٗٔشوَّ

هـ, 3ٕٗٔ( صفحة. مّكة المكّرمة 1ٕٖالكرٌم  الفترة المكٌّة(   . الِسٌّرة النَّبوٌَّة من المرآن16

فأأأً ألفأأأٌن   وباإلضأأأافة  لأأأى الّدراسأأأة النّثرٌّأأأة ٌشأأأتمل المجلّأأأد علأأأى اثنتأأأٌن وعشأأأرٌن لصأأأٌدة

 وخمسمائة وأربعة عشر بٌتاً.
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هأـ 1ٕٗٔ. السٌرة النبوٌّأة مأن المأرآن الكأرٌم  الفتأرة المدنٌّأة( الجأ ء ا ّول مّكأة المكرمأة 6ٓ

صأأفحة وباإلضأأافة  لأأى الّدراسأأة النّثرٌّأأة ٌشأأتمل المجلّأأد علأأى سأأت لصأأائد عأأدد 3ٕٙم 3ٕٓٓ

 ألفان وسبعمائة وثمانٌة أبٌات غّطت من الهجرة حتّى نهاٌة غ وة ا ح اب وبنً لرٌظة. أبٌاتها

ـ هأ6ٕٗٔ. الّسٌرة النّبوٌّة من المرآن الكرٌم  الفترة المدنٌّأة( الجأ ء الثّأانً. مّكأة المكّرمأة 6ٔ

عأدد  (صفحة وباإلضأافة  لأى الّدراسأة النّثرٌّأة ٌشأتمل المجلّأد علأى سأّت لصأائد3ٕٖم  1ٕٓٓ

حتّى نهاٌأة غأ وة  أبٌاتها ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون بٌتاً, غّطت من غ وة بنً المصطِلك

 تبون.

هأـ ٖٓٗٔكّرمأة . الّسٌرة النّبوٌّة من المرآن الكرٌم  الفترة المدنٌّأة( الجأ ء الثّالأث. مّكأة الم6ٕ

عأدد   ( صفحة وباإلضافة  لى الّدراسة النّثرٌّة ٌشتمل المجلّد علأى أربأع لصأائدٖٙٓم  6ٕٓٓ

ًّ م.  أبٌاتها ثالثة آالف وستّمائة وأربعة وتسعون بٌتاً غّطت من حّجة الوداع  لى وفاة النّب

دٌأأأة. رسأأأالة دكتأأأوراه, . شأأأعر أهأأأل المدٌنأأأة حتأأأى نهاٌأأأة عصأأأر بنأأأً أمٌأأأة مأأأع دراسأأأة نم6ٖ

جامعة لندن بطبعها فً الصورة التً لُدَّمت فٌها للمنالشأة. ولأد جمعأت شأعر أكثأر مأن   أوصت

 :مائة وخمسٌن شاعراً وشاعرة. وعنوان الرسالة

  

An Edition of the minor Madinse poets to the end of the Umayyad 

period with A Critical introduction. 

  

مأأن كتأأاب: حسأأن محّمأأد بأأاجودة. دراسأأة ولائمأأة  3ٖ-6ٕوجأأاءت هأأذه المائمأأة فأأً الصأأفحات 

 .م66ٙٔهـ/3ٔٗٔللدكتور عبداللطٌف عبدالحكٌم سمرلندي, الماهرة   ببلٌوجرافٌّة

ًّ بأأٌن ا صأأالة واالنتحأأال. بحأأث نشأأر ضأأمن بحأأوث المأأستمر 6ٗ لألدبأأاء  ا ّول. الشأأعر الجأأاهل

 بوعات جامعة الملن عبدالع ٌ .هـ من مط6ٖٗٔالسعودٌٌن سنة 

إلدارة التّعلٌم  اضرة ألمٌت فً الموسم الثّمافً.شهر رمضان المبارن شهر المرآن الكرٌم .مح6٘

الّسادس عشر منه   هـ مساء ٌوم الثاّلثاءٙٔٗٔبمكَّة المكّرمة خالل شهر رمضان المبارن لعام 

 .66ٙٔ/ٕ/ٙالموافك 
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مأن   (ٗٗٔفأً العأدد رلأم     اإلسالمٌّة. دراسة نشأرت. الشٌخ أحمد محّمد جمال ورحالته 6ٙ

الداعٌة  -رحمه هللا-" أحمد محّمد جمال  هـ بعنوانٗٔٗٔسلسلة دعوة الحّك لشهر ذي الحجة 

 المفّسر ا دٌب".

مأستمر الأدَّعوة    . ضرورة التعاون التّاّم بٌن المسلمٌن فً مجال العلم. بحث عمل مأن أجأل63

سأأأأنة  امعأأأأة اإلسأأأأالمٌّة بالمدٌنأأأأة المنأأأأورة ضأأأأمن أعمأأأأال المأأأأستمراإلسأأأأالمٌّة, ونشأأأأرته الج

 م.61ٖٔهـ/ٖٓٗٔ

. الطفل المسلم ونصٌبه من اهتمام وسائل اإلعالم. بحث عمل مأن أجأل نأدوة الطفأل المسألم 61

 م.66ٔٔهـ ٔٔٗٔالمنعمدة فً الجوف, وطبع فً العدد الثّانً من مجلَّة الجوبة سنة 

لأم فأً ضأوء المأرآن والّسأنّة. محاضأرة ألمٌأت فأً موسأم رابطأة . العاَللة بأٌن اإلسأالم والع66

ل ٕٓٗٔالعـالم اإلسالمً  ًّ ربٌع ا وَّ هـ /دٌسمبر ٗٓٗٔهـ ونشرت فً مجلَّة التَّضـامن اإلسالم

 م.61ٗٔهـ/ٗٓٗٔم, وربٌع الثّانً 61ٖٔ

ل مأأأن مجلَّأأأة كلٌأأأة الُّ ٓٓٔ لغأأأة . العلأأأم والعمأأأل مأأأن أجأأأل مسأأأتمبل  اهأأأر لإلسأأأالم. العأأأدد ا وَّ

 هـ.ٕٓٗٔ/ٔٓٗٔجامعة أم المرى بمّكة المكّرمة    العربٌَّة.

مأن أجأل النّأدوة  . عمارة المسجد الحرام فً عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن. دراسة عملأتٔٓٔ

هأأـ ,تحأأت عنأأوان ٕٕٗٔذي الحجأأة  6ٕ-ٕ٘التأأً عمأأدتها جامعأأة أم المأأرى خأأالل الفتأأرة مأأن 

( صفحة. كتبت 3ٖالحرمٌن الّشرٌفٌن. المخطوط فً  :عنـاٌة خادم الحرمٌن الّشرٌفٌن بالحّج و

 م.ٕٕٓٓ/ٕ/ٕالموافك  هـٕٕٗٔ/ٔٔ/6ٔالممدمة صبٌحة ٌوم السبت 

ًّ الذي جاء به اإلسالم . انظر  -  .ٕٙالعمل على  عادة المجد اإلسالم

ًّ لرابطأأة العأأالم ٕٓٔ . لدسأأٌَّة الحأأرمٌن الشأأرٌفٌن. محاضأأرة عملأأت مأأن أجأأل الموسأأم الثّمأأاف

 ًّ  م.616ٔهـ ٓٔٗٔاإلسالم

. المأأرآن الكأأرٌم حأأافٌظ للُّغأأة. بحأأٌث ُعمأأل اسأأتّجابةً لطلأأب مأأن مجلّأأة المنهأأل, وطبأأع فأأً ٖٓٔ

ال وذو المعدة  ٗ٘المجلَّد  ٗٓ٘رلم       العدد  م.66ٖٔهـ/ برٌل وماٌو ٖٔٗٔشوَّ

ا ولأى للمأرآن . المرآن الكأرٌم رسأالةٌ ثابتأةٌ وأبدٌَّأةٌ. بحأث ُعمأل مأن أجأل النّأدوة العالمٌّأة ٗٓٔ

م, ونشأر فأً مجلَّأة المنهأل العأدد 66ٓٔ/ٖ/ٕٓ, 6ٔهـ ٓٔٗٔ/1/ٖٕوٕٕالكرٌم. كوااللمبور 

 هـ.3ٔٗٔشهر محرم  ,ٕٖ٘
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. المرآن الكرٌم ومولفه من العلم الحأدٌث. بحأث عمأل مأن أجأل مأستمر الأدَّعوة اإلسأالمٌّة ٘ٓٔ

ٌن الشَّــعبٌَّ  ًّ فً الِصّ  هـ.1ٓٗٔة الذي عمدته رابطة العالم اإلســالم

ٔٓٙ ًّ ةً أخرى؟ محاضرة افتتح بهأا الموسأم الثّمأاف ًّ مرَّ . كٌف تموم الُّلغة العربٌَّة بالدور العالم

هأأـ وطبعأأت فأأً الموسأأم 1ٔٗٔ/3ٔٗٔلكلٌأأة الُّلغأأة العربٌَّأأة, جامعأأة أم المأأرى للعأأام الدراسأأً 

ًّ للكلٌّة فً الّصفحات   .31-6الثّمافّ

ًّ لكلٌّأأأأة الّلغأأأأة احأأأأد. دراسأأأأة نشأأأأرت فأأأأً. الُّلغأأأأة العربٌَّأأأأة تخّصأأأأٌص و3ٓٔ  الموسأأأأم الثّمأأأأاف

ًّ   العربٌّة فأً  ونشأرت 3٘-٘٘هأـ فأً الّصأفحات 3ٔٗٔ/ٙٔٗٔجامعة أّم المرى للعام الّدراس

 (.ٖٗ٘مجلّة المنهل العدد رلم  

. الُّلغأأة العربٌّأأة والتَّربٌأأة اإلسأأالمٌّة. دراسأأة عملأأت مأأن أجأأل نأأدوة خبأأراء أسأأس التَّربٌأأة 1ٓٔ

هـ وطبعت ضمن أعمال النّدوة من مطبوعأات جامعأة ٌّٓٓٗٔة فً شهر جمادي اةخرة اإلسالم

 هـ.ٓٓٗٔالملن عبدالع ٌ  بمّكة المكّرمة 

ًّ لرابطأأة العأأالم 6ٓٔ . لكأأم فأأً رسأأول هللا أسأأوةٌ حسأأنةٌ. محاضأأرة ألمٌأأت فأأً الموسأأم الثّمأأاف

ًّ سأنة  ًّ صأفر وربٌأأع هأـ وطبعأأت ضأمن أعمالأه, وفأً مجلَّأأة التَّضأامن اإلٓٓٗٔاإلسأالم سأالم

 م.61ٗٔهـ ودٌسمبر ٘ٓٗٔا ّول 

ًّ لكلٌأة الُّلغأة ٓٔٔ . لمحات فأً  عجأا  سأورة آل عمأران . محاضأرة افتأتح بهأا الموسأم الثّمأاف

هأأـ وطبعأأت ضأأمن أعمأأال الموسأأم فأأً ٕٓٗٔ/6ٔٗٔالعربٌَّأأة جامعأأة أم المأأرى للعأأام الدراسأأً 

 ( .3ٔ-6   الصفحات

ًّ لرابطأأة العأأالم . لمحأأات فأأً  عجأأا  سأأورة ا حأأ أٔٔ ب دراسأأة ألمٌأأت فأأً الموسأأم الثّمأأاف

ًّ فً ِمنَى بعد مغرب ٌوم  ( 66ٔهـ وطبعت فً سلسلة دعوة الحّك رلأم  ٕٓٗٔ/ٕٔ/3اإلسالم

 ( صفحة.1٘ٔهـ  ٖٕٗٔ

ًّ لكلٌّأأة الُّلغأأة ٕٔٔ . لمحأأات فأأً  عجأأا  سأأورة ا عأأراف. محاضأأرة افتأأتح بهأأا الموسأأم الثّمأأاف

ضأأمن أعمأأال الموسأأم فأأً  هأأـ وطبعأأتٙٔٗٔ/٘ٔٗٔلعأأام الدراسأأً العربٌَّأأة جامعأأة أم المأأرى ل

 (.ٖٗ-6   الصفحات

ًّ لكلٌة الُّلغأة العربٌَّأة ٖٔٔ . لمحات فً  عجا  سورة ا نعام. محاضرة افتتح بها الموسم الثّماف

ضأأأأمن أعمأأأأال الموسأأأأم فأأأأً  هأأأأـ وطبعأأأأت3ٔٗٔ/ٙٔٗٔجامعأأأأة أم المأأأأرى للعأأأأام الدراسأأأأً 

 (.1ٖ-6   الصفحات
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مطبوعأأأأأات نأأأأادي الباحأأأأأة ( صأأأأفحة مأأأأن ٔ٘. لمحأأأأات فأأأأً  عجأأأأأا  سأأأأورة ا نفأأأأأال  ٗٔٔ

 ًّ  م.66ٙٔهـ 3ٔٗٔ  ا دب

ًّ لكلٌة الُّلغأة العربٌَّأة ٘ٔٔ . لمحات فً  عجا  سورة الحدٌد. محاضرة ألمٌت فً الموسم الثّماف

 ( صفحة.ٕٗهـ المخطوط فً ٕٗٗٔ/ٖٕٗٔجامعة أم المرى للعام الدراسً 

ًّ لكلٌأة اللُّغأة العربٌَّأة  . لمحات فًٙٔٔ  عجا  سورة الفتح. محـاضرة افتتح بها الموسم الثّماف

 ( صفحة.ٗ٘هـ المخطوط فً ٖٕٗٔ/ٕٕٗٔجـامعـة أم المرى بمّكة المكّرمة للعـام الدراسـً 

ٔٔ3 ًّ ًّ لنادي مّكة الثّماف . لمحات فً  عجا  سورة الفرلان. محاضرة ألمٌت فً الموسم الثّماف

ًّ ع محاضأرات النّأادي, الجأ ء  ٕٔٔهـ وطبعت فً سلسلة مطبوعات النّادي رلمٕٓٗٔام ا دب

 (.ٕٙ-6م فً الصفحات  ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔالخامس 

ٔٔ1 ًّ ًّ لنادي مّكأة الثّمأاف . لمحات فً  عجا  سورة المائدة. محاضرة ألمٌت فً الموسم الثّماف

ًّ سأأنة  حاضأأرات نأأادي مّكأأة م 1ٕهأأـ وطبعأأت فأأً سلسأألة مطبوعأأات النّأأادي رلأأم ٕٔٗٔا دبأأ

. الج ء الثّانً  ًّ ًّ ا دب  (.٘ٓٔ-3ٖم فً الصفحات 66ٖٔهـ ٖٔٗٔالثّماف

ًّ لكلٌة الُّلغة العربٌَّأة 6ٔٔ . لمحات فً  عجا  سورة النّساء. محاضرة افتتح بها الموسم الثّماف

هأـ وطبعأت ضأمن أعمأال الموسأم 6ٔٗٔ/1ٔٗٔجامعة أم المرى بمّكة المكّرمة للعام الدراسأً 

 (.3ٖ-6الصفحات   فً

. لمحات التصادٌة من  اوٌة لرآنٌة. دراسة عملت من أجل النّدوة اإلسالمٌّة برابطة العالم ٕٓٔ

 ًّ هأأـ 6ٔٗٔالعأأام صأأفر  ٓٙالمجلَّأأد  ٓ٘٘هأأـ ونشأأرت فأأً مجلَّأأة المنهأأل العأأدد ٓٔٗٔاإلسأأالم

 م.661ٔهـ ٌولٌو وأغسطس 6ٔٗٔالربٌعان  ٗٙالمجلّد  ٔ٘٘م والعدد 661ٌٔونٌو 

 .ٕٙمبدأ التَّمَدُّم فً نظر المرآن الكرٌم انظر  -

ًّ لرابطأة ٕٔٔ . المجتمع المسألم كمأا أراده المأرآن الكأرٌم. محاضأرة ألمٌأت فأً الموسأم الثّمأاف

 ًّ ًّ فأً محأرم ٓٔٗٔالعأالم اإلسأالم هأـ نأوفمبر ٖٓٗٔهأـ وطبعأت فأً مجلَّأة التَّضأامن اإلسأالم

 م.61ٖٔهـ فبراٌر ٖٓٗٔادي ا ولى م جم61ٖٔهـ فبراٌر ٖٓٗٔم, ربٌع الثّانً 61ٕٔ

ًّ الّرابع لتالوة المرآن الكرٌم وتجوٌأده ٕٕٔ ْوِل . مجموعة الدَّراسات التً ألمٌت فً االحتفال الدَّ

ًّ العدد الخاّص بالمسابمة.ٕٓٗٔوتفسٌره سنة   هـ ونشرت فً مجلَّة التَّضامن اإلسالم

ًّ الخامس لتالوة المرآن الكرٌم . مجموعة الّدراسات التً ألمٌت فً االحتفال الدَّ ٖٕٔ ْوِل

ًّ العدد الخاّص بالمسابمة.ٖٓٗٔوتجوٌده وتفسٌره سنة   هـ ونشرت فً مجلَّة التَّضامن اإلسالم
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فأً   ( صفحة. دراسة عملت من أجل مستمر المسلمٌن للنظرٖٔ. محّمد م خاتم النبٌٌن  ٕٗٔ

م 663ٔ/ٔٔ/ٖٔؤٕهأـ 1ٔٗٔ/3/ ٖٔؤٕلكنو بالهند  لضاٌا الدَّعوة اإلسالمٌّة, المنعمد فً

 هـ.1ٔٗٔمن مطبوعات جامعة أم المرى 

ًّ لرابطأة العأالم ٕ٘ٔ . مسئولٌاتنا تجاه لغة المأرآن الكأرٌم. محاضأرة ألمٌأت فأً الموسأم الثّمأاف

 ًّ  م.61ٖٔهـ/ٖٓٗٔاإلسالم

ًّ لرابطأأأأة ٕٙٔ العأأأأالم . المسأأأألمون فأأأأً أسأأأأترالٌا. محاضأأأأرة ألمٌأأأأت فأأأأً الموسأأأأم الثّمأأأأاف

 ًّ . ونشرت كذلن فأً مجلَّأة منأار 6ٖٙٔسنة    اإلسالم ًّ هـ ونشرت فً مجلّة التَّضامن اإلسالم

 هـ.61ٖٔبدولة اإلمارات عدد ربٌع اةخر عام   اإلسالم

. معاملة اإلسالم لألسأرى. دراسأة نشأرت فأً مجلَّأة رسأالة المسأجد العأدد الّرابأع, السأنة 3ٕٔ

 م.61ٔٔهـ/ٌناٌر ٔٓٗٔالّرابعة. ربٌع ا ّول 

. معاٍن أخرى للفظة مسجد فً المرآن الكرٌم. دراسة عملت للمستمر العالمً الثّالث للمرآن 1ٕٔ

هأـ فأً ولأف همأدار. ونشأرت فأً مجلّأة التَّضأامن ٙٓٗٔالكرٌم المنعمد فأً دلهأً بالهنأد سأنة 

ًّ رمضان   م.613ٔهـ 3ٓٗٔم جمادى الثّانٌة 61ٙٔهـ ٌونٌو ٙٓٗٔاإلسالم

ًّ لنأادي جأّدة . 6ٕٔ معاٍن خاّصة ببعض ألفاظ الذكر الحكٌم. محاضرة ألمٌت فأً الموسأم الثّمأاف

ًّ سنة  هأـ وطبعأت فأً المجلَّأد التّاسأع مأن سلسألة مطبوعأات ٓٔٗٔ/ٗ/ٗٔهأـ فأً ٓٔٗٔا دب

. ًّ  نادي جّدة ا دب

ًّ ونشأرت ٖٓٔ ضأمن . معج ة المرآن الكرٌم البٌانٌَّة. محاضأرة ألمٌأت فأً نأادي الطأائف ا دبأ

 م.613ٔهـ 61ٖٔمطبوعات النّادي 

. من  سهامات الشٌخ أبً الحسن النَّدوّي فً دراسأات  عجأا  المأرآن. دراسأة عملأت مأن ٖٔٔ

أجل النّدوة العالمٌّة عن ا دب العربً الحدٌث التً عمدتها جامعة روضأة العلأوم فأاروق كٌأراال 

فأً مجلَّأة المنهأل العأدد م ونشرت 66ٗٔ/ٖ/ٕٙ-ٕٗهـ ٗٔٗٔ/ٓٔ/ٗٔ-ٕٔالهند خالل الفترة 

رجأب  ٔٙ٘م والعأدد 666ٔهأـ سأبتمبر وأكتأوبر ٕٓٗٔلشهري جمادي ا ولى واةخرة  ٓٙ٘

م ونشرتها مرةً أخرى ندوة العلماء فً الهند وترجمتهأا  لأى 666ٔهـ نوفمبر ودٌسمبر ٕٓٗٔ

 مةً واسعةً.اللُّغة ا ردٌة ونشرتها وذلن بعد وفاة سماحة الشٌخ النَّدوّي رحمه هللا تعالى رح

سول م من مطبوعات دار الكتاب اإلسالمً الماهرة ٕٖٔ م ثم 61ٖٔهـ ٖٓٗٔ. من صفات الرَّ

 طبع مرة أخرى.
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. من مظاهر  عجا  اةٌات الكونٌَّة فً سورة البمرة. بحث عمأل مأن أجأل مأستمر اإلعجأا  ٖٖٔ

ونشأر   هأـ1ٓٗٔاكستان فً شأهر صأفر العلمً فً المرآن الكرٌم المنعمد فً  سالم آباد فً الب

هأأـ وسأأبتمبر وأكتأأوبر ٕٓٗٔلشأأهري جمأأادى ا ولأأى واةخأأرة  ٓٙ٘فأأً مجلَّأأة المنهأأل العأأدد 

شأعبان ورمضأان  ٕٙ٘م والعدد 666ٔهـ أكتوبر ونوفمبر ٕٓٗٔرجب  ٔٙ٘م والعدد 666ٔ

 م.666ٔهـ ونوفمبر ودٌسمبر ٕٓٗٔ

رجب  ٔٓ٘ة نشرت فً مجلَّة المنهل العدد . من مظاهر  عجا  آٌة من آٌات ا حكام. دراسٖٗٔ

 م.66ٖٔهـ ٖٔٗٔ

ٖٔ٘ ًّ . مأأأن مظأأأاهر  عجأأأا  المأأأرآن الكأأأرٌم صوتٌأأأـّاً. محاضأأأرة ألمٌأأأت فأأأً نأأأادي مّكأأأة الثّمأأأاف

 ًّ  ( صفحة.ٕٕهـ المخطوط فً ٖٓٗٔسنة      ا دب

( صأفحة. كتبأت 6ٗ. الموج  فً عمارة الكعبة المشرفة والمسجد الحرام . المخطوط فأً ٖٙٔ

: عمأأارة المسأأجد 61هأأـ وهأأذه الدراسأأة أفأأادت منهأأا الّدراسأأة رلأأم ٕٔٗٔ/ٕ/6ٕلممدمأأة فأأً ا

 الحرام فً عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن.

ًّ لرابطة العالم 3ٖٔ . نظرات بٌانٌَّة فً تفسٌر المرآن الكرٌم. محاضرة ألمٌت فً الموسم الثّماف

 ًّ ًّ 63ٖٔاإلسأالم م, 61ٕٔهأأـ ٌونٌأأه ٕٓٗٔشأأعبان  هأأـ ونشأأرت فأأً مجلَّأأة التَّضأأامن اإلسأأالم

 م.61ٕٔهـ ٌولٌو ٕٓٗٔورمضان 

. محاضأأرة افتأأتح بهأأا 1ٖٔ ًّ . نظأأرة أخأأرى فأأً نظرٌأأة الأأنظم عنأأد اإلمأأام عبأأد المأأاهر الجرجأأان

ًّ لكلٌة الُّلغة العربٌَّة جامعة أم المرى للعام الدراسً  هـ وطبعت ٕٔٗٔهـ /ٕٓٗٔالموسم الثّماف

 (.ٙٙ-6م فً الصفحات  ٕٕٓٓهـ /ًٕٕٗٔ ضمن أعمـال الموسم للعـام الدراس

ًّ . رجب 6ٖٔ هـ محرم وصفر 63ٖٔ. نظم المرآن . دراسة نشرت فً مجلَّة التَّضامن اإلسالم

 هـ.61ٖٔهـ ربٌع ا ّول والثّانً 61ٖٔ

(صأأفحة مأأن مطبوعأأات نأأادي مّكأأة ٓٙ. نهأأوض المأأرآن الكأأرٌم بخصأأائص الُّلغأأة العربٌَّأأة ٓٗٔ

 ًّ ًّ ا دب  م.61ٓٔهـ/ٓٓٗٔالثّماف

ًّ فً سطور. مسلَّف ٌبٌّن المسِلّف فٌه تجربته مع ولف أبً نمً منأذٔٗٔ عأام    . ولف أبً نَُم

ًّ للنّاظر3ٓٗٔ على الولف  هـ وٌتضّمن كّل صكون الولف ووثائمه حٌث  نّه كان الوكٌل الّشرع

 تعأالى رحمأةً خادم الحرمٌن الّشرٌفٌن الملن فهد بن عبدالع ٌ  حتّأى توفّأاه هللا تعأالى رحمأه هللا

 هـ.6ٕٗٔ/1/ٔواسعة. ولد استمّر عمله حتى 
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ًّ ٌنبأأوع الأأدَّعوة اإلسأأالمٌّة الثَّأأّر. دراسأأة عملأأت مأأن أجأأل نأأدوة: لضأأاٌا ٕٗٔ . الولأأف اإلسأأالم

ٌونٌأو  ٕ٘-ٖٕالدَّعوة اإلسالمٌّة فً جنوب آسٌا. المنعمدة فً جمهورٌأة المالأدٌف, فأً الفتأرة 

( ٕٓ  م المخطأأوط فأأ66ًٖٔ/ٙ/ٕٔهأأـ الموافأأك ٖٔٗٔ/ٕٔ/ٕٕم كتبأأت الممدمأأة فأأ66ًٖٔ

 صفحة.

============================= 

  :فً اللّغة اإلنجلٌ ٌة-ٗ

 

 

 ٖٔٗ(Brotherhood In Islam) .   محاضرة ألمٌت باللغة اإلنجلٌ ٌة فً جامعة نٌوساو وٌل

 .هـ6ٖٙٔبمدٌنة سدنً أسترالٌا سنة 

ٔٗٗIslam) .(The Concept Of Reality and Beauty In   محاضرة ألمٌت بالُّلغة

ًّ فً مدٌنة أدالٌد بأسترالٌا سنة  م, وهذه المحاضرة نواة 61ٔٔاإلنجلٌ ٌة فً المستمر الثّماف

 .الدراسة التً أُلحمت بكتاب: تأّمالت فً سورة ا ح اب بعنوان بٌن الحمٌمة والجمال

ٔٗ٘(The construction of the Quran) . لٌ ٌة فً المستمر محاضرة ألمٌت باإلنج

ًّ فً مدٌنة كبلن بأسترالٌا   .م وطبعت ضمن أعمال المستمر63٘ٔهـ 6ٖ٘ٔالثّماف

   ٔٗٙ.       preserving it)  (The Islamic Legacy and role of Saudi Arabia in  

  

ًّ السعودي المنعمد فً استوكهلم بالسوٌد   سنة  محاضرة ألمٌت باإلنجلٌ ٌة فً ا سبوع الثّماف

 .631ٔم

 ٔٗ3(The pillars of Islam).  ًّ محاضرة ألمٌت باإلنجلٌ ٌة وافتتح بها المستمر الثّماف

 .م وطبعت ضمن أعمال المستمر636ٔالمنعمد فً مدٌنة ملبورن بأسترالٌا سنة 

 ٔٗ1(The rhetorical miracle of the holy Quran).  ًمحاضرة ألمٌت باإلنجلٌ ٌة ف

 .م631ٔسنة  مدٌنة كلبن بأسترالٌا
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  .دٌوان مجد اإلسالم

  :لما كان المسلف مهتّماً بنظم دٌوان مجد اإلسالم , فمد تّم نمله  لى هذا المولع من المائمة

  .المصائد العطرة فً المبشرٌن بالجنّة العشرة

 

عأأأالى عنأأأه. وهأأأً لصأأأٌدة ت . المصأأأٌدة البَْكِرٌّأأأة فأأأً سأأأٌرة أبأأأً بكأأأٍر الّصأأأّدٌك رضأأأً هللا6ٗٔ

فأأً بحأأأر الّطوٌأأل وتمأأأع فأأً ألفأأأٌن وثالثمائأأة وتسأأأعٌن بٌتأأاً وتسأأأبمها ترجمأأةٌ مأأأوج ة   رائٌّأأة

 ( صأأأفحة وكتبأأأت الممّدمأأأة3ٕٕ بأأأً بكأأأر رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه. وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً  

صأأأأفحة . مّكأأأأة  3ٙٔم. وتمأأأأع المطبوعأأأأة فأأأأً 1ٕٓٓ/1/ٙالموافأأأأك    هأأأأـ6ٕٗٔ/1/٘فأأأأً 

 مٕٓٔٓهـ ٖٔٗٔالمكّرمة 

عأأالى عنأأأه. وهأأً لصأأأٌدة . المصأأٌدة العَُمِرٌَّأأأة فأأً سأأأٌرة عمأأر بأأأن الخّطأأاب رضأأأً هللا تٓ٘ٔ

فأأأً بحأأأر البسأأأٌط وتمأأأع فأأأً ألفأأأٌن ومائأأأة وواحأأأد وعشأأأرٌن بٌتأأأاً وتسأأأبمها ترجمأأأة   رائٌّأأأة

ممّدمأأأة ( صأأأفحة وكتبأأأت ال6ٕٗمأأأوج ة لعمأأأر رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه. وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً 

صأأأأفحة 3٘ٔم . وتمأأأأع المطبوعأأأأة فأأأأً 6ٕٓٓ/ٕ/٘ٔالموافأأأأك    هأأأأـٖٓٗٔ/ٕ/ٕٓبتأأأأارٌخ 

 مٕٓٔٓهـ ٖٔٗٔ. مّكة المكّرمة 

. المصأأأأٌدة العثمانٌّأأأأة فأأأأً سأأأأٌرة عثمأأأأان بأأأأن عفّأأأأان رضأأأأً هللا تعأأأأالى عنأأأأه . وهأأأأً ٔ٘ٔ

فأأأأً بحأأأأر البسأأأأٌط . وتمأأأأع فأأأأً ثمانمائأأأأة وثمانٌأأأأة وثالثأأأأٌن بٌتأأأأاً . وتسأأأأبمها  نونٌّأأأأةلصأأأأٌدة 

( صأأأأفحة . 6ٕٔ تعأأأأالى عنأأأأه . وتمأأأأع المخطوطأأأأة فأأأأً  ترجمأأأأة مأأأأوج ة لعثمأأأأان رضأأأأً هللا

م . وتمأأأأع المطبوعأأأأة 6ٕٓٓ/ ٘/ٖٔهأأأأـ الموافأأأأك ٖٓٗٔ/ ٘/ 1ٔوُكتِبَأأأأت الممّدمأأأأة بتأأأأارٌخ 

 م .ٕٔٔٓهـ ٕٖٗٔصفحة . الماهرة . 13فً 

ًّ بأأأأن أبأأأأً طالأأأأب رضأأأأً هللا تٕ٘ٔ عأأأأالى عنأأأأه . وهأأأأً . المصأأأأٌدة العلوٌّأأأأة فأأأأً سأأأأٌرة علأأأأ

. وتمأأأأع فأأأأً سأأأأتّمائة وثمانٌأأأة أبٌأأأأات . وتسأأأأبمها ترجمأأأأةٌ فأأأأً بحأأأأر البسأأأٌط   لصأأأٌدة بائٌّأأأأة

ًّ رضأأأً هللا  الممّدمأأأة وُكتِبأأأت ( صأأأفحة.6ٓنأأأه. وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً تعأأأالى ع  مأأأوج ةٌ لعلأأأ

 م .6ٕٓٓ/ 1/ ٖالموافك   هـٖٓٗٔ/ 1/ ٕٔبتارٌخ

فً . المصٌدة الطلحٌّة فً سٌرة طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا تعالى عنه وهً لصٌدة دالٌّة ٖ٘ٔ

صأفحة  1ٕٔألأف وسأتة وسأبعٌن بٌتنأاً وتمأع المخطوطأة فأً  3ٙٓٔبحر الخفٌف , وتمأع فأً 

 صفحة . 11م وتمع المطبوعة فً 6ٔ/٘/ٕٕٔٓهـ الموافك 1ٕ/ٙ/ٖٖٗٔوكتبت الممّدمة فً 
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هللا تعالى عنه وهً لصٌدة المٌّة فً   .المصٌدة الّ بٌرٌّة فً سٌرة الّ بٌر بن العّوام رضًٗ٘ٔ

ٌْتأاً وتمأع المخطوطأة فأً 1٘ٓٔوتمع فً  بحر الوافر , صأفحة  ٕٙٔألف وثمانمائة وخمسٌن بَ

 صفحة . 1٘ٔم وتمع المطبوعة فً ٕٙ/ٖ/ٕٕٔٓهـ الموافك ٖ/٘/ٖٖٗٔوكتبت الممّدمة فً 

.المصٌدة الّسعدٌة فً سٌرة سعد بن أبً ولاص رضً هللا تعالى عنأه وهأً لصأٌدة رائٌأة ٘٘ٔ

ٌن وثالثمائأأة وثالثأة وسأأتٌن بٌتنأأاً وكتبأت الممّدمأأة فأأً ألفأ ٖٖٕٙفأً بحأأر البسأٌط , وتمأأع فأأً 

 صفحات . ٕ٘ٔم وتمع المطبوعة فً 6ٔ/ٕٔ/ٕٔٔٓهـ الموافك ٕٗ/ٔ/ٖٖٗٔ

هللا تعالى عنه وهأً   رضً  .المصٌدة الّسعٌدٌة فً سٌرة سعٌد بن  ٌد بن عمرو بن نفٌلٙ٘ٔ

ن بٌتنأأأأاً وتمأأأأع سأأأأبعمائة وثالثأأأأة وثالثأأأأٌ 3ٖٖلصأأأأٌدة دالٌّأأأأة فأأأأً بحأأأأر الأأأأوافر, وتمأأأأع فأأأأً 

 م .ٖٓ/ٙ/ٕٕٔٓهـ الموافك ٖٔ/1/ٖٖٗٔصفحة وكتبت الممّدمة فً   6ٙفً     المخطوطة

هللا تعأالى عنأه وهأً لصأأٌدة   .المصأٌدة العوفٌّأة فأً سأٌرة عبأد الأرحمن بأأن عأوف رضأ3ً٘ٔ

بٌتنأأاً وكتبأأت الممّدمأأة فأأً   سأأبعمائة وواحأأد وثمأأانٌن 31ٔنونٌّأأة فأأً بحأأر البسأأٌط , وتمأأع فأأً 

 صفحة.1ٔٔم وتمع المطبوعة فً ٘ٔ/1/ٕٕٔٓهـ الموافك 3ٕ/6/ٖٖٗٔ

هللا تعالى عنأه أمأٌن هأذه   .المصٌدة العامرٌّة فً سٌرة أبً عبٌدة عامر بن الجراح رض1ً٘ٔ

ألأأأف وسأأأتمائة وأربعأأأأة  ٗ٘ٙٔا مأأأة وهأأأً لصأأأٌدة رائٌأأأأة فأأأً بحأأأر البسأأأٌط , وتمأأأأع فأأأً 

ً   وخمسأأأأٌن م وتمأأأأع ٕٕ/ٓٔ/ٕٕٔٓك هأأأأـ الموافأأأأٙ/ٕٔ/ٖٖٗٔوكتبأأأأت الممّدمأأأأة فأأأأً   بٌتنأأأأا

 صفحات . ٖٕٓالمخطوطة فً 

 لصائد الّصحابة ا طهار من المهاجرٌن وا نصار :

 

أأأر العبأأأدرّي رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه . 6٘ٔ ٌْ . المصأأأٌدة الُمْصأأأعَبٌَِّة فأأأً سأأأٌرة مصأأأعب بأأأن ُعَم

ٌْتأأأاً . وتسأأأبمها  وهأأأً لصأأأٌدة بائٌّأأأة فأأأً بحأأأر الّطوٌأأأل . وتمَأأأع فأأأً سأأأبعمائة وثالثأأأة عشأأأر بَ

( صأأأفحات. ٘ٓٔترجمأأأةٌ مأأأوج ة لمصأأأعب رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه . وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً  

 م .6ٕٓٓ/ ٓٔ/ 6ٔهـ الموافك ٖٓٗٔ/ ٓٔ/ ٖٓبتارٌخ  وُكتِبَت الممّدمة

ًّ رضأأأً هللا ٓٙٔ واحٌّأأأة فأأأً سأأأٌرة عبأأأدهللا بأأأن رواحأأأة ا نصأأأارّي الخ رجأأأ . المصأأأٌدة الرَّ

. وهأأأً لصأأأٌدة دالٌّأأأة فأأأً بحأأأر الأأأوافر  تعأأأالى عنأأأه, شأأأاعر الّرسأأأول صأأألّى هللا علٌأأأه وسأأألّم

(بٌتأأأاً . وتسأأبمها ترجمأأأة مأأوج ة لعبأأدهللا بأأأن رواحأأة رضأأأً هللا تعأأالى عنأأأه 13ٙوتمأأع فأأً  

هأأأأـ الموافأأأأك ٖٔٗٔ/ ٕ/ ٖصأأأأفحة وكتبأأأأت الممّدمأأأأة بتأأأأارٌخ 3ٔٔ. وتمأأأأع المخطوطأأأأة فأأأأً 

 م .ٕٓٔٓ/ ٔ/1ٔ
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عنأأأه . وهأأأً لصأأأٌدة  . المصأأأٌدة الخالدٌّأأأة فأأأً سأأأٌرة خالأأأد بأأأن الولٌأأأد رضأأأً هللا تعأأأالىٔٙٔ

بٌتأأأاً . وتسأأأبمها ترجمأأأة مأأأوج ة لخالأأأد بأأأن  1ٔ٘٘هم ٌّأأأة فأأأً بحأأأر الخفٌأأأف . وتمأأأع فأأأً 

صأأأفحة وكتبأأأت الممّدمأأأة بتأأأارٌخ  3ٖٙالولٌأأأد رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه . وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً 

 م .ٕٓٔٓ/ ٔٔ/ 1ٔ   هـ الموافكٖٔٗٔ/ ٕٔ/ ٕٔ

أأأأب بأأأأن عأأأأديّ ٕٙٔ ٌْ ٌْبٌّأأأأة فأأأأً سأأأأٌرة ُخبَ ًّ وهأأأأً لصأأأأٌدة  . المصأأأأٌدة الُخبَ ا نصأأأأارّي ا وسأأأأ

ٌْب بأأن َعأأِدّي  ٕٖ٘دالٌّأأة فأأً بحأأر الطوٌأأل . وتمأأع فأأً  بٌتأأاً . وتسأأبمها ترجمأأة مأأوج ة لأأـُخبَ

          صأأأأأأأفحة . وكتبأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأة 16رضأأأأأأأً هللا تعأأأأأأأالى عنأأأأأأأه . وتمأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأة فأأأأأأأً 

 م .ٕٔٔٓ/ ٔ/ 3هـ الموافك ٕٖٗٔ/ ٕ/ ٖبتارٌخ 

 تعأأأأالى عأأأأنهم , عّمأأأأار وأبوٌأأأأه ٌاسأأأأر . المصأأأأٌدة الٌاسأأأأرٌّة فأأأأً آل ٌاسأأأأر رضأأأأً هللاٖٙٔ

بٌتأأأاً . وتسأأأبمها ترجمأأأأة 3ٖ٘وسأأأمٌّة . وهأأأً لصأأأأٌدة رائٌّأأأة فأأأً بحأأأأر الطوٌأأأل وتمأأأع فأأأأً 

مأأأأوج ة ةل ٌاسأأأأر رضأأأأً هللا تعأأأأالى عأأأأنهم . وتمأأأأع المخطوطأأأأة فأأأأً مئأأأأة وسأأأأّت عشأأأأرة 

 هـ.ٕٖٗٔ/٘/ٕصفحة . وكتبت الممّدمة بتارٌخ 

ربأأأاح رضأأأً هللا تعأأأالى عنأأأه مأأأسذن الّرسأأأول . المصأأأٌدة الباللٌّأأأة فأأأً سأأأٌرة بأأأالل بأأأن ٗٙٔ

صأأأألّى هللا علٌأأأأه وسأأأألّم . وهأأأأً لصأأأأٌدة المٌّأأأأة فأأأأً بحأأأأر الأأأأوافر . وتمأأأأع المخطوطأأأأة فأأأأً 

بٌتأأأأاً . وتسأأأأبمها ترجمأأأأة مأأأأوج ة لأأأأبالل بأأأأن ربأأأأاح رضأأأأً هللا تعأأأأالى عنأأأأه . وكتبأأأأت 3ٗٙ

 هـ .ٕٖٗٔ/ٙ/ٖٓالممّدمة بتارٌخ 

ًّ رضأأأأً هللا تعأأأأالى عنأأأأه . وهأأأأً . المصأأأأٌدة الّسأأأألمانٌّة , فأأأأً سأأأأٌرة سأأأألمان ٘ٙٔ الفارسأأأأ

بٌتأأأاً وتسأأأبمها ترجمأأأة مأأأوج ة لسأأألمان 3ٗٔلصأأأٌدة نونٌّأأأة فأأأً بحأأأر البسأأأٌط . وتمأأأع فأأأً 

ًّ رضأأأأً هللا تعأأأأالى عنأأأأه . وتمأأأأع المخطوطأأأأة فأأأأً مئأأأأة وثأأأأالث صأأأأفحات . وكتبأأأأت  الفارسأأأأ

 هـ .ٕٖٗٔ/6/ٕٔالممّدمة بتارٌخ

 تمام دٌوان مجد اإلسالم

ة شأأأأعرٌّة مأأأأن مطبوعأأأأات نأأأأادي مّكأأأأة المّكرمأأأأة الثّمأأأأافً . معركأأأأة الٌرمأأأأون مسأأأأرحٌٌّ ٙٙٔ

صأأأأفحة وكتبأأأأت الممّدمأأأأة  3ٕٓبٌتأأأأاً وفأأأأً  3ٖٔٔهأأأأـ وتمأأأأع المسأأأأرحٌّة فأأأأً ٖٙٗٔا دبأأأً 

 م.ٖٕٔٓ/ٕ/ٔٔ  هـٖٗٗٔ/ٗ/ٔفً 

مأأل وتمأأع فأأً 3ٙٔ . لصأأٌدة ٌوسأأف الّصأأّدٌك علٌأأة السأأالم وهأأً لصأأٌدة رائٌأأة فأأً بحأأر الرَّ

فحة وكتبأأأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأً صأأأأأأأأأأ 3ٖٔبٌتأأأأأأأأأأاً وتمأأأأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأً  ٖٙٙٓ

 م .ٖٕٔٓ/٘/ٕٔ هـٖٗٗٔ/3/ٔٔ
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. لصأأٌدة صأأأمر الج ٌأأرة الملأأأن عبأأد الع ٌأأأ  آل سأأعود ملأأأن المملكأأة العربٌّأأأة الّسأأأعودٌّة 1ٙٔ

 1ٖٕٓتغّمأأأده هللا تعأأأالى بواسأأأع رحمتأأأه. وهأأأً لصأأأٌدة رائٌأأأة فأأأً بحأأأر البسأأأٌط وتمأأأع فأأأً 

صأأأأأأأأأأأأأأأأفحة وكتبأأأأأأأأأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأأأأأأأأأة 6ٕ٘طوطأأأأأأأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأأأأأأأًأبٌأأأأأأأأأأأأأأأأات وتمأأأأأأأأأأأأأأأأع المخ

 م .ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ  هـٖٗٔٗ/ٕٔ/ٙٔ

. المصأأأٌدة الفٌصأأألٌّة فأأأً سأأأٌرة الملأأأن فٌصأأأل بأأأن عبأأأدالع ٌ  آل سأأأعود ملأأأن المملكأأأة 6ٙٔ

العربٌّأأأة الّسأأأعودٌة. تغّمأأأده هللا تعأأأالى بواسأأأع رحمتأأأه وهأأأً لصأأأٌدة المٌّأأأة فأأأً بحأأأر البسأأأٌط 

 م .ٕٗٔٓ/ٔ/ٖٔ   هـٖ٘ٗٔ/ٖ/ٖٓبٌتاً . وكتبت الممّدمة فً  ٕٙٗٔوتمع فً 

  

 الّشرٌف.ملحمة المدس 

.المصأأأٌدة العمادٌّأأأة. فأأأً سأأأٌرة الّشأأأهٌد عمأأأاد الأأأّدٌن  نكأأأً تغّمأأأده هللا تعأأأالى بواسأأأع 3ٓٔ

بٌتأأأاً وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً  6ٕٕٔرحمتأأه . وهأأأً لصأأأٌدة دالٌّأأأة فأأأً بحأأأر الأأوافر وتمأأأع فأأأً 

 م .ٕٗٔٓ/ٖ/ٖٔ   هـٖ٘ٗٔ/٘/ٖٓصفحة وكتبت الممّدمة فً  3٘ٔ

عأأأأادل نأأأأور الأأأأّدٌن محمأأأأود بأأأأن  نكأأأأً الّشأأأأهٌد .المصأأأأٌدة النّورٌّأأأأة فأأأأً سأأأأٌرة الملأأأأن ال3ٔٔ

 ٙٗٔٗتغّمأأأده هللا تعأأأالى بواسأأأع رحمتأأأه . وهأأأً لصأأأٌدة دالٌّأأأة فأأأً بحأأأر الخفٌأأأف وتمأأأع فأأأً 

صأأأأأأأأأأأأفحة وكتبأأأأأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأأأً  ٖٓٗفأأأأأأأأأأأأً    بٌتأأأأأأأأأأأأاً وتمأأأأأأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأأأأأأة

 م .ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٗ   هـٖ٘ٗٔ/ٕٔ/ٖٓ

وبً ٌوسأأف بأأن أٌّأأوب .المصأأٌدة الّصأأالحٌّة فأأً سأأٌرة الملأأن النّاصأأر صأأالح الأأدٌن ا ٌّأأ3ٕٔ

بأأأأأن شأأأأأاذي تغّمأأأأأده هللا تعأأأأأالى بواسأأأأأع رحمتأأأأأه آمأأأأأٌن. وهأأأأأً لصأأأأأٌدة دالٌّأأأأأة فأأأأأً بحأأأأأر 

اثنأأأى عشأأأر ألفأأأاً وتسأأأعمائة وخمسأأأة وثالثأأأٌن بٌتأأأاً . وتمأأأع  ٕٔو  6ٖ٘وتمأأأع فأأأً  الّطوٌأأأل

ألأأأأف ومأأأأأائتٌن وأربأأأأأع وسأأأأتٌن صأأأأأفحة . وكتبأأأأت الممّدمأأأأأة .فأأأأأً  ٕٗٙٔفأأأأأً  المخطوطأأأأة

 م .ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٕهـ 3ٖٗٔ/ٖ/ٕٔ

ألأأأف وأربعمائأأأة وواحأأأد وسأأأتٌّن  ٔٙٗٔ. معركأأأة حّطأأأٌن مسأأأرحٌّة شأأأعرٌّة . تمأأأع فأأأً 3ٖٔ

 ً صأأأأأأأأأأأأأفحة وكتبأأأأأأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأأأأً  ٖٗٙوتمأأأأأأأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأأأأً   بٌتأأأأأأأأأأأأأا

 م .ٕٙٔٓ/٘/1ٔ   هـ3ٖٗٔ/1/ٔٔ

ألأأأأف وخمسأأأأمائة  ٕٓ٘ٔ.اسأأأأترداد المأأأأدس الّشأأأأرٌف , مسأأأأرحٌّة شأأأأعرٌّة تمأأأأع فأأأأً 3ٗٔ

ة وكتبأأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأً صأأأأأأأأأفحٖٔٗوبٌتأأأأأأأأأٌن اثنأأأأأأأأأٌن . وتمأأأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأً 

 م .ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٔ   هـ1ٖٗٔ/ٕ/ٕٔ
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.لصأأأٌدة ُكَمْشأأأتَِكٌن بأأأن دانشأأأمند بطأأأل اإلسأأأالم والتّأأأرن تغّمأأأده هللا تعأأأالى بواسأأأع رحمتأأأه 3٘ٔ

 6ٔٔبٌتأأأاً . وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً  1ٖ1. وهأأأً لصأأأٌدة مٌمٌّأأأة فأأأً بحأأأر البسأأأٌط وتمأأأع فأأأً 

 م .3ٕٔٓ/ٔ/ٖ    هـ1ٖٗٔ/ٗ/٘صفحة . وكتبت الممّدمة فً 

 دٌوان آل البٌت:

 دَّم من للبً وبالحبر أَْسكُـبُ وبال      ***       البٌــت بالدَّمع أكتــبودٌوان آل 

 

  لى المَْلـــــِب  ِْذ كُلٌّ ِ ْحَمَد ٌُْنّســــــــــــــــبُ        ***      وذاَن  ّن اْلُكــــلَّ منهـــــم ُمحــــــــــبَّبُ 

. لصٌدة أّم المسمنٌن  ٌنب بنت جحش رضً هللا عنها. وهً لصٌدة بائٌّة فً بحر الّطوٌل 3ٔٙ

صأأأأأأأأفحة. وكتبأأأأأأأأت الممّدمأأأأأأأأة فأأأأأأأأً  3ٗٔبٌتأأأأأأأأاً. وتمأأأأأأأأع المخطوطأأأأأأأأة فأأأأأأأأً ٕٙٓٔتمأأأأأأأأع 

 م .3ٕٔٓ/ٖ/ٖٕ  هـ1ٖٗٔ/ٙ/ٕٗ

ٌّأة فأً بحأر .لصٌدة فاطمة الّ هراء رضً هللا تعالى عنها بنت و م . وهأً لصأٌدة هم 33ٔ

ٌْتاً . وتمع المخطوطة فً  3ٖٕٓالخفٌف تمع فً  صفحة . وكتبت  ٖٕٔألفٌن وسبعة وثالثٌن بَ

 م .3ٕٔٓ/ٙ/3   هـ1ٖٗٔ/6/ٕٔالممّدمة فً 

. لصٌدة أّم المسمنٌن خدٌجة بنأت خوٌلأد رضأً هللا تعأالى عنهأا . وهأً لصأٌدة رائٌّأة فأً 31ٔ

صفحة  31ٌٕن بٌتاً . وتمع المخطوطة فً ألفٌن وخمسمائة وعشر ٕٕٓ٘بحر الطوٌل تمع فً 

 م .3ٕٔٓ/1/ٕٕهـ 1ٖٗٔ/ٔٔ/ٖٓوكتبت الممّدمة فً 

. لصٌدة أّم المسمنٌن عائشة الّصّدٌمة رضً هللا تعالى عنها بنت أبأً ٌكأر الّصأّدٌك رضأً 36ٔ

أربعأأة آالف وخمسأأمائة  ٔٓ٘ٗهللا تعأالى عنأأه . وهأأً لصأأٌدة رائٌّأة فأأً بحأأر الّطوٌأأل تمأع فأأً 

هأأأـ 6ٖٗٔ/ٗ/ٖٕصأأأفحة وكتبأأأت الممّدمأأأة فأأأً  66ٗ. وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأً  وبٌأأأت واحأأأد

 م .1ٕٔٓ/ٔ/ٓٔ

المصٌدة الجعفرٌّة , فً سٌرة جعفر بن أبً طالأب رضأً هللا تعأالى عنأه . وهأً لصأٌدة  -1ٓٔ

ثالثأأأة آالف وسأأأتّمائة وخمسأأأة عشأأأر بٌتأأأاً .وتمأأأع  ٖ٘ٔٙرائٌّأأأة فأأأً بحأأأر الّطوٌأأأل تمأأأع فأأأً 

 م .1ٕٔٓ/٘/ٔٔهـ 6ٖٗٔ/1/ٕ٘الممدمة فً صفحة وكتبت  6ٖٓفً  المخطوطة

لصٌدة حم ة بن عبدالمّطلب رضً هللا تعالى عنه . وهً لصٌدة دالٌّأة مأن بحأر البسأٌط  -1ٔٔ

صأأأفحة . وكتبأأأأت الممّدمأأأة فأأأأً  ٖ٘ٔتمأأأع فأأأً أَْلأأأأٍف وسأأأتٌّن بٌتأأأأاً . وتمأأأع المخطوطأأأة فأأأأً 

 م .1ٕٔٓ/3/ٕ  هـ6ٖٗٔ/ٓٔ/1ٔ
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لّى هللا علٌأأه وسأألّم . وهأأً لصأأٌدة رائٌّأأة فأأً بحأأر .المصأأٌدة النّبوٌّأأة فأأً سأأٌرة محّمأأد صأأ1ٕٔ

 البسٌط. ُكتَِب منها حتى اةن أكثر من سبعة آالف بٌت .

وبفضل هللا تعأالى فأّّن مشأروع الّسأٌرة النّبوٌَأة مأن المأرآن الكأرٌم شأعراً ودٌأوان مجأد اإلسأالم 

 وهلل الَحْمُد والِمنّة. . تجاو  بهذه المصٌدة حتّى اةن ثمانٌةً وثمانٌن ألف بٌت من الّشعر الفصٌح


