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جزء عم
ISBN 978-3-908153-79-5 جملدة،  
ISBN 978-3-908153-81-8 جملدة، ىف صندوق مقوى 
ISBN 978-3-908153-82-5 جملدة، ىف صندوق مقوى فاخر 
 

موسوعة احلديث الشريف – اإلصدار األول 
ISBN 3-908153-00-X جملدة، اإلصدار األول 
ISBN 3-908153-27-1 غالف، اإلصدار األول 

أسطوانة مدجمة تشتمل على 
ISBN 3-908153-54-9 قاعدة بيانات املوسوعة واملقدمة 

موسوعة احلديث الشريف – اإلصدار الثانى
ISBN 978-3-908153-00-9 مسند أمحد، جملدة، اإلصدار الثاىن  

أسطوانة مدجمة تشتمل على 
ISBN 978-3-908153-80-1 قاعدة بيانات املوسوعة واملقدمة 

خطب النبى صلى  عليه وسلم
ISBN 3-908153-56-5 جملدة 

شمائل النبى صلى  عليه وسلم
ISBN 3-908153-59-X جملدة 

مناسك احلج والعمرة
ISBN 3-908153-57-3 جملدة 

روائع فن اخلط والتذهيب القرآنى
ISBN 3-908153-62-X جملدة، النسخة العربية 

E.W. LANE معجم
ISBN 3-908153-55-7 أسطوانة مدجمة حتتوى على قاموس عرىب – إجنليزى  

األحمدية الطريقة  أوراد 
ISBN 977-6059-06-6 جملدة 

عن تراديجيتال
تسعى ترادجييتال إىل إصدار طبعات مذهبة مجيلة من كتب التراث 

تعمل على إحياء الفنون اإلسالمية ىف فن طباعة الكتب.
وتنتج ترادجييتال طبعات جديدة بالعربية تغلبت ىف تصميمها 

وخطوطها على ما يظهر من مشكالت فنية ىف الطباعة العربية، وقد 
التزمت بالقواعد التراثية ىف طريقة كتابة النصوص، وقد مت ذلك 

بأحدث تقنيات الطباعة وأفضل املواد املتاحة.
وتقوم ترادجييتال بإنتاج الكتب جلمعية املكزن 

اإلسالمى، وهى مجعية خريية ال هتدف إىل 
الربح، أُنشئت لتعزيز ودعم ومحاية وحفظ 

التراث الثقاىف والفن اإلسالمى ودراسته.

www.tradigital.de ملزيد من املعلومات زوروا موقعنا
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جزء عم

صمم هذا اجلزء من القرآن الكرمي ىف استوديو 
التصميم إدتسيو إلكترم Editio Electrum التابع جلمعية 

املكزن اإلسالمى، وكتب خبط مصحف امللك فؤاد، وهو يوافق 
متاما مصحف املدينة النبوية الذى أنتجه جممع امللك فهد لطباعة 

املصحف الشريف. 
وقد صممت هذه الطبعة املذهبة بالكامل بإهلام من تذهيب 

املصاحف اململوكية، مثل املصحف الذى أجنز برعاية خوند بركة 
زوجة السلطان أوجليتو، وزينت صفحة الغالف وباطنه 
والصفحات اخلتامية باخلطوط واألشكال اهلندسية الثرية 

واألرابيسك، وكتبت عناوين السور باخلط الكوىف الزخرىف ىف 
إطار من الزخارف النباتية، وطبعت كلمات القرآن 

مبحيط دقيق من احلرب الذهىب على خلفية موجية أصلها 
من الشرق األقصى، شاع 

استخدامها ىف التذهيب 
اململوكى. 

وطبعت الترمجة اإلجنليزية ملرمادوك بيكثول ىف هوامش هذا اجلزء، 
وهى الىت قال عنها طيب الذكر الشيخ أبو بكر سراج الدين رمحه 

اهلل )توىف عام 2005( إهنا من أحسن ترمجات القرآن إىل اإلجنليزية 
من حيث دقتها والتزامها بأعلى مستويات النثر الكالسيكى 

اإلجنليزى.
وقد طبعت الترمجة اإلجنليزية خبط مستلهم من اخلط القوطى ىف 
الكتب املقدسة املبكرة، وقد يعمل طراز هذا اخلط على إبطاء 

القراءة، ولكن ذلك ال يعترب عيبا ىف النصوص الىت حتتاج إىل تأمل، 
وقد متيز بأنه يذكرنا بفن طباعة الكتب املقدسة ىف اجلزر الربيطانية، 

كما أنه يأتلف بسهولة مع اخلصائص الشكلية للخط والتذهيب 
العربيني.

 جزء عم  عدد الصفحات: 34 
طباعة مخسة ألوان: أسود، أزرق، أمحر، بين، ذهىب

غالف جلد تقليد باالكرون خبط ذهىب رفيع ونقش 
بارز داكن.

املقاس: 21 سم × 29.7 سم. 
إصدار عام: 2010.

 ISBN 978-3-908153-79-5 :الترقيم الدوىل 
طبعة جملدة *

 ISBN 978-3-908153-81-8 :الترقيم الدوىل 
طبعة جملدة يف صندوق مقوى **

 ISBN 978-3-908153-82-5 :الترقيم الدوىل 
طبعة جملدة يف صندوق مقوى فاخر***



موسوعة احلديث الشريف

إن موسوعة احلديث الشريف من أضخم وأهم األعمال 
العلمية الىت ُعنيت بالسنة النبوية منذ عصر التصنيف حىت 

وقتنا احلاضر. 
واملوسوعة مكزن فريد وأساس متني لدراسة وفهم جوانب 

الدين اإلسالمى.
وقد طبعت املوسوعة بأمجل خط طباعى ظهر ىف عامل 

الطباعة، وهو اخلط الذى صمم على أساس خط مصحف 
امللك فؤاد الذى ُكتب عام 1921م، وال يزال حىت اآلن 

ميثل قمة خطوط الطباعة العربية.
وقد شارك ىف إخراج هذه املوسوعة خنبة من أشهر خرباء 
اخلطوط العربية ىف العامل، حىت إنه مت إضافة ما يزيد على 

ألف شكل من أشكال احلروف مما ُيظهر 
النص بأفضل وأمجل صورة 

ممكنة، كما أن تنسيق الصفحات 
قد فاق كل ما سبق ىف عامل 

الطباعة ىف هذا الفن. 
وقد عمل على حتقيق املوسوعة 

مجع كبري من حمققى احلديث 
الشريف وعلماء اللغة العربية، هذا 
مع االستفادة من إرشادات علماء 

احلديث املعاصرين، مما أسهم ىف إخراج هذه 
النسخة املحققة.

التصاريح
مجيع إصداراتنا   
من كتب السنة 
ُتعتمد من جممع 

البحوث اإلسالمية 
باألزهر الشريف 

بالقاهرة، وال نقوم 
بإصدارها بأى صورة إال بعد صدور 

موافقته عليها.



اإلصدار األول من الطبعة اجمللدة

تشتمل املوسوعة على مثاىن عشرة جملدة مغلفة ببصمة ذهبية، 
مستوحاة من مصحف السلطان أوجليتو الشهري املحفوظ بدار 

 الكتب املصرية، وقد طبعت الصفحات مجيعا باللونني 
األسود واألمحر، مما حيقق 
مستوى جديدا ىف طباعة 
نصوص احلديث الشريف.

نسخة موسوعة احلديث الشريف املجلدة   
اإلصدار األول ىف 10214 صفحة ىف 18 
جملدة ومقدمة وأسطوانة مدجمة ىف صندوق 
مقوى، وشهادة عضوية ىف شبكة إحسان. 

وصفحات املوسوعة مطبوعة باللونني األسود 
 واألمحر، وغالفها من جلد الباالكرون 

 ببصمة ذهبية.
املقاس: 21 سم × 29.7 سم. 

إصدار عام: 2000.
ISBN 3-908153-00-X :الترقيم الدوىل

ويتكون اإلصدار األول مما يأتى : 
 1 صحيح البخارى، 3 جملدات.

  2 نسخة مصورة لصحيح البخارى
   عن الطبعة السلطانية، 3 جملدات.

 3 صحيح مسلم، جملدتان.

 4 سنن أىب داود، جملدتان.
 5 جامع الترمذى، جملدتان.
 6 سنن النسائى، جملدتان.

 7 سنن ابن ماجه، جملدة واحدة.
 8 موطأ مالك، جملدة واحدة.

 9 فهارس املكزن، جملدتان.
 10 مقدمة وأسطوانة مدجمة لقاعدة

   البيانات الشاملة.



 موسوعة احلديث الشريف 
اإلصدار األول

غالف ورقى

طبعة صغرية احلجم مناسبة للدارسني والباحثني.

 أسطوانة قاعدة
 بيانات احلديث الشريف 

متطلبات نظام اإلصدار األول:
Windows 2000, XP, or Arabic 

enabled Windows 95, 98 or 

ME edition, 32 MB of free RAM,  

170 MB of free hard-disk memory,  

800×600 minimum screen resolution.

التسجيل واشتراك العضوية على شبكة إحسان جمانًا.

موسوعة احلديث الشريف اإلصدار األول 
غالف ورقى  تتكون من 10214 

 صفحة ىف 18 جملدة، 
إضافة إىل مقدمة وأسطوانة مدجمة لقاعدة 

 بيانات احلديث الشريف. 
 املقاس: 16.4×24 سم. 

إصدار عام: 2000.
ISBN 3-908153-27-1 :الترقيم الدوىل

 قاعدة بيانات احلديث الشريف
أسطوانة مدمجة

هى منتج قائم بذاته، ومعه مقدمة مطبوعة  تشتمل على ملحات 
ىف تاريخ السنة النبوية وعلومها، وخمتصر ىف علوم احلديث، 

ومنهج العمل ىف املوسوعة ومزاياها.
وتتيح أسطوانة قاعدة بيانات احلديث الشريف للباحث كل 
مواد املوسوعة املطبوعة، وميكن االطالع عليها وطباعتها مع 

توفري إمكانية البحث عن طريق العديد من الفهارس، مثل 
اآليات القرآنية، واألحاديث القدسية، واألحاديث املسماة، 

 واألشعار، وأمساء األماكن، والغريب، واإلسناد، وغري 
 ذلك من املداخل الىت متكن الباحث من الوصول إىل 

حبثه بسهولة ويسر.

 منتج قائم بذاته اإلصدار الثاىن  
 أسطوانة قاعدة بيانات احلديث
 الشريف إصدار عام: 2009.

 الترقيم الدوىل: 
ISBN 978-3-908153-80-1

متطلبات نظام اإلصدار الثاىن:
Windows XP / Vista / 7, Linux, 

768 MB free RAM,  

600 MB free hard-disk space,  

1024x768 minimum screen resolution,

Mac OS X 10.5 or higher, 

1 GB free RAM, 600 MB free hard-disk 

space, 1024x768 minimum screen resolution.



يشمل هذا الديوان العظيم ما يزيد على مثانية وعشرين ألف حديث 
)28000(، ويقول عنه اإلمام أمحد:

"إن هذا الكتاب قد مجعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ومخسني 
ألفا )750000( فما اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإال فليس حبجة".

 موسوعة احلديث الشريف 
 اإلصدار الثانى 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل

ُيعد اإلمام أمحد بن حنبل من أئمة حفاظ السنَّة النبوية الشريفة، 
ومسنده من أعظم املسانيد الىت مجعت السنة النبوية املشرفة، وقد 

أتيح لطبعتنا خمطوطات قيمة مل ُتَتْح ألى طبعة أخرى، وقد بلغ 
عددها مثانيا وثالثني )38( نسخة خطية فيها قدر صاحل من النسخ 

بالغة اإلتقان املقروءة على غري واحد من أبرز احلفاظ، وتفردت 
هذه الطبعة بست عشرة نسخة خطية يطبع عليها املسند ألول 

مرة، وهذه الطبعة هى أمشل طبعات املسند اسُتدرك فيها أحاديث 
كثرية بلغت ىف موطن واحد مائة وعشرين حديثا، خلت منها مجيع 

طبعات املسند األخرى. 
 ويشمل اإلصدار الثاىن من املوسوعة : 

 1 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ىف اثىن عشر )12( جملًدا.
2 مكزن املسترشدين ىف جملدين. 

 طبعة جملدة
 موسوعة احلديث اإلصدار الثاىن  

7983 صفحة ىف 14 جملًدا مطبوًعا بلونني: 
 أسود وأمحر وكتب العنوان خبط ذهىب مجيل.

 املقاس: 21 سم × 29.7 سم.
 إصدار عام: 2009.

ISBN 978-3-908153-00-9 :الترقيم الدوىل

وقد خضعت 
طبعتنا لتحكيم 
ومراجعة هنض 

هبا ثالثة عشر عاملا من العلماء 
املتخصصني ىف احلديث 

الشريف وبقية العلوم الشرعية 
واللغوية ىف جامعات مصر 

والسعودية واإلمارات وتونس. 



 خطب النبى 
صلى  عليه وسلم

يشتمل على عدد كبري من خطب النىب 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وهى اخلطب 
الىت ألقاها النىب صلى اهلل عليه وسلم ىف 

يوم مجعة أو ىف غريه، وفيها ما ينفع 
املسلمني ىف معاشهم ومعادهم، 

وهى تفيد الدارسني وغري 
الدارسني على حد 

سواء. ويعترب هذا 
الكتاب مرجعا 

ىف بابه، كما أنه 
قد أحلقت به 

بعض الفهارس 
املهمة الىت تنفع 

الباحثني. 
وقد ُطِبَع خبط 

مصحف امللك فؤاد، 
وبأسلوب مجاىل رائع، 
مع استخدام أشكال األرابيسك 
اإلسالمية التراثية البارزة، والتشكيالت 

 اهلندسية البديعة، بأربعة ألوان: 
 األسود، واألزرق، 
واألمحر، والذهىب.

جملدة  عدد الصفحات: 204.
مطبوعة بأربعة ألوان: أسود، أزرق، 

أمحر، ذهىب.
الغالف جلد تقليد باالكرون خبطوٍط ذهبيٍة

رفيعة، وداكنة.
املقاس: 17.4 سم × 24.5 سم.

إصدار عام: 2003.
ISBN 3-908153-56-5 :الترقيم الدوىل



شمائل النبى صلى  عليه وسلم

أحاديث جمموعة وخمتارة، تشمل صفات النىب صلى اهلل عليه 
وسلم اخُللقية واخِللقية وما يتعلق بأمور معاشه. 

وقد مت مجعه وفًقا ألدق 
القواعد واألسس العلمية 

بصورة تتناسب مع الدارسني 
وغريهم. 

جملدة  عدد الصفحات 408.
طباعة أربعة ألوان: أسود، أزرق، أمحر، ذهىب. غالف 

جلد تقليد باالكرون بنقش بارز باللونني الذهىب، 
واألخضر الداكن.

املقاس: 21 سم × 29.7 سم.
إصدار عام: 2004.

 ISBN 3-908153-59-X :الترقيم الدوىل

وقد حصل 
هذا الكتاب 
على شهادة 

تقديرية على أنه أفضل تصميم فىن لعام 2006 من 
.AIGA املعهد األمريكى لفنون اجلرافيك



مناسك احلج والعمرة
حيتوى على أكرب وأمشل جمموعة من األحاديث النبوية الشريفة املتعلقة 

باحلج والعمرة وأحكامهما، وهو كتاب ال غىن عنه لكل راغٍب ىف معرفة 
كل ما خيص مناسك احلج والعمرة.

 جملدة  عدد الصفحات: 213. 
 طباعة أربعة ألوان: أسود، أزرق، 

أمحر، ذهىب.
غالف جلد تقليد باالكرون خبط ذهىب 

رفيع، ونقش بارز داكن.
املقاس: 27.4 سم × 30.3 سم.

إصدار عام: 2003.
ISBN 3-908153-57-3 :الترقيم الدوىل



 روائع فن اخلط والتذهيب القرآنى 
Martin Lings الشيخ أبو بكر سراج الدين

أروع ما ُكتب عن فن اخلط وهندسة التذهيب 
اإلسالمى، ويتناول فن التذهيب عرب 

القرون اإلسالمية 
املختلفة، بأسلوٍب 
عميق مل يسبق له 

مثيل من حيث الدقة 
والروعة. 

ويعترب كتاب "روائع 
فن اخلط والتذهيب 
القرآىن "إصداًرا غري 

مسبوق، وهو مطبوع 
باأللوان على ورق فاخر، 
وهو زبدة ما أنتجه الفن 

اإلسالمى ىف فن اخلط 
والتذهيب، ويعرض 180 عمال 

خمتارا من أعظم املخطوطات 
القرآنية ىف العامل، وهو منوذٌج مثاىلٌّ 

ألشكال الفن اإلسالمى املتميز، 
ُيطَبع وُينَشر ألول مرة.

جملدة  عدد الصفحات: 454.
حافظة متحركة بالتنقيط املذهَّب حيتوى على

180 لوحة تصويرية بديعة 
وطباعة النصوص بلونني.

املقاس: 24.5 سم × 34.5 سم.
الطبعة العربية إصدار عام: 2005.

ISBN 3-908153-62-X :الترقيم الدوىل

كتاب روائع فن اخلط والتذهيب القرآىن لـ "مارتن لينجز" متوفر أيًضا باللغة اإلجنليزية وميكن احلصول 
عليه عن طريق مكتبة "تيمس وهدسون" .



منوذج بالنسخ الذهىب، حجم كبري، تعلوه أمساء السور مزخرفة باخلط الكوىف 
والنسخ املحقق والرحيان وغريها، من شرحية 122، الباب الثالث، عصر 
اإلبداع اجلماىل، خط مشرقى ُمْنَحٍن كبري، من كتاب "روائع فن اخلط 

والتذهيب القرآىن" مارتن لينجز، 2005، الطبعة العربية.



معجم لني 
عربى – إجنليزى

باكورة علمية ليس هلا مثيل ىف عامل األسطوانات املدجمة، توفر 
إمكانية البحث عن الكلمة عن طريق اجلذر، واملعجم مزود 

بإمكانية الطباعة ألى جزء مطلوب، كما حيتوى على االفتتاحية 
.Stanley Lane-Poole ومذكرات ،E.W. Lane الىت كتبها

وتعمل األسطوانة على أى نظام تشغيل للحاسب اآلىل، حيث إن 
برنامج املعجم مزود بلوحة مفاتيح افتراضية باألحرف العربية.

:Prof. A. J. Arberry وقد قال عنه بروفيسور إيه. جيه. أربرى
"إنه عمل ذو أمهية بالغة، وقد خرج بإتقان ليس له مثيل، ويفوق كل ثناء 
ممكن، ويستحق أمثال Lane كل الشكر على إبداعه اإلنساىن الفائق … 

وحيق لنا أن نقول إن كل ما صدر ىف القرن العشرين من دراسات عن 
العربية قد اعتمد على هذا املعجم بشكٍل أو بآخر".

وقال عنه جوناثان رودجرز جبامعة متشيجان: 
"إن أسطوانة معجم Lane أداة مثينة للبحث، وننصح بشرائها على نطاٍق 

واسع لألفراد واملكتبات".
،MELA NOTES جريدة رابطة مكتبات الشرق األوسط

) عدد خريف 2002 - ربيع 2003 (.

متطلبات النظام: 
تعمل األسطوانة على
نسخ الويندوز التالية:
95, 98, NT, Millenium, 

2000 and XP. 

CD-ROM  (PC platform only)

إصدار عام: 2003
ISBN 3-908153-55-7 :الترقيم الدوىل



أوراد الطريقة األحمدية
جمموعة من األدعية واألذكار للسيد أمحد بن 

إدريس )1760 - 1837( وهو من أبرز 
علماء وشيوخ الصوفية، وسيد أهل عصره، 

ولد ىف فاس باملغرب.
ويشتمل الكتاب على بعض رسائله حماطة 
بأطٍر مزينة تبًعا لقواعد فن اخلط اإلسالمى.

جملدة  عدد الصفحات: 201.
 طباعة ىف أربعة ألوان : أسود، أزرق، 

أمحر، ذهىب. خط ذهىب بارز.
الغالف بالكتان األزرق.

املقاس: 17.4 سم × 24.5 سم.
إصدار عام: 2002.

ISBN 977-6059-06-6 :الترقيم الدوىل
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