
 )در کتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و ايران(يک صد و چھل کتاب تازه در سیره نبوي 

 . کتاب موجود در کتابخانه تاريخ را در باب سیره نبوي در ھمین سايت منتشر کرديم که مورد استقبال قرار گرفت 109پیش از اين در سه بخش عناوين 
 

طبعـا نخسـتین . کتاب جديد به زبان فارسي و عربي به کتابخانه افزوده شده که براي استفاده، عناوين آنھا را در اينجا ارائه مي کنیم 140طي دو ماه گذشته نزديک به 
 . و دنباله فھرست پیشین است 1110شماره 

 
  174، مدار الوطن للنشر، 2006]رياض[مجلسا في صحبه الحبیب سیرته، اخالقه، شمائله، عربي، عادل بن علي الشدي،  40. 1110

 
  378، دار المحمدي، 1425اجتھاد الرسول و صحابته الکرام، عربي، امل بنت عباس بن عبد الغني جار، جده، . 1111

 
  312، ذوي القربي، 1427، عربي، فیض الکاشاني، قم، )اخالق االئمه_ اخالق النبويه (اخالق النبوه و االمامه . 1112

 
  96، انتشارات مشعر، 1385، فارسي، جواد محدثي، تھران، )ص(آشنايي با سیره اخالقي پیامبر اعظم : اخالق نبوي. 1112

 
یف )ص(ترجمه سنن النبي ): ص(آداب زندگي پیامبر . 1113 ، بضمیمه زندگینامه حضــرت عالمـه محمدحسـین طباطبـائي، فارســي، محمدحسـین طباطبـائي، قــم، لط

  467، انتشارت تھذيب، 1385راشدي، سعید مطوف راشدي، 
 

  80، دار الحضاره، 2005ادب التعامل مع الرسول الکريم من خالل آي القران العظیم، عربي، سید محمد ساداتي الشنقیطي، رياض، . 1114
 

  310، دار المعرفه، 1420االدب النبوي، عربي، محمد عبدالعزيز الخولي، بیروت، عبدالمجید طعمه الحلبي، . 1115
 

  128، دار الفکر العربي، 2001اسالم نجاشي الحبشه و دوره في صدر الدعوه االسالمیه، عربي، سامیه عبدالعزيز منیسي، قاھره، . 1116
 

  1062،دارالفکر، 11984اسالمیات، عربي، خالد محمد خالد، بغداد، . 1117
 

 ، سه جلد1217، مکتبه المعارف للنشر و التوزيع، 1427، عربي، محمد ناصرالدين االلباني، رياض1ج) ص(اصل صفه صاله النبي .1118
 

  203، دار ابن رجب، دار الفوائد، 2006، مصطفي بن العدوي، ]قاھره[اضاءه السراج بما جاء في االسراء و المعراج، عربي، احمد بن ابراھیم الجابري، . 1119
 

  194، انتشارات پیام اسالم، 1359آمنه مادر پیامبر، فارسي، عايشه بنت الشاطي ، قم، سید محمدتقي سجادي، . 1120
 

به 1381برگزيده شعر معاصر مذھبي در ستايش پیامبر اکرم صلي هللا علیه و آله، فارسي، امیرمسـعود طاھريـان، مشـھد، : امین قافله نور. 1121 شرکت  ، انتشـارات 
  132نشر، 

 
  832، دار المنھاج، 1426، عربي، القاضي حسن بن محمد المشاط، بیروت، عبدالوھاب ابراھیم ابوسلیمان، )ص(اناره الدجي في مغازي خیر الوري . 1122

 
  47س، تھران، نشر حقايق مکتب، . انقالبي پاکباز، فارسي، ع. 1123

 
 ، سه جلد1156، دار التراث ناشرون، 1426االنوار في آيات النبي المختار ، عربي، للشیخ عبدالرحمن الثعالبي، الجزائر، الدکتور محمد الشريف قاھر، . 1124

 
  173، بیت االفکار الدولیه، 2005االنوار في سیره النبي المختار، عربي، سلیمان محمد اللھیمید، عمان، . 1125

 
سیني، )ترجمه فارسي الرحیـق المختـوم(باده ناب در سیره پیامبر خاتم . 1126 لدين ح سنندج، محمــد بھاءا بارکفوري،  لرحمن م ، انتشـارات 1382، فارسـي، صــفي ا

  624کردستان، 
 

  200، موسسه آموزشي پژوھشي امام خمیني، 1385، فارسي، حامد منتظري مقدم، قم، )ص(بررسي تاريخ صلح ھاي پیامبر . 1127
 

  72، مسجد مقدس جمکران، 1385سلسله مباحث دفاع از پیامبر اعظم، فارسي، علي اصغر رضواني، قم، : پیامبر اعظم و رعايت حقوق اقلیت ھا و ارتداد. 1128
 

  181، انتشارات امیرکبیر، 1377، فارسي، رضا حسیني نسب، تھران، )شعر(پیامبر نامه . 1129
 

سماعیلي، . 1130 ، انتشـارات توحیـد، 1361پیشگامان شھادت در عصر نبوت، فارسي، دکتر علي سامي النشار مصري، قم، علي قھرماني، علي اکبر ناصح، محمـد ا
379  

 
  218، کتابفروشي اسالمیه، 1320تاثیر شخصیت محمد پیشواي بشر در عالم، فارسي، محمدعلي خلیلي، تھران، . 1131

 
  256، مرکز برنامه ريزي و تدوين متون درسي، 1384تاريخ تحلیلي صدر اسالم، فارسي، محمد نصیري، قم، . 1132

 
  144، دفتر انتشارات اسالمي، 1362، فارسي، حسین ايراني، قم، )ص(تاريخ و تحلیل پنج سال از ھجرت پیامبر . 1133
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  122، انتشارات دلیل ما، 1385، فارسي، غالمرضا حیدري ابھري، قم، )ص(حکاياتي از لبخندھاي رسول گرامي اسالم : تبسم آفتاب. 1134

 
  204، مطبوعات ديني، ح، 1383پیرامون مقام روحانیتي خاتم االنبیاء به انضمام سه رساله عرفاني، فارسي، سید علي طباطبائي، قم، : تجلي اعظم. 1135

 
  216، )ره(، انتشارات موسسه آموزشي و پژوھشي امام خمیني 1385تحلیلي بر عملکرد يھود در عصر نبوي، فارسي، علي جديد بناب، قم، . 1136

 
  62، مسجد مقدس جمکران، 1385، فارسي، علي اصغر رضواني، قم، )ص(سلسله مباحث دفاع از پیامبر اعظم : تروريسم و خشونت طلبي. 1137

 
  572جزء فیه امتحان السني من البدعي، عربي، ابوالفرج عبدالواحد بن محمد الشیرازي المقدسي، فھد بن سعد بن ابراھیم المقرن، دار االمام مالک، . 1138

 
  222، مکتبه الدار، 1408، عربي، مدينه، حکمت بشیر ياسین، 246قرات النبي البي عمر حفص بن عمر الدوري المتولي سنه : جزء فیه. 1139

 
  48، مسجد مقدس جمکران، 1385، فارسي، علي اصغر رضواني، قم)ص(سلسله مباحث دفاع از پیامبر اعظم : جھاد و بردباري. 1140

 
  320، انتشارات زالل کوثر، 1385، فارسي، محسن مشگي، قم، )ص(سفارشات پیامبر اعظم حضرت محمد : چشمه نور. 1141

 
  96، دار ابن االثیر، 1423حديث بدء الوحي وقفات و تامالت، عربي، رياض، فالح بن محمد الصغیر، . 1142

 
  112، مسجد مقدس جمکران، 1385سلسله مباحث دفاع از پیامبر اعظم، فارسي، علي اصغر رضواني، قم، : حقوق زن. 1143

 
  49، دار اشبیلیا، 2003حکم زياره اماکن السیره النبوي، عربي، سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري، رياض، . 1144

 
  152، انتشارات دلیل ما، 1385خاتمیت و استمرار فیض، فارسي، عباس مھاجراني، قم، . 1145

 
  294وزارت التعلیم العالي، ]رياض[الخصائص الفنیه في االدب النبوي، عربي، محمد بن الدبل، . 1146

 
  546، مولف، 1426، فارسي، علي قائمي، قم، )ص(در مکتب محمد رسول هللا . 1147

 
 ، 277، الغدير، 1997دراسه تحلیلیه في السیره النبويه عصر ما قبل الھجره، عربي، عباس زرياب خوئي، بیروت، علي السید ھادي، . 1148

 
  16درباره محمد و تعلیمات او، فارسي، قم، دارالتبلیغ اسالمي، . 1149

 
  632، طلیعه النور، 1425، عربي، عبدالحلیم عوض الحلي، قم، )ص(و امه بشر باحمد ) ص(دين محمد . 1150

 
  119، دفتر نشر فرھنگ اسالمي، 1360راھي به سوي کعبه، فارسي، مصطفي محمود، تھران، اسماعیل ھادي، . 1151

 
  602بحث في السیره النبويه علي صاحبھا افضل الصاله و السالم، عربي، صفي الرحمن المبار کفوري، بیروت، المکتبه الثقافیه، : الرحیق المختوم. 1152

 
، دانشگاه تربیت مدرس، نشر آثار علمي، 1380، فارسي، صادق آئینه وند، تھران، محمدعلي لساني فشارکي، )نامه ھاي پیامبر و امام(رسائل النبي و الوصي . 1153
  159ھـ، 
 

  224، الموسسه االسالمیه للتبلیغ و االرشاد، 2001القسم االول، عربي، حسین الشاکري، قم، ) ص(الرسول االکرم . 1154
 

  224، الموسسه االسالمیه للتبلیغ و االرشاد، 2001القسم الثاني، عربي، حسین الشاکري، قم،) ص(الرسول االکرم . 1155
 

  207، دار المناره، 1406الرسول في کتابات المستشرقین، عربي، نذير حمدان، جده، . 1156
 

يت،: الرسول و الیھود وجھا لوجه. 1157 ، مکتبـه ابــن اثـیر، 2002دراسه تحلیلیه، عبر التاريخ في ضوء الکتاب و السنه ضروريه لکل مسـلم، عربــي، ســعد المرصــفي، کو
 ، چھار جلد 1927

 
  85ق، دار القرآن الکريم، .ھـ 1049، فارسي، سید ھاشم رسولي محالتي، قم، )ص(زمینه ھاي قیام و پیروزي پیامبر اکرم . 1158

 
  176، انتشارات اطالعات، 1382، فارسي، علي اکبر حسیني، تھران، )ص(داستان درخشان زندگاني خاتم پیامبران : سالم بر خورشید. 1159

 
 ، دار النیل، شش جلد2005النبي المرتقب االنتظار و القدوم، عربي، محمد فتح هللا گولن، قاھره، اورخان محمد علي، : سلسله النور الخالد. 1160

 
  111سه نامه از پیمبر و چند گفتار ديگر، فارسي، ابوالقاسم پاينده، تھرانسازمان انتشارات جاويدان، . 1161

 
  328، انتشارات زائر، 1378، فارسي، غضنفر علي جعفري فائزي پھالیه اي، قم)ص(سیاست خارجي پیامبر اسالم . 1162
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  344، انتشارات ناصر، 1385سیرت پیامبر اعظم و مھربان، فارسي، حاج شیخ عباس قمي، قم، محمدي اشتھاردي، . 1163

 
  63، شرکت سھامي انتشار، 1361به ضمیمه تعالیم قرآن، فارسي، عبدالرحمن انصاري، تھران، محمود حکیمي، ) ص(سیرت و شخصیت حضرت محمد . 1164

 
  395، 1976سیره ابن اسحاق المسماه بکتاب المبتدا و المبعث و المغازي، عربي، محمد بن اسحاق بن يسار، محمد حمیدهللا، . 1165

 
بن علــي . 1166 شرق خـالل القـرن الخـامس الھجـري، عربــي، عبـدالرحمن  السیره النبويه عند البیھقي، مع دراسه مقارنه البرز مورخي السیره المعاصرين له في الم

  521، جامعه االمام محمد بن سعود االسالمیه، 2005السنیدي، رياض، 
 

 ، چھار جلد 347، مکتبه العبیکان، 1427السیره النبويه کما جاءت في االحاديث الصحیحه ، عربي، محمد الصوياني، رياض، . 1167
 

  192، دار الغد الجديد، 2003السیره النبويه لالطفال، عربي، مصطفي وھبه، مصر. 1168
 

شیخ االسـالم 1382، فارسي، موالنا صفي الرحمن مبارکپوري، تربت جـام، عبـدهللا خــاموش ھـروي، )ترجمه فارسي الرحیق المختوم(سیره النبي . 1169 ، انتشـارات 
  715احمد جام، 

 
، فارسي، امـیر ملـک محمـودي الیگــودرزي، )ص(گلچیني از تاريخ زندگي، سیره اخالقي، معجزات، برکات صلوات و سخنان پیامبر اکرم ): ص(سیره پیامبر اعظم . 1170
  392، انتشارات شھاب الدين، 1385قم، 

 
  1383، انتشارات امیرکبیر، ھیجده، 1383سیره پیامبر در رھبري و انسان سازي، فارسي، سالم الصفار، تھران، غالمحسین انصاري، . 1171

 
  168، نجم الھدي، 1385، فارسي، علیرضا عالمي، قم، )ص(سیره تبلیغي پیامبر اعظم . 1172

 
  878، بنیاد پژوھشھاي اسالمي، 1385، مشھد، علي ھاشم االسدي، رسول جعفريانجامع المحامد کلھا، عربي، ) ص(سیره سید االنبیاء و المرسلین محمد . 1173

 
  112، انتشارات حضور، 1385، فارسي، سید محمدرضا غیاثي کرماني، قم، )ص(سیره و اخالق پیامبر اعظم . 1174

 
  332، انتشارات دارالفکر، 1385، فارسي، قم، علي ھرندي، )ص(سیره و سخن پیامبر اعظم . 1175

 
  132، مرکز پژوھش ھاي اسالمي صدا و سیما، 1385، فارسي، قم، سید رضا باقريان موحد، )58گنجینه (سیري در فضائل نبوي . 1176

 
  48سیماي محمد، عربي، دکتر علي شريعتي، انتشارات شاد، . 1177

 
قدر واليــت، )ص(شخصیت و سیره رسول اکرم ): 1(شخصیت و سیره معصومین . 1178 گي 1383، فارسي، علي خامنه اي، قم، موسسه فرھنگـي  ، موسسـه فرھن

  80قدر واليت، 
 

  144ھجري، مطبعه االدبیه،  1309، عربي، يوسف بن اسماعیل النبھاني، بیروت، )ص(الشرف الموبد آلل محمد . 1179
 

  60، مسجد مقدس جمکران، 1385، فارسي، علي اصغر رضواني، قم، )ص(سلسله مباحث دفاع از پیامبر اعظم : صلح طلبي. 1180
 

  199، انتشارات نصايح، 1384صلوات از ديدگاه قرآن و تفاسیر و منابع اھل سنت، فارسي، سید حسن سجادي، قم، . 1181
 

  312، مکتبه عباد الرحمن، 2002عالمیه الدعوه االسالمیه و التحديات الموجھه الیھا في الفتره المکیه، عربي، عماد محمد عماره يس. 1182
 

  263عذر و تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، فارسي، جان ديون پورت، قم، غالمرضا سعیدي، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسالمي، . 1183
 

  234، دار القاھره، 2006، عربي، احمد عبدالوھاب فتیح، قاھره، )ص(العالقات الخارجیه لدوله االسالم بالحجاز في عھد النبي . 1184
 

  127، دار الغد الجديد، 2005غزوات الرسول لالطفال، عربي، مصطفي وھبه، مصر، . 1185
 

  305، دار اشبیلیا، 1999غزوه احد دراسه دعويه، عربي، محمد بن عیظه سعید بامدحج، رياض، . 1186
 

  303، دار اشبیلیا، 1997غزوه االحزاب في ضوء القرآن الکريم عرض و تحلیل، عربي، سعود بن عبدهللا الفنیسان، رياض، . 1187
 

  581، وزارت تعلیم العالي، 1424غزوه موته و السرايا و البعوث النبويه الشمالیه دراسه نقديه، عربي، بريک بن محمد ابو مايله، مدينه، . 1188
 

  128، انتشارات صاله، 1385در آثار عالمه حسن زاده آملي، فارسي، عباس عزيزي، قم) ص(فضايل و سیره حضرت محمد . 1189
 

طاوي، احمـد )ص(في صحبه الحبیب محمد . 1190 سم الطھ مد مصــطفي قا قوب الفیروزآبـادي الشـیرازي، قـاھره، اح مد بــن يع ، سفر السعاده، عربي، مجدالدين مح
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  366، دار الفضیله، 2004عبدالتواب عوض، 
 

 ، قلم مکنون، دو جلد1427في ظالل السیره المطھره، عربي، الشیخ مجید الصیمري، قم، . 1191
 

  183في موکب السیره النبويه، عربي، الدکتور محمد المختار ولد اباه الشنقیطي، رياض، مطابع الجامعه االمام محمد بن سعود االسالمیه، . 1192
 

بدهللا بـن عبـدالرحمن الجـبرين، . 1193 ، دار الـوطن للنشـر، 2001قاصمه الظھر مرض النبي و وفاته و اثر ذلک علي االمه دراسه توثیقیه، عربي، خالد ابوصالح، رياض، ع
208  

 
  302، موسسه الفکر االسالمي، 2003قراءه في سلوک الصحابه، عربي، عبدالباقي قرنه، ھولندا. 1194

 
  85کتاب مستطاب معراج نامه مبارکه محمديه، فارسي، میرزا علي اکبر خان مشکوه وقايعي، تبريز، کتابفروشي بني ھاشمي، . 1195

 
  320، موسسه عاشوراء، 2006کحل البصر في سیره سید البشر، عربي، الشیخ عباس قمي، قم، الشیخ جاسم االديب، . 1196
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