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زالــت المــرأة  وال،  وكتــب عــن األســرة أكثــر،المــرأة كثيــركتــب عــن لقــد 
 التــي  الهــادرة،تيــارات العولمــة وأمواجهــال المواجهــة ف مخــاوشانيــعتســرة واُأل

سـاحل   بهما علـى  سيمتين يرمركب  إلى  بحاجةزالتا  وال،تضربهما يميناً وشماالً  
  . أنحاء الحياة في كلّاالطمئنانويمنحهما ، األمان

 يحمل في طياته أكبر عدد      ،نشاء توثيق تاريخي هام   إولذا ارتأينا أن نجد في      
يـستفيد منهـا الكتّـاب والمؤلّفـون فـي مـا            ضـخمة   رافيـا   غلوببي،   من الوثائق  ممكن

ميع األبواب التي لهـا دخـل   جطارقين بذلك ،   واألسرة موضوع المرأة في  نونه  يدو
 الحديث عـن  رافيا أنغلوب فكشفت لنا هذه البي   ، في حياة المرأة واألسرة    هام ودور

     وإنما،  ر البعض المرأة واألسرة ليس جديداً كما يتصو  القـرون   إلـى    صـوله  أُ  تمتـد
ا بمـسألتي   دحـ م ي بحثـان أصـليان لـ     ) المـرأة واألسـرة    (كما اتـضح لنـا أن     ،  البعيدة

  . هما أوسع من ذلكماوإنّ ،الزواج واإلنجاب
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ومنحـاز  ،  طـر واالتجاهـات   ة األُ نرافيات كثيرة متباي  غليوبقبل سنوات برزت بي   
 فـي زاويـة محـددة،   وضـعت المـرأة واألسـرة    ، نفكـر أو مـذهب معـي       إلى   بعضها

    وذلك تأثّراً باألوضاع الـسياسية       ؛ ماة من حياته  وأهملت كثيراً من الجوانب المهم
اب ـّوانـشغل الكتـ   ،  وانتهـت هـذه الفـورة     ،  فـون اب والمؤلّ ـّالتي كان يعيـشها الكتـ     



٦-----------------------------------�����������	��
������������������� �
 

  .بمواضيع أخرى تزامناً مع أوضاعهم الفعلية
 بـل نراهمـا حيـاةً       ،رفـاً خاصـاً   ظ أوسـرة زمنـاً     ولكن نحن ال نـرى للمـرأة واألُ       

  . سوييريدها كلّ
 شاملة تعينهم على مـا يعانونـه مـن         رافيا  غلوببي إلى    بحاجة  المؤلّفين ونعتقد أن

 علـى اخـتالف األديـان واألهـواء         ،سـرة النقص في جانب الكتابة عـن المـرأة واألُ        
 بـين   عزيـز الوقـت ال  هـدر    الذي يجعلهم في غنى عـن        ،بمزيد من العطاء  وترفدهم  

ده المؤلّف ما يري إلى وبذل األموال في سبيل الوصول ،  المكتبات العامة والخاصة  
غيــر ذلــك مــن  إلــى ،مــن ال يــستحق إلــى وقــد يتكلّفــا تقــديم طلــب، قوالمحقّــ

  .قينفين والمحقّري طريق المؤلّعتالمشاكل التي ت

 التي تقدم في طبق من اإلخالص       البيبلوغرافيا الفهرسة   ةأهميعرف  تُومن هنا   
 مـن  لّ ويبـين قداسـة كـ   ،أة واألسـرة  مؤلّف ومحقّق يبغي رفـع مـستوى المـر     لكلّ

  . اللتين ال ينفصل بعضهما عن بعض،هاتين المفردتين

وخـضنا بحـور    ،  رنا عن ساعد الجد    شم ،وطبقاً لهذا المعتقد النزيه وبهذه النية     
 راجـين بـذلك   ،سـرة المـرأة واألُ مما كتب عـن  المكتبات لجمع أكبر عدد ممكن      

  .من اهللا تعالى القبول
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  : واليك شرحها حسب الترتيب،هذا المؤلّفإنجاز من أجل قمنا بعدة مراحل 
ـ استقراء المكتبات العامة والخاصة واستخراج عناوين الكتـب المرتبطـة بـالمرأة       ١

 فـي   الثقافيـة ÷  مكتبة دار الزهراء   :ومنها،   التي كتبت قديماً وحديثاً    ،سرةواُأل
مدينة قم المقدسة، التـي تحتـوي علـى مكتبـة تخصـصية كبيـرة عـن المـرأة                    
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  .واألسرة
  .ـ استقراء مراجع الكتب واستخراج العناوين المرتبطة بعملنا منها٢
صـلية وفرعيـة تنـدرج      أعلـى عـدة محـاور       بطاقـات لعنـاوين الكتـب       ـ وضع   ٣

 التـسميات الجامعـة المانعـة       وإطـالق ،  مع مراعاة الترتيب األبجدي   ،  تحتها
  .قدر اإلمكان ـ  محور ـعلى كلّ

  .كتب المندرجة في المحاور الفرعيةين العناولـ الترتيب األبجدي ٤
للمراجعـة  ا الحجـم الكبيـر مـن العنـاوين ومقابلتهـا مـع األصـل                ذـ طباعـة هـ    ٥

  .األخطاء المطبعيةوإصالح 
 ووضـع ذلـك بـين    ،ريخ رقمـاً ال كتابـة   أ والـصحف بـذكر التـ      �������ـ فرز   ٦

 بـين رقـم العـدد والـسنة التـي نـشرت فيـه             القـارئ األقواس كي ال يخلـط      
  .المقالة

ووضع أرقامها داخـل األقـواس كـي يـتم          ،  ـ ترقيم األشهر العربية واإلفرنجية    ٧
ألن المـصادر التـي اعتمـدنا عليهـا كانـت           ؛ التوحيد فـي منهجيـة التـأليف      

ل العمـل علـى طـالّب       مـنهج موحـد يـسه     نـا قمنـا ب     ولكنّ ،مختلفة المنـاهج  
  .البحث والتحقيق

  .ـ ذكر اسم المؤلّف والمترجم٨
 ،الكتـاب   نـشر  وتـاريخ ومحـلّ   ،   عنهـا العنـوان    مرجتاللغة األصلية والم  ر  ذكـ  ٩

  .وآخر طبعاته
ـ وضع دليل عام للكتاب في المجلّد األول، وفهرس خاصّ لكلّ جزء في             ١٠

  .آخره
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، وأخـصّ    من ساهم في هذا العمل     م بجزيل الشكر والتقدير لكلّ     نتقد :ختاماً
الحاجة ماجدة الخونساري، وأم عالء الحـسون، وأم        : بالذكر األخوات الفاضالت  

  .، وآالء الحسون، وأمل مشكور...ـندى العبادي، وسرور الموسوي، وآيات ال
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        دليل الكتابدليل الكتابدليل الكتابدليل الكتاب

  ١٤.................................................................................فهرست المجلد الثاني
  ١٨................................................................................هرست المجلد الثالثف

  ٢٨............................................................................فهرست المجلد الخامس
        األحكام الفقهيةاألحكام الفقهيةاألحكام الفقهيةاألحكام الفقهية: : : : المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول
        األحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  ٣٣.................................................................................أحكام اإلجهاض) ١(
  ٣٦..................................................................................أحكام االختالط) ٢(
  ٣٨......................................................................................أحكام األسرة) ٣(
  ٤٧......................................................................................أحكام اإليالء) ٤(
  ٤٧......................................................................................أحكام األوالد) ٥(
  ٥٠....................................................................................... أحكام البنات) ٦(
  ٥١........................................................................................أحكام التبنّي) ٧(
  ٥٢...................................................................................... كام الجنينأح) ٨(
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  ٥٣...................................................................................أحكام الحجاب) ٩(
  ٦٥..................................................................................أحكام الحضانة) ١٠(
  ٦٨.......................................................................أحكام الحمل والوالدة) ١١(
  ٧٠....................................................................................أحكام الختان) ١٢(
  ٧١.................................................................................أحكام الرضاعة) ١٣(
  ٩٠.....................................................................................أحكام الزكاة) ١٤(
  ٩٢........................................................................................أحكام الزنا) ١٥(
  ١٠١.................................................................................. أحكام الزواج) ١٦(
  ١١٢....................................................................... أحكام زواج األقارب) ١٧(
  ١١٣...................................................................... أحكام الزينة والجمال) ١٨(
  ١١٥................................................................أحكام الشباب والمراهقين) ١٩(
  ١١٨.................................................................................. أحكام الطفل ) ٢٠(
  ١٢٢................................................................................. أحكام الطالق) ٢١(
  ١٥٩..................................................................................أحكام الظهار) ٢٢(
  ١٦١........................................................................أحكام العبيد واإلماء) ٢٣(
  ١٦٣................................................................أحكام العرض في اإلسالم) ٢٤(
  ١٦٥................................................................................. أحكام القذف) ٢٥(
  ١٦٧...................................................................................أحكام اللّعان) ٢٦(
  ١٦٨..................................................................................أحكام اللّقيط) ٢٧(
  ١٦٨................................................................................ أحكام المحارم) ٢٨(
  ١٧٢..................................................................................  أحكام النسب)٢٩(
  ١٧٣.................................................................................. أحكام اليتامى) ٣٠(
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  ١٩٧...........................................................................أحكام سن التكليف) ٥(
  ١٩٧...........................................................................ءأحكام شهادة النسا) ٦(
  ١٩٨............................................................................أحكام صالة المرأة) ٧(
  ٢٠٢...........................................................................أحكام صوت المرأة) ٨(
  ٢٠٣.............................................................................أحكام صوم المرأة) ٩(
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  ٢٢٥......................................................................أحكام المفقود زوجها) ١٣(
  ٢٢٧......................................................................أحكام النساء المتفرقة) ١٤(
  ٢٥٢....................................................................................أحكام النظر) ١٥(

        أحكام النكاحأحكام النكاحأحكام النكاحأحكام النكاح: : : :  الثالث الثالث الثالث الثالثللللفصفصفصفصالالالال

  ٢٥٧...........................................................................أحكام إرث الزوجة) ١(
  ٢٦٢.............................................................................أحكام أولياء العقد) ٢(
  ٢٦٨....................................................................................أحكام الحداد) ٣(
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  ٢٧٥......................................................................................أحكام العدة) ٦(
  ٢٧٧............................................................................. أحكام العقد الدائم) ٧(
  ٢٩٤...................................................................................أحكام الكفاءة) ٨(
  ٣٠٣......................................................................................أحكام المهر) ٩(
  ٣١٠....................................................................................كام النفقهأح) ١٠(
  ٣١٨......................................................................أحكام النساء المتفرقة) ١١(

        االختالطاالختالطاالختالطاالختالط: : : : المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

  ٣٥٩.................................................................................................االختالط
        االدباالدباالدباالدب: : : : المحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالث

  ٣٦٥.....................................................................................أدب األطفال) ١(
  ٣٨٨.................................................................... أدب الشباب والمراهقين) ٢(

        األسرةاألسرةاألسرةاألسرة: : : : المحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابع
  ٣٩٣....................................................................................أخالق األسرة) ١(
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  ٣٩٧.....................................................................................األسرة العربية) ٣(
  ٤١١..............................................................................في األدياناألسرة ) ٤(
  ٤١٥..............................................................................اإلسالم األسرة في ) ٥(
  ٤٢٦..............................................................................األسرة في األنظمة) ٦(
  ٤٢٩....................................................................األسرة في القرآن والسنة) ٧(
  ٤٣٣.........................................األسرة في المجتمع وعلم االجتماع األسري) ٨(
  ٤٤١..................................................................................األسرة المسلمة) ٩(
  ٤٤٨.........................................................^هل بيتهأ و’أسرة النبي) ١٠(
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  ٤٥٦.................................................................................األسرة والطفل) ١٤(
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  ٥٢٢............................................)مع تعيين األسماء(أعالم النساء األديبات ) ٣(

         وربائبه وربائبه وربائبه وربائبه7777بنات النبيبنات النبيبنات النبيبنات النبي
  ٥٦١............................................)بال تعيين أسماء( وربائبه ’بنات النبي) ١(
  ٥٦٣...................................................)مع األسماء( وربائبه ’بنات النبي) ٢(

  ٥٧١...................................................................................................الفهرس
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  ١٩............................................)كالمها( و÷خطب السيدة فاطمة الزهراء) ٨(
  ٢٩................................................)السياسي (÷دورالسيدة فاطمة الزهراء) ٩(
  ٣١...........................................)عند أهل السنة (÷السيدة فاطمة الزهراء) ١٠(
  ٣٢......................................)في األدب والشعر (÷السيدة فاطمة الزهراء) ١١(
  ٤٦................................................)ي القرآن ف (÷السيدة فاطمة الزهراء) ١٢(
  ٥٠............................)^في كالم أهل البيت (÷السيدة فاطمة الزهراء) ١٣(
  ٥٢......................................................)المرأة( و÷السيدة فاطمة الزهراء) ١٤(
  ٥٣...........................................)أحوالها( و÷سيرة السيدة فاطمة الزهراء) ١٥(
  ١٢١......................................................÷صحيفة السيدة فاطمة الزهراء) ١٦(
  ١٢٢.........................................................÷عبادة السيدة فاطمة الزهراء) ١٧(
  ١٢٢........................................................÷زهراءعصمة السيدة فاطمة ال) ١٨(
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  ١٢٣................................................................................العقائد الفاطمية) ١٩(
  ١٢٤...........................................................÷علم السيدة فاطمة الزهراء) ٢٠(
  ١٢٤...............................................................................................فدك) ٢١(
  ١٣٣.......................................................÷فضائل السيدة فاطمة الزهراء) ٢٢(
  ١٣٩.............................................................÷فقه السيدة فاطمة الزهراء) ٢٣(
  ١٤٠..............................................................÷قبرالسيدة فاطمة الزهراء) ٢٤(
  ١٤٠.....................................................÷كرامات السيدة فاطمة الزهراء) ٢٥(
  ١٤٢...........................................................÷ة الزهراءلوح السيدة فاطم) ٢٦(
  ١٤٢..........................................................÷مسند السيدة فاطمة الزهراء) ٢٧(
  ١٤٣.....................................................÷مصحف السيدة فاطمة الزهراء) ٢٨(
  ١٤٤.......................................................÷مظلومية السيدة فاطمة الزهرا) ٢٩(
  ١٦٠..............................................÷من روى عن السيدة فاطمة الزهراء) ٣٠(
  ١٦٠........................................................÷مناقب السيدة فاطمة الزهراء) ٣١(

        السياسياتالسياسياتالسياسياتالسياسيات
  ١٦٩............................................................)بال تعيين األسماء(السياسيات ) ١(
  ١٧٥.....................................................................)مع األسماء(السياسيات ) ٢(

        الصحابياتالصحابياتالصحابياتالصحابيات
  ٢٠٣...........................................................)بال تعيين األسماء(الصحابيات ) ١(
  ٢١٢....................................................................)مع األسماء(الصحابيات ) ٢(

        العابداتالعابداتالعابداتالعابدات
  ٢٢٩...............................................................)بال تعيين األسماء(العابدات ) ١(
  ٢٣٢........................................................................)مع األسماء(العابدات ) ٢(
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        العظيمات والرائداتالعظيمات والرائداتالعظيمات والرائداتالعظيمات والرائدات

  ٢٣٩.............................................)بال تعيين األسماء(العظيمات والرائدات ) ١(
  ٢٤٢......................................................)مع األسماء(العظيمات والرائدات ) ٢(

  ٢٥١.....................................................................................’عمات النبي
  ٢٦١..................................................................................................الفقيهات

  ٢٧٥.......................................................................................المبشّرات بالجنّة
  ٢٧٩............................................................................................المستبصرات

        مريم والقديساتمريم والقديساتمريم والقديساتمريم والقديسات

  ٣١١.............................................................)بال تعيين األسماء(القديسات ) ١(
  ٣١١......................................................................)مع األسماء(القديسات ) ٢(

        FFFFنساء في تاريخ األنبياءنساء في تاريخ األنبياءنساء في تاريخ األنبياءنساء في تاريخ األنبياء

  ٣٢٥.....................................)ماءبال تعيين األس(^ نساء في تاريخ األنبياء) ١(
  ٣٢٧..............................................)مع األسماء (^نساء في تاريخ األنبياء) ٢(

        FFFFنساء في حياة أهل البيتنساء في حياة أهل البيتنساء في حياة أهل البيتنساء في حياة أهل البيت

  ٣٣١.................................)بال تعيين األسماء (^نساء في حياة أهل البيت) ١(
  ٣٣٥..........................................)مع األسماء (^نساء في حياة اهل البيت) ٢(

        7777نساء النبينساء النبينساء النبينساء النبي

  ٤٢٥.....................................................)بال تعيين األسماء (’نساء النبي) ١(
  ٤٤٠..............................................................)مع األسماء (’نساء النبي) ٢(

        األمراضاألمراضاألمراضاألمراض: : : : المحرو السادسكالمحرو السادسكالمحرو السادسكالمحرو السادسك

  ٥١٣..................................................................................أمراض األطفال) ١(
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  ٥١٩...............................................................................األمراض الجنسية) ٢(
  ٥٢٢................................................................................األمراض النسائية) ٣(
  ٥٢٩................................................................................................اإليدز) ٤(
  ٥٣٢.................................................................................................العقم) ٥(

        األمومةاألمومةاألمومةاألمومة: : : : المحور السابعالمحور السابعالمحور السابعالمحور السابع

  ٥٤١.....................................................................................األم واألمومة) ١(
  ٥٥٤.............................................................................األمومة عند العرب) ٢(
  ٥٥٦......................................................................األم واألمومة في األدب) ٣(
  ٥٥٩....................................................................إلسالماألم واألمومة في ا) ٤(
  ٥٦١.....................................................................األم واألمومة في القرآن) ٥(
  ٥٦٢................................................................................األمومة والطفولة) ٦(

  ٥٦٩...................................................................................................الفهرس
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         الزنا الزنا الزنا الزنا----البغاء البغاء البغاء البغاء : : : : المحور الثامنالمحور الثامنالمحور الثامنالمحور الثامن

  ٧...............................................................................................  الزنا- البغاء  
        البلوغالبلوغالبلوغالبلوغ: : : : المحور التاسعالمحور التاسعالمحور التاسعالمحور التاسع

  ١٥........................................................................................................البلوغ
        البناتالبناتالبناتالبنات: : : : المحور العاشرالمحور العاشرالمحور العاشرالمحور العاشر

  ٢٣.......................................................................................أحوال البنات) ١(
  ٣٢...................................................................................البنت في األدب) ٢(
  ٣٤................................................................................ت في اإلسالمالبنا) ٣(

        التربية والتعليمالتربية والتعليمالتربية والتعليمالتربية والتعليم: : : : المحور الحادي عشرالمحور الحادي عشرالمحور الحادي عشرالمحور الحادي عشر

  ٤١......................)للتربية والتعليم( المناهج - المشاكل-  المراحل- األساليب) ١(
  ١٤٨......................................................................................التربية البدنية) ٢(
  ١٥٢.........................................................................................تربية البنات)٣(
  ١٥٧....................................................................................التربية الجنسية) ٤(
  ١٦٠.....................................................................تربية الشباب في اإلسالم) ٥(
  ١٦٦..................................................)تربية الطفل في اإلسالم(تربية الطفل ) ٦(
  ٢٠١...........................................................................تربية المرأة وتعليمها) ٧(
  ٢١٥.....................................................................................تربية المراهق) ٨(
  ٢١٨....................................................................الحضانة ورياض األطفال) ٩(
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  ٢٢٥...........................................................دور األسرة في التربية والتعليم) ١٠(
  ٢٣١........................................................دور الوالدين في التربية والتعليم) ١١(
  ٢٥٢.......................................................................................محو األمية) ١٢(
  ٢٥٨...........................................................................المعلّمون والمربون) ١٣(

        الجنسالجنسالجنسالجنس: : : : المحور الثاني عشرالمحور الثاني عشرالمحور الثاني عشرالمحور الثاني عشر

  ٢٧١...................................................................................الجنسيةالثقافة ) ١(
  ٢٧٣.................................................................................الجرائم الجنسية) ٢(
  ٢٧٤.............................................................................الجنس عند العرب) ٣(
  ٢٧٥.............................................................................الجنس في اإلسالم) ٤(
  ٢٨٣.............................................................................الجنس في الشرائع) ٥(
  ٢٨٤..............................................................................الجنس في الغرب) ٦(
  ٢٨٥..................................................................................الجنس واألسرة) ٧(
  ٢٨٦..................................................................................الجنس والحب) ٨(
  ٢٨٧.................................................................................الجنس والزواج) ٩(
  ٢٩٠...............................................................................الجنس والصحة) ١٠(
  ٢٩١..................................................................................الحياة الجنسية) ١١(
  ٣٠٤...............................................................................ذ الجنسيالشذو) ١٢(
  ٣٠٥...............................................................................الضعف الجنسي) ١٣(
  ٣٠٧..........................................................................علم النفس الجنسي) ١٤(
  ٣٠٩......................................................................................فقه الجنس) ١٥(
  ٣١٠.............................................................................المشاكل الجنسية) ١٦(
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        الحجابالحجابالحجابالحجاب: : : : المحور الثالث عشرالمحور الثالث عشرالمحور الثالث عشرالمحور الثالث عشر

  ٣١٥...........................................................................الحجاب عند العرب) ١(
  ٣١٦...........................................................................الحجاب في اإلسالم) ٢(
  ٣٢٢...........................................................................الحجاب في التاريخ) ٣(
  ٣٢٣.................................................................الحجاب في القرآن والسنة) ٤(
  ٣٢٧.........................................................................مجتمعالحجاب في ال) ٥(
  ٣٢٩..................................................................................فلسفة الحجاب) ٦(
  ٣٣٠...................................................................................فوائد الحجاب) ٧(
  ٣٣٣............................................................مسائل حول السفور والحجاب) ٨(
  ٣٥٥.......................................................................مشاكل المرأة المحجبة) ٩(

        الحقوقالحقوقالحقوقالحقوق: : : : المحور الرابع عشرالمحور الرابع عشرالمحور الرابع عشرالمحور الرابع عشر

  ٣٥٩...................................................................................حقوق األرحام) ١(
  ٣٦١.....................................................................................حقوق األسرة) ٢(
  ٣٦٦...................................................................حقوق األسرة في اإلسالم) ٣(
  ٣٦٧....................................................................................حقوق األوالد) ٤(
  ٣٧٢.....................................................................................حقوق البنات) ٥(
  ٣٧٤.................................................................................... حقوق الجنين)٦(
  ٣٧٤.....................................................................................حقوق الرجل) ٧(
  ٣٧٦.....................................................................................حقوق الزوج) ٨(
  ٣٧٨....................................................................................حقوق الزوجة) ٩(
  ٣٨٤...............................................................................حقوق الزوجين) ١٠(
  ٣٩١........................................... حقوق الطفل في اإلسالم- حقوق الطفل) ١١(
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  ٤٠٥...................................................................................حقوق المرأة) ١٢(
  ٤٥١..................................................................حقوق المرأة في اإلسالم) ١٣(
  ٤٧٣................................................................................حقوق الوالدين) ١٤(

        الحمل والوالدةالحمل والوالدةالحمل والوالدةالحمل والوالدة: : : : المحور الخامس عشرالمحور الخامس عشرالمحور الخامس عشرالمحور الخامس عشر

  ٤٨٥.................................................................... األصول-  األسرار- ثاراآل) ١(
  ٥٠٢..........................................................................................االجهاض) ٢(
  ٥٠٥...................................................................................أطفال األنابيب) ٣(
  ٥٠٨.....................................................................................تحديد النسل) ٤(
  ٥٢٨.............................................................علم األجنّة في الطب والقرآن) ٥(
  ٥٣٩..............................................................................)القبالة(فن التوليد ) ٦(

        الختانالختانالختانالختان: : : : المحور السادس عشرالمحور السادس عشرالمحور السادس عشرالمحور السادس عشر

  ٥٤٧.......................................................................................ختان اإلناث) ١(
  ٥٥٦...............................................................................الختان في األديان) ٢(
)٣ (٥٥٦..................................................................الختان في الشريعة والطب  

        الرضاعةالرضاعةالرضاعةالرضاعة: : : : المحور السابع عشرالمحور السابع عشرالمحور السابع عشرالمحور السابع عشر

  ٥٦٣.....................................................................................بنوك الحليب) ١(
  ٥٦٤.....................................................الرضاعة الطبيعية وفوائد حليب األم) ٢(
  ٥٧٠..................................................................................اللّبن في القرآن) ٣(

  ٥٧١...................................................................................................الفهرس
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        الزواجالزواجالزواجالزواج: : : : المحور الثامن عشرالمحور الثامن عشرالمحور الثامن عشرالمحور الثامن عشر

  ٧.......................................................................................تعدد الزوجات) ١(
  ٢٠.......................................................................’تعدد زوجات النبي) ٢(
  ٢٢.....................................................................................الحب والزواج) ٣(
  ٢٦.....................................................................................اجالرجل والزو) ٤(
  ٢٨......................................................................................زواج األقارب) ٥(
  ٢٩......................................................................الزواج بين الفقه والقانون) ٦(
  ٣٤......................................................................................الزواج السعيد) ٧(
  ٤٩......................................................................................الزواج العرفي) ٨(
  ٥٢....................................................................................الزواج العصري) ٩(
  ٥٢..............................................................................الزواج عند العرب) ١٠(
  ٥٧.............................................................................الزواج في اإلسالم) ١١(
  ٦٤..............................................................................الزواج في األنظمة) ١٢(
  ٦٦..............................................................................الزواج في الشرائع) ١٣(
  ٧٠....................................................................الزواج في القرآن والسنّة) ١٤(
  ٧٤....................................................................................الزواج المبكّر) ١٥(
  ٧٦.......................................................................................زواج المتعة) ١٦(
  ٧٨....................................................................................الزواج المدني) ١٧(
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  ٨٠.....................................................................................زواج المسيار) ١٨(
  ٨١..................................................................................الزواج واألسرة) ١٩(
  ٨٣..................................................................................الزواج والطالق) ٢٠(
  ٨٧..................................................................الزواج والعالقات الزوجية) ٢١(
  ١١٠..........................................................................الزواج وعلم النفس) ٢٢(
  ١١٣.................................................................................مشاكل الزواج) ٢٣(
  ١٢٥....................................................................مقدمات الحياة الزوجية) ٢٤(
  ١٣٦...................................................................................صايا الزواجو) ٢٥(

        الشباب والمراهقونالشباب والمراهقونالشباب والمراهقونالشباب والمراهقون: : : : المحور التاسع عشرالمحور التاسع عشرالمحور التاسع عشرالمحور التاسع عشر

  ١٤٥.........................................................................^شباب أهل البيت) ١(
  ١٤٨....................................................................................الشباب العربي) ٢(
  ١٥٢...................................................................................الشباب المثالي) ٣(
  ١٥٣...................................................................................الشباب المسلم) ٤(
  ١٦٨...............................................................................الشباب المنحرف) ٥(
  ١٧٠....................................................................الشباب والثـقافة واإلعالم) ٦(
  ١٧٤...............................................................................الشباب والجريمة) ٧(
  ١٧٤.................................................................................الشباب والزواج) ٨(
  ١٧٦........................................................................اب والغزو الثـقافيالشب) ٩(
  ١٧٨...............................................................................الشباب والقرآن) ١٠(
  ١٨٠.............................................................................الشباب والمجتمع) ١١(
  ١٨٢..........................................................................الصداقة واألصدقاء) ١٢(
  ١٨٤..................................................................صالة المراهقين والشباب) ١٣(
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  ١٨٥..............................................................علم نفس الشباب والمراهق) ١٤(
  ١٩٣..............................................................مجالت الشباب والمراهقين) ١٥(
  ١٩٥........................................................................المراهقة والمراهقون) ١٦(
  ٢٠٢..............................................................................الشاب والمراهق) ١٧(

        الشيخوخةالشيخوخةالشيخوخةالشيخوخة: : : :  العشرون العشرون العشرون العشرونالمحورالمحورالمحورالمحور

  ٢١٥................................................................................................الشيخوخة
        الصحةالصحةالصحةالصحة: : : : المحور الواحد والعشرينالمحور الواحد والعشرينالمحور الواحد والعشرينالمحور الواحد والعشرين

  ٢٢١......................................................................................صحة األسرة) ١(
  ٢٢٦..............................................................................صحة األم والطفل) ٢(
  ٢٣٣.....................................................................................صحة الشباب) ٣(
  ٢٣٤.......................................................................................صحة الطفل) ٤(
  ٢٥٠.......................................................................................صحة المرأة) ٥(
  ٢٦٢.................................................................................الصحة والجمال) ٦(
  ٢٧١......................................................................الصحة والرجيم الغذائي) ٧(
  ٢٧٤.................................................................................الصحة والرشاقة) ٨(
  ٢٧٧..................................................................................والزواجالصحة ) ٩(

        الطفلالطفلالطفلالطفل: : : : المحور الثاني والعشرينالمحور الثاني والعشرينالمحور الثاني والعشرينالمحور الثاني والعشرين

  ٢٨٣.........................................................................^أطفال أهل البيت) ١(
  ٢٨٥................................................................................ببليوغرافيا الطفل) ٢(
  ٢٨٧..............................................................التخلّف الذهني لدى األطفال) ٣(
  ٢٩٥......................................................................................تغذية الطفل) ٤(
  ٢٩٩...............................................جرائم األطفال والمراهقين وانحرافاتهم) ٥(



������� !������������������������������������������������������������������٢٥ 

  ٣٠٩.............................................................................جرائم ضد األطفال) ٦(
  ٣١٣...................................................................الشعور الديني لدى الطفل) ٧(
  ٣١٥.....................................................................................طفل الذكّيال) ٨(
  ٣١٩......................................................................................الطفل العربي) ٩(
  ٣٢٥..............................................................................الطفل في القرآن) ١٠(
  ٣٢٦................................................................................الطفل واإلعالم) ١١(
  ٣٣٤..................................................................................الطفل والتنمية) ١٢(
  ٣٣٥.................................................................................الطفل والثـقافة) ١٣(
  ٣٣٨................................................................................الطفل والجنس) ١٤(
  ٣٣٩................................................................................الطفل والسياسة) ١٥(
  ٣٤٠..................................................................................الطفل واللعب) ١٦(
  ٣٤٤....................................................................................الطفل واللّغة) ١٧(
  ٣٤٨...............................................................................الطفل والمراهق) ١٨(
  ٣٥٠........................................................... الطفولة في اإلسالم- طفولة ال) ١٩(
  ٣٦٢..............................................................................’طفولة النبي) ٢٠(
  ٣٦٥...............................................................................علم نفس الطفل) ٢١(
  ٣٩٣.................................................................................مجالت الطفل) ٢٢(
  ٣٩٤................................................................................مشاكل األطفال) ٢٣(

        الطالقالطالقالطالقالطالق: : : : المحور الثالث والعشرينالمحور الثالث والعشرينالمحور الثالث والعشرينالمحور الثالث والعشرين

  ٤٠٩.........................................................................أسباب ونتائج الطالق) ١(
  ٤١٥..............................................................................الطالق في الشرائع) ٢(
  ٤١٧.................................................الطالق في القوانين واألنظمة المختلفة) ٣(
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        المرأةالمرأةالمرأةالمرأة: : : :  الرابع والعشرين الرابع والعشرين الرابع والعشرين الرابع والعشرينالمحورالمحورالمحورالمحور

  ٤٢٥.............................................................................اإلجرام بحق النساء) ١(
  ٤٣٦.......................................................................................أخبار النساء) ٢(
  ٤٣٧.....................................................................................أخالق النساء) ٣(
  ٤٥٠....................................................................................األزياء والزينة) ٤(
  ٤٥٥................................................................................ببليوغرافيا المرأة) ٥(
  ٤٥٩................................................................................................التبرج) ٦(
  ٤٦٣...................................................................الجواري في الشعر والغناء) ٧(
  ٤٦٥.............................................................دور المرأة في رواية الحديث) ٨(
  ٤٦٨...................................................................تدور المرأة في المؤتمرا) ٩(
  ٤٨٢........................................................................................سن اليأس) ١٠(
  ٤٨٥..............................................................العالقات بين الرجل والمرأة) ١١(
  ٤٨٩...............................................................................علم نفس المرأة) ١٢(
  ٥٠٠.................................................................................مجالت نسائية) ١٣(
  ٥٠٧.................................................................................المرأة اآلسيوية) ١٤(
  ٥٠٨..................................................................................المرأة األردنية) ١٥(
  ٥١٥................................................................................المرأة األفريقية) ١٦(
  ٥١٦.................................................................................المرأة األفغانية) ١٧(
  ٥١٧................................................................................المرأة اإلماراتية) ١٨(
  ٥١٩................................................................................دلسيةالمرأة االن) ١٩(
  ٥٢٠..............................................................................المرأة االندنوسية) ٢٠(
  ٥٢١.................................................................................المرأة االيرانية) ٢١(
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  ٥٢٨................................................................................المرأة البحرينية) ٢٢(
  ٥٣٠.............................................................................المرأة البنغالدشية) ٢٣(
  ٥٣٠...............................................................المرأة بين الثـقافة واإلعالم) ٢٤(
  ٥٤٢...................................................................المرأة بين الفقه والقانون) ٢٥(
  ٥٤٥...................................................................................المرأة التركية) ٢٦(
  ٥٤٦..................................................................................المرأة التونسية) ٢٧(
  ٥٤٨............................................................................... الجزائريةالمرأة) ٢٨(
  ٥٤٩................................................................................المرأة الخليجية) ٢٩(
  ٥٥٦................................................................................المرأة السعودية) ٣٠(
  ٥٦١...............................................................................المرأة السودانية ) ٣١(
  ٥٦٤.................................................................................المرأة السورية) ٣٢(
  ٥٦٥..................................................................................المرأة الشرقية) ٣٣(
  ٥٦٨...................................................................................المرأة الصينية) ٣٤(
  ٥٦٩..................................................................................المرأة العراقية) ٣٥(
  ٥٨٥....................................................................................المرأة العربية) ٣٦(

  ٦٤١...................................................................................................الفهرس
  



٢٨---------------------------------�����������	��
������������������� �
 

�ßb¨a@†Ü�a@o�ŠèÏ�ßb¨a@†Ü�a@o�ŠèÏ�ßb¨a@†Ü�a@o�ŠèÏ�ßb¨a@†Ü�a@o�ŠèÏ@ @@ @@ @@ @

  ٥.............................................................................. عند الفالسفةالمرأة) ٣٧(
  ٦.........................................................................المرأة الغربية والمغتربة) ٣٨(
  ١٢................................................................................المرأة الفلسطينية) ٣٩(
  ١٧.....................................................................المرأة في األدب والشعر) ٤٠(
  ١٢٦.............................................................................المرأة في اإلسالم) ٤١(
  ١٧٢................................................................المرأة في االقتصاد والعمل) ٤٢(
  ٢٢٥.................................المرأة في األنظمة والقوانين والديانات المختلفة) ٤٣(
  ٢٤٩.............................................................................المرأة في التاريخ) ٤٤(
  ٢٥٧............................................................................لمرأة في الجاهليةا) ٤٥(
  ٢٥٨......................................×المرأة في فكراإلمام علي أمير المؤمنين) ٤٦(
  ٢٦١................................................................... والسنّةنآالمرأة في القر) ٤٧(
  ٢٩١...........................................................................المرأة في المجتمع) ٤٨(
  ٣٠٤.................................................................................المرأة الكويتية) ٤٩(
  ٣٠٧...................................................................................المرأة اللبنانية) ٥٠(
  ٣١٢.....................................................................................المرأة الليبية) ٥١(
  ٣١٣.................................................................................المرأة المسلمة) ٥٢(
  ٣٤٥...............................................................................المرأة المسيحية) ٥٣(
  ٣٤٨................................................................................المرأة المصرية) ٥٤(



������� !������������������������������������������������������������������٢٩ 

  ٣٨٥.................................................................................المرأة المغربية) ٥٥(
  ٣٨٩.................................................................................المرأة واألسرة) ٥٦(
  ٣٩٣..................................................................................المرأة والتنمية) ٥٧(
  ٤٢٨...............................................................................المرأة والجريمة) ٥٨(
  ٤٣٥...............................................................................المرأة والسياسية) ٥٩(
  ٤٨٧.......................................................................المرأة وعلم االجتماع) ٦٠(
  ٤٨٨.....................................................................................المرأة والفن) ٦١(
  ٥٠٠.................................................................................المرأة والقضاء) ٦٢(
  ٥٠٩....................................................................................المرأة واللغة) ٦٣(
  ٥١٠...................................................................................أة الهنديةالمر) ٦٤(
  ٥١١....................................................................................المرأة اليمنية) ٦٥(
  ٥١٣.................................................................................المرأة اليهودية) ٦٦(
  ٥١٧..................................................................................مشاكل المرأة) ٦٧(
  ٥٣١.................................................................................من عالم المرأة) ٦٨(
  ٥٩٠.................................................................................النهضة النسوية) ٦٩(
  ٥٩٩.............................................................................................الوراثة) ٧٠(

  ٦٠٣...................................................................................................الفهرس
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 إجهاض الحمل وما يترتب عليه مـن أحكـام فـي الـشريعة              ����
  اإلسالمية 

  عباس شومان 
  .م١٩٩٨، الدار الثقافية للنشر، القاهرة

   والقانون والطب الدين في اإلجهاض ����
  حوت تح حسان

=  ه١٤٠٣ /١٣/٨ -١١،  الكويـت ،  اإلسالم ضوء في اإلنجاب ندوة: في
  .ص١٢، م١٩٨٣/ ٢٦/٥ - ٢٤

  اإلجهاض في الفقه اإلسـالمي والقـانون الجنـائي الوضـعي           ����
  )دراسة مقارنة(

   ساطورإسماعيلمنصور السعيد 
  .م١٩٩٥،  والتوزيعردار المنار للنش، القاهرة

  ) مقالة (دالمتعم اإلجهاض ����
   يالفق محمد عادل 
  .م١٩٨٨، ١٢١ العدد، العام األمنمجلة  
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  الثالثة األديان وموقف اإلجهاض ����
  شبانة أبو همت الخالق عبد
 والقـضايا  اإلسـالمية  الـشريعة  عن الدولي اإلسالمي يالطب المؤتمر في

م١٩٨٧، القاهرة، المعاصرة ةالطبي.  

���� جنين سقطحقوقي   فقهييرسبر   
  ساز رزم بابك

  .بالفارسية، ص٢٥٣، مسو خطّ منشورات، طهران، األولى الطبعة

  اإلسالم نظر في واإلجهاض التعقيم ����
  .٩٩ ص، )م١٢/١٩٨١(، ١٢ العدد، العاشرة السنة، اإلسالمي الفكر لةمج

  اإلسالم في اإلجهاض حكم ����
  مدكور سالم محمد
  .٥٠ ص، )م١٩٧٣ /٨(، ١٧٧ العدد، العربي مجلة

  اإلسالمي الفقه في اإلجهاض حكم ����
   ياسين نعيم محمد. د

  .ه ١٤٠٩، ١٣ العدد، اإلسالمية والدراسات الشريعة مجلة

  ) ماجستير رسالة (سالمإ ديدگاه زأ نينج سقط ����
   موسوي سهيال
، ةاإلسالمي والمعارف اتاإللهي كلية منشورات،  طهران،  األولى الطبعة

  .بالفارسية، ص١١٢
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  اإلجهاض وإباحة األزهر شيخ ����
   اشالنقّ فريدة

  .م٢٩/٤/١٩٩٨، األهالي جريدة

  أخط جنينهاتُ قتل ����
   باز بن العزيز عبد

  .١٩١ ص، ٤٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة

���� ة واإلجهاض المسيحي  
  )أالنبا (غريغوريوس

  .ص٣٠، م١٩٧٢، ةمكتبة المحب، القاهرة

  والتعقيم اإلجهاض من اإلسالمي الدين موقف ����
   الخير الرحمن عبد الشيخ

  الرباط الوالدية لتنظيم العالمي اإلسالمي المؤتمر: في
  .ص٤٣، م١٩٨٥، المجد دار، دمشق

 شـيخ  لفتاوى االستناد يوتدع لإلجهاض تروج مشبوهة ندوة ����
  !األزهر
   حبيب كمال

  .م١/٥/١٩٩٨، الشعب جريدة

* * *  
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  اإلسالم نظر في الجنسين بين االختالط ����
   خيال الحكيم عبد محمد 
  .م١٩٨٣، الدعوة دار، االسكندرية 
  اإلسالم نظر في الجنسين بين االختالط ����

  البشري الطب بكلية والسياسي الثقافي طالنشا لجنة 
  .ص ٤٧، القاهرة 
  المسلمين مجتمع في االختالط ����

   عطوي محسن الشيخ 
  .١١٣ ص، )م١١/١٩٨٩(  =)ه٤/١٤١٠(، ٦٠ العدد، المنطلق مجلة 
  ةة تحريم مصافحة األجنبي أدلّ����

  إسماعيل بن أحمدمحمد بن 
  .م١٩٨٨، دار الصفوة، القاهرة

  المستهتر االختالطو ةبالمرأة األجنبي الخلوة تحريم ����
   الصباغ لطفي بن محمد 
  .ص٣٨، م١٩٨٠، االعتصام دار، القاهرة 
  ةالحكومي الدوائر في النساء توظيف ����

   باز بن العزيز عبد
  .٣٧٩ ص، ٣٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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  التعليم في االختالط حكم ����
  باز العزيزبن عبد

  .٦ ص، )م٣/١٩٨٦ ( ـ)م١٢/١٩٨٥(، ١٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  حكم اإلسالم في الكوافير وحالق النساء ����

  عكاشة عبد المنان الطيبي
  .م١٩٩٢، دار االعتصام، القاهرة

   پسر و دختر یهرابط ����
   پژوه دانش وهاب 
  .بالفارسية، ص١١١، الثقافي رشب مركز منشورات، طهران، األولى الطبعة 
  يكنون جامعه در سرپ و دختر یهرابط ����

   يمهرجرد علم نسرين 
  .بالفارسية، ص ٢١٩، ن آمنشورات، طهران، األولى الطبعة 
  وحكمه االختالط مفهوم في إسالمي رأي ����

   الخياط العزيز عبد
 - ٢٠، اإلســالمية اُألســرة المــرأة فــي مكانــة نــدوة: فــي ممقــد بحــث

  اإلسالمي يالمركز الدول، م القاهرة٢٢/١٢/١٩٧٥
  .١٤٩  صاإلسالم المرأة مكانة: ابكت في 
   يخيال ارتباط: قرآن پسر در و دختر روابط ����

  دانشمند مرتضى 
  .بالفارسية، ٩ ص، ١٠ العدد، بشارت ةمجل 
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  تهوكيفي الجنسين بين الفصل ضرورة ����
   فليفل زكريا حسن

  .ص١٤٤، م١٩٩٠، سينا ابن مكتبة، القاهرة 
  ) محاضرة (إلسالميا التشريع من ومكانها االختالط ظاهرة ����

   دسوقي طاهر
  .ه ١٤٠٤، اإلسالمية الجامعة، المنورة المدينة

���� زنان و مردان آزاد امتزاج: إسالم ماتمحر  
   يقيصد إقبال محمد
  .بالفارسية، ص١٥٦، يرايتساو منشورات، يدهل، الثانية الطبعة

  پسران و روابط دختران و نيازها ����
   ماجراجو محسن
  .بالفارسية، ص٣٠٤، جمال منشورات ،قم، األولى الطبعة

����الّ وذين مفُلِ هِهِجروحاِف مظون   
  محمد سعيد بن خميس، جزايريال جابر بكر أبو

  . ص٣٩٨، العربي التراث إحياء دار منشورات، بيروت، األولى الطبعة
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  معاصر جهان در خانواده فقه تهاىومسئؤولي حقوق، آداب، أحكام ����
  يالزحيل ةوهب 
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  سليمي العزيز عبد: ترجمة 
  .بالفارسية. ص٤٢١، إحسان منشورات، طهران، األولى الطبعة 
  والقانون الشريعة في اإلسالمية لألسرة ةاألساسي األحكام ����

   يالبر زكريا. د 
  .المعارف منشأةاإلسكندرية  
  سرةاأل أحكام ����

  العطار الناصر عبد 
  .العربية النهضة دار، القاهرة 
 ونفقـات  األوالد وحقـوق  الطالق: اإلسالم في سرةاأل حكامأ ����

  األقارب
   حسين فراج أحمد 
  .ص٣٦٧، م١٩٨٨، ةالجامعي الدار، بيروت 
  اإلسالمي  الفقه في وآثاره الزواج: اإلسالم في سرةاأل أحكام ����

   مدكور سالم محمد 
  .م١٩٦٩، العربية النهضة دار 
 المـذاهب  فقـه  بين ارنةدراسة مق  (سرة في اإلسالم  األ أحكام ����

ة والمذاهبالسني والقانون ةالجعفري(  
   شلبي مصطفى محمد 
  .ص ٨٧٨، م١٩٧٧، العربية النهضة دار، بيروت، الثانية الطبعة 
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 تطبيقهـا  ومـدى  ينالمـصري  المـسيحيين  عند سرةاأل أحكام ����
  بالمحاكم

   العطار توفيق الناصر عبد
  .ص٣٨٨، م١٩٨١، ادةالسع مطبعة، القاهرة، الثالثة الطبعة 

  واإلسالم الجاهلية في سرةاأل أحكام ����
  فوزي إبراهيم

  .ص٣١٠، م١٩٨٣، للنشر الكلمة دار، بيروت، الثانية الطبعة 

بين رواسب الجذور ومقتضيات : أحكام األسرة في الخليج العربي ����
 ).رمحر (ادفي يحيى فايز الحد، الحاضر

  هيا راشد الخليفة
  المؤتمر اإلقليمي الرابع للمرأة في الخليج :األسرة والطفولة في

  مسقط) ١٢/١٩٨٦ (-١٥ ٥والجزيرة العربية
  .م١٩٨٨، لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية، الكويت

  )مقارنة ةفقهي دراسة (وآثارهما والطالق الزواج في األسرة أحكام ����
   الجليدي محمد سعيد 
   .ص٣٥٩، م١٩٨٦، الجماهيرية الدار، مصراتة 

  اإلسالمية الشريعة في سرةألا أحكام ����
   معجوز عرانيرالم محمد 

  .ص٣٩٣، م١٩٨٠، النجاح دار مطبعة، البيضاء الدار
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  ) دراسة مقارنة ( أحكام األسرة في ضوء المذاهب الفقهية����
  العنين أبو عبد الفتاح محمد

  .م١٩٩٦، مكتبة الجالء،  مصر-المنصورة 
  )دراسة مقارنة ( الفقه اإلسالمي أحكام األسرة في����

  محمد محمد فرحات
  .م١٩٩١، دار النهضة العربية، القاهرة

 أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي مع بيان ما أخذ به القـانون             ����
  وما يجري عليه عمل القضاء في مصر

  محمود بالل مهران 
  .م١٩٩٦، دار الثقافة العربية، القاهرة

   سالمي والقانون المصري أحكام األسرة في الفقه اإل����
  جابر مهران 

  .م١٩٩٥، القاهرة
  المسلمين غير ينللمصري سرةاأل أحكام ����

   تناغو السيد عبد سمير 
  .سعيد بور دار 
   لينهأمت أحكام خانواده أحكام ����

  : +يخمين مامة اهللا العظمی إيآ نظريات و فتاوى با مطابق
   يموگه الرحيم عبد عدادا 
، ياالسـالم  عـالم اإل مكتب منشورات مركز،  قم،  رعش الحادية الطبعة 
  .بالفارسية، ص٣٥٩، ش .ه ١٣٧٧
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 يلع السيد العظمى اللَّه آية لفتاوى طبقاً( سرةالمرأة واأل  أحكام ����
   )السيستاني

   مشكور يعل ما 
  .ص٣٠٢، ه ١٤٢٦، ةالثقافي الزهراء دار، قم، األولي الطبعة 
  اإلسالميفي التشريع  سرةاأل ����

   السنهوري فرج مدأح محمد
، ةوالمدرســي ةالجامعيــ للكتـب  المركــزي الجهـاز  منــشورات، القـاهرة 

  .ص٢٢٢، م١٩٨١
   األسرة في التشريع اإلسالمي والقوانين التي تحكمها في مصر����

  محمد علي محجوب 
  .م١٩٩٢، مطابع األهرام، القاهرة

  اإلسالمي الشرع في سرةاأل ����
   النكدي عارف 

، م١٩٥٢،  الـسابع و العـشرون     مجلـد ال،  )دمـشق ( بيـة العر اللغة مجمع مجلة
  .٤٤٠ ص
  اإلسالمي الشرع في سرةاأل ����

   فروخ عمر
  .م١٩٨٨ = ه١٤٠٨، ةالعصري المكتبة، بيروت

 إلـى   التشريع تاريخ من لمحة مع اإلسالمي الشرع في سرةاأل ����
  اإلسالم ظهور

   البيطار بهجت محمد
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، م١٩٥٣،  لثامن و العشرون  ا المجلد،  )دمشق( العربية اللغة مجمع مجلة
  .٤٧٧ ص
 ياةـالح في والواجبات الحقوق: اإلسالمية الشريعة في سرةاأل ����

  الزوجية
   الغساسي العربي
   =ه١٣٩٣، ربيع ١٠، ٩د العد، عشر الخامسة السنة، الحق دعوة مجلة

  .٦٧ ص، )م٥/١٩٧٣ (
    التشريع اإلسالمي لألسرة����

  .م١٩٨٢، ةديدار الطباعة المحم، القاهرة
  سرةاأل تشريعات ����

   الجداوي عطية 
ــ منــشورات، القــاهرة  ــادين فــي العــاملين لتــدريب العامــة ةالجمعي  مي
  .ص١٠٤، م١٩٦٨، واالُسرة الطفولة

    حكمة اهللا في جوهر أحكام األسرة اإلسالمية����
  زكريا البري

  .م١٩٨١، دار النهضة العربية، القاهرة
   نماز و خانواده ����

   مؤلفين عدة
 .ه  ١٣٧٨،  والمعلمـين  بـاء اآل لجنـة  منـشورات ،  طهران،  األولى ةالطبع 

   .بالفارسية، ص١٣٦،  ش
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  )مقارنة بين الشريعة اإلسالمية وغيرها ( دراسات في أحكام األسرة����
  محمد بلتاجي

  .م١٩٧٤، مكتبة الشباب، القاهرة
  إسالم تاريخ فقه در: و طالق خانواده، زنان ����

   سنبل يزهارألا ميرةأ
نقــل مــن ، ســيراكيوس جامعــة منــشورات، نيويــورك، ألولــىا الطبعــة

  .ص٣٧٥، االنجليزية إلى الفارسية
   خانواده از حمايت أصل: عاقله ����

   ييزد محامد يعل
  .بالفارسية، ٦٩ ص، ٢ العدد، يانسان علوم يپژوهشها مجلة

   اإلسالم في سرةاأل فقه ����
   التميمي الخطيب الدين عز

  .٥٢: ٦، موسوعة الرفاعي م١٩٨٥
   نظام األسرة:  الفقه اإلسالمي����

  لجنة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر
  .م١٩٨٩، جامعة األزهركلية الشريعة و القانون

  ازدواج وآداب خانواده أحكام: اإلسالمي الفقه ����
  يسمدر يتق محمد سيد

   آژير رضا حميد: ترجمة
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  .بالفارسية، ص٢٧٨، ×نالحسي انمحب منشورات، طهران، األولى الطبعة
   خانواده فقه ����

   نيا ميلهاا صغرأ يعل
 اإلسـالمية  والتحقيقـات  الدراسـات  معهـد القسم العسكري في    : عدادا

   .في قم المقدسة الفقيه يول ةلممثلي التابع
  .بالفارسية، ص١٣٦، ياقوت منشورات، األولى الطبعة

- ابـع الر الجـزء ،  الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه ����
  )سرةاأل أحكام( الشخصية األحوال

   الشربجي علي، البغا مصطفى. د، الِخن مصطفى. د
  .ص٢٠٨، م١٩٨٧=  ه١٤٠٧، العلوم دار، دمشق، األولى الطبعة

  )دراسة مقارنة ( قانون األسرة اليمني في ضوء المذاهب الفقهية����
  العنين أبو عبد الفتاح محمد

  .م١٩٨٢، مطبعة األمانة، القاهرة
    محاضرات في فقه األسرة����

  الحسين سليمان جاد
  .م١٩٩٠، دار النهضة العربية، القاهرة

   اإلسالم في االُسرة أحكام من ����
  ارالطي محمد اهللا عبد

 اإلمـام  جامعـة ،  )اإلحـساء ( اإلسـالمية  والدراسـات  الشريعة كلية مجلة
  . ١٣ ص، ه ١٤٠٣ -١٤٠٢، ٢ العدد، الثانية السنة، اإلسالمية سعود بن محمد
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   آن الكريم من أحكام األسرة والمجتمع في القر����
  هاشم محمد  أبو عبد البديع

  .م١٩٩٧، دار علي للطباعة
    من فقه األسرة في اإلسالم����

  محمد نبيل غنايم 
  .م١٩٩٦، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

 حقـوق ،  الطـالق ،  الـزواج :  نظام األسرة في الشريعة اإلسـالمية      ����
   أحكام تطبيقية في قضايا األحوال الشخصية، األوالد واألقارب

  محمد علي محجوب
  .م١٩٨١، دار الحرية، القاهرة

   خانواده سيماى در نماز ����
   والمعلمين اآلباء جمعية

 فــي مــينلوالمع اآلبــاء لجنــة منــشورات، طهــران، األولــى الطبعــة
   .بالفارسية ،ص٣٠٨، ش .ه ١٣٧٦، يرانيةاإل اإلسالمية الجمهورية

  اُألسرة أحكام في الوجيز ����
   مطلوب المجيد عبد

  .م١٩٩٥=  ه١٤١٥، اإلسالمية الدراسات معهد، القاهرة
  اإلسالم في االُسرة ألحكام الوجيز ����

  مدكور سالم محمد
  .ص٥٥٩، م١٩٧٦، العربية النهضة دار، القاهرة
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   الوسيط في أحكام األسرة في التشريع اإلسالمي����
   زيدانزكي زكي حسين

  .٣٢٠: ٦، موسوعة الرفاعي م١٩٩٨

IIIITTTTHHHH õýí⁄a@âbØycõýí⁄a@âbØycõýí⁄a@âbØycõýí⁄a@âbØyc@ @@ @@ @@ @

  سالمية يالء في الشريعة اإل اإل����
  محمد هاشم محمود

  .م١٩٩٥، مكتبة الحجاز،  مصر-أسيوط
  يالءحكام اإلأ قضية النساء في ����

  آمال يس عبد المعطي البنداري
  .م١٩٩٧، زهرية للتراثالمكتبة األ، القاهرة

IIIIUUUUHHHH …üëþa@âbØyc…üëþa@âbØyc…üëþa@âbØyc…üëþa@âbØyc@@@@@ @@ @@ @@ @

 بأحكام ودودمال تحفة من مختصرة: اإلسالم آداب في أوالدنا ����
  المولود

  الجوزية مقي بنا
  .السلفية الدار، القاهرة
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  المولود بأحكام المودودتحفه  ����
  الجوزية مقي بنا

 انالمنّ عبد حسان: تحقيق
   .ص٢٧٢، م١٩٩٥ = ه١٤١٦، الخير دار، بيروت، دمشق، األولى الطبعة

  )ماجستير رسالة (والداأل بين ةالعطي في التفضيل ����
  الحمود محمد بن اهللا عبد

  .ه ١٣٩٧، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد ماماإل جامعة

  الصغار أحكام جامع ����
  ياألسروش محمود بن محمد
   البيزلي الخالق عبد الحميد عبد: تحقيق
  .م١٩٨٢، بغداد، األولى الطبعة

  الحبوة ����
    دزين الدين بن علي بن محم

  مجموعة ضمن
  .٦٦٦: ١٢ و١١، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط

  الحبوة ����
   الخاجوئي الفاضل 
  مجموعة ضمن 
  .٦٦٦: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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  والدأ تدبير بيان در ����
   مجهول مؤلف ال
   خالقأ تهذيب: كتاب في 
  .١٩١ ـ ١٩٠: ١هرس ، الفبالفارسية،  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   والمجنون الصبي مال زكاة ����
   طموم محمد. د 
  .القاهرة 

   الولدان كتاب ����
   .١٤٦: ٢٥، الذريعةيمالق دؤل بن الحسن بن الحسين بن محمد بن أحمد

  والدألا إرث في مسألة ����
  )یالشريف المرتض( ی بن موسالحسين بن علي

 الرجائي مهدي السيد: تحقيق

 المرتـضى  الـشريف  رسـائل  ضـمن ،   ه١٤٠٦،  ريمالكـ  القرآن دار،  قم
٣/٢٥٥.  

  العقيقة في مسألة ����
   .٣٩٠: ٢٠، الذريعة الراوندي الدين قطب الشيخ

  العقيقةلة في مسا ����
  .٣٩٠: ٢٠، الذريعة الجعفري حمزة بن الحسن بن محمد ىيعل أبو الشيخ
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  العقيقة مسائل ����
  .)قالصدو الشيخ( يمه القين بن بابوي بن الحسيد بن علمحم

  الهبة في بعض على األوالد من تفضيل بعض اإلسالم موقف ����
  الحفناوي إبراهيم محمد 
  .ص٣٩، م١٩٨٧، للتراث الصحابة دار، طنطا 

  له واستنمائه الصغير بمال تجارإلا وجوب ����
   .الشيباني فالح بن ماجد 

IIIIVVVVHHHH pbäjÛa@âbØycpbäjÛa@âbØycpbäjÛa@âbØycpbäjÛa@âbØyc@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @

 فتـاواى  با مطابق دختران ويژه: متوسط سطح أحكام آموزش ����
  تقليد بزرگ عمراج

   زاده فالح حسين محمدتدوين  
، ش .ه ١٣٧٧،  والنـشر  للطبـع  الهـادي  مؤسـسة ،  قم،  عشر الثانية الطبعة 

  .بالفارسية، ص٢٥٨

   دختران أحكام ����
   يهلال آيت يمهد سيد

  .بالفارسية، ص١٩١، ش .ه ١٣٨٠، آرا جهان منشورات، طهران، األولى الطبعة
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   وپسران دختران أحكام ����
   وريان پيله غرصأ يعل 
، ص٨٨،  ش .ه ١٣٧٥،  مـدين  منـشورات  مؤسـسة ،  قـم ،  األولى الطبعة 

  .بالفارسية

IIIIWWWWHHHH ČäjnÛa@âbØycČäjnÛa@âbØycČäjnÛa@âbØycČäjnÛa@âbØycïïïï@@@@@ @@ @@ @@ @

   مِهباِئدعوهم آلاُ ����
  عبد العزيز بغداد 

 / ٦ (= )ه١٤٠٦/ ٩(،  ٢٦٢العـدد   ،  )الكويـت  (مجلة الـوعي اإلسـالمي    
  .٣٥ص ، )م١٩٨٦
   اإلسالم في يالتبنّ ����

   طنطاوي سيد محمد
، )م٥/١٩٨٨ (١٠العـدد ،  ربعـون الـسادس و األ    مجلـد ال،  اإلسـالم  منبـر  مجلة

  .٢٦ ص، م١٩٨٨، ١١ العدد، ٢٦ ص
   اإلسالم في يالتبنّ حكم ����

   القاضي الفتاح عبد
  .٢٦ ص، )م١٩٧٥ /٤( ٤ العدد، السابعة السنة، اإلسالمية الجامعة مجلة

* * *  



٥٢---------------------------------�����������	��
������������������� �

IIIIXXXXHHHH ´ä¦a@âbØyc´ä¦a@âbØyc´ä¦a@âbØyc´ä¦a@âbØyc@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @

  )ماجستير رسالة (اإلسالمي الفقه في والحامل الجنين أحكام ����
   المطوع اهللا عبد بن محمد بن أحمد
  .ه ١٤٠٣، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

  )ماجستير رسالة (اإلسالمي الفقه في والحامل الجنين أحكام ����
   الحربي عوض بن نايف 

  .ه ١٣٩٤، للقضاء ليالعا المعهد - اإلسالمية، سعود بن محمد ماماإل جامعة
   اإلسالمي الفقه في به المتعلّقة واألحكام الجنين ����

  كوردم سالم محمد 
  .العربية النهضة دار، القاهرة 
  )تكميلي بحث (ياإلسالم الفقه في الجنين حقوق ����

   الدويش الرحمن عبد بن اهللا عبد
 هالفقـ  - للقـضاء  يالعـال  المعهـد  -اإلسـالمية  سـعود  بن محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٨، المقارن
   والقانون الشريعة بين المستكين للحمل الجنائية الحماية ����

   إسماعيل الشافي عبد محمد 
  .م١٩٩٢، المنار دار 
   مسلم من الحامل ةالذمي دفن ����

  .٦٨ ص، ١٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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   في اإلسالم الجنين رعاية ����
   محسن حميد نبيل

  .٢٣٦ ص )ه١٤٠٩ / ٧،  ٨ (٢٣ ددالع، اإلسالمية الثقافة 
  السقط عن العقيقة ����

  .٩٩ ص، ١٢ العدد، ٧٦ ص، ١٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

IIIIYYYYHHHH @lbv§a@âbØyc@lbv§a@âbØyc@lbv§a@âbØyc@lbv§a@âbØyc@ @@ @@ @@ @

    االحتجاب عن زوج البنت����
  .١٠٧ص، ٢٢العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

   أحكام الستر والحجاب����
  الشيخ علي حجازي
ــور اإلســالم  ــة ن ــروت (مجل ــ، )بي ــسنة الخام  و ٩ (٥٢، ٥١العــدد ، سةال

  .٤٠ص ، )م١٠/١٩٩٤
 بوجوب حجاب   ’ة القاطعة على اختصاص نساء النبي      األدلّ ����

   دون باقي نساء العالمين) النقاب (الوجه عليهن
  محمد سامي فرج 

  .م١٩٩١، القاهرة
    أساس إيمان در وجوب حجاب زنان����

  سيد حسين بن نصر اهللا عرب باغي ارومي 
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  .بالفارسية، تبريز
   إسبال الكساء على النساء ����

  جالل الدين السيوطي 
  .ص٧٠، ه ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى

   اإلسالميون والمرأة ����
  محمد سليم العوا . د

   .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٠، جريدة اإلسبوع
  النقاب واجب:  أيتها األخت المسلمة����

  أبو محمد هانىء بن صالح عبد الغني 
  .م١٩٩٤، ةبة اإلسالميالفيوم المكت

   البرهان في تحجب النسوان����
  حاج سيد عبد اهللا بوشهري بالدي 

  .بالفارسية
   بل النقاب واجب����

  م  المقدأحمدمحمد بن 
  . ص٢٣٨، ه ١٤١١، مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة األولى

����ة الحجاب بيان مشروعي   
  مصطفى نجار 

  .١٠٧: ، المرأة بيلوغرافيابيروت
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ة مـن   وفق القواعد المستمد  ،  صحاب بتحريم النقاب  أل تذكير ا  ����
  علمي األصول والحديث

   منصورإسماعيل
  .م١٩٩٠، القاهرة

   تذكير أوالت األ لباب بما ورد في الحجاب والنقاب����
  عادل بن يوسف الفرازي

  .م١٩٩٠، جمعية الوقف اإلسالمي، هولندا
   نآ تغطية الرأس حال قراءة القر����

  عبد العزيز بن باز 
  .٤٨٤ص، ١٥العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

   ة الموجبين وشُبه المخالفينأدلّ:  الحجاب����
  مصطفى بن العدوي

  .ص١٢٨، ه ١٤١٠، مكتبة الطرفين، الطائف، الطبعة الثانية
    الحجاب الشرعي����

  عبد العزيز بن باز
  .٩٥ص، ٣٥العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

فريضة إسالمية  : ةة الشرعي  الحجاب الشرعي مع األعمال الصالح     ����
   وليس حرية شخصية

  جوهري محمد جوهري
  .م١٩٩٥
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    حجاب المرأة ولباسها في الصالة����
  ابن تيمية

  محمد ناصر الدين األلباني: م له وأخرج أحاديثه وعلّق عليهقه وقدحقّ
  .ص٥٦، م١٩٨٣، المكتب اإلسالمي، بيروت

    حكم إسدال المرأة شعرها على جبينها����
  عزيز بن باز عبد ال

  .١٣٨ص، ٢٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
    حكم السفور والحجاب����

  عبد العزيزبن باز 
  .١٥ص ، )م١٩٨٥/ ١١-٨ (١٤العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

   حكم كشف المرأة أمام أحمائها����
  .٦٢ص ، ٩العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

    حكم كشف المرأة وجلوسها مع الرجال����
  .١١٧ص ، ١٦العدد ، بحوث اإلسالميةمجلة ال

    حكم النقاب����
  .٩٠ص ، ٢٣العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

  )حكمة النّقاب وفلسفة الحجاب ( حكمة الحجاب وأدلّة النقاب أو����
  ابن الشيخ محمد حسين بن محمد علي الخراساني 

  .بالفارسية، ص٢٩٥، طهران
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����  ـ ة عن الحجاب وفق أصح وأقـوى األ        دراسة تحليلي ة مـن   دلّ
  الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة وأصحاب المذاهب والعلماء

  نبيل حمدي
  .م١٩٩١، القاهرة

   ين دراسة في المرأة وستر الوجه والكفّ����
  علي حسين محمد مكي العاملي 

  .ص٥٦، الدار اإلسالمية، بيروت
   أحكام الستر والنظر:  دليل تحرير الوسيلة����

   +لخمينيية اهللا العظمى السيد االمام اآ
  كبر سيفي المازندراني أعلي : حاشية

  .ص٢٣٤، +ثار اإلمام الخمينيآمنشورات مؤسسة نشر ، طهران، الطبعة األولى
���� كشف حجاب ووجوب حجاب بحكم عقل وتـصريحات          رد 

   تكتاب وسنّ
  سيد أسد اهللا بن زين العابدين مير سالمي فرقاني

  .بالفارسية، ص١٤٢،  ه١٣٥١، طهران
   س إيمان في وجوب الحجاب على النسوان رسالة أسا����

  السيد جعفر بن محمد بن جعفراألعرجي 
  .ص بالفارسية٣٢،  ه١٣٤٩ 
    الحجابة رسال����

  سيد فاضل بن سيد قاضي هاشمي بروجردي 
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  .بالفارسية، ص٢١،  ه١٣٤٦

   بات وجوب حجاب در دين مبين إسالمإث درای رساله ����
  الشيخ عباس علي خراساني

  .بالفارسية، ص٢٤، منشورات تعليمات إسالمي،  ش.ه ١٣٢٧، طهران

    در حجابای رساله����
  شيخ محمد كاظم بن محمد سعيد 

  .بالفارسية، ش.ه ١٣٤٥، طهران

   در حجاب زنان ای رساله ����
  رضا بن عبد الرسول مدني كاشاني 

  .بالفارسية، طهران

   در حجاب نسوانای  رساله ����
   المؤلف مجهول 

  .ةبالفارسي، ص٢٨:  طهران

  در لزوم حجاب: هضيائي  ی رساله����
   مازندرانييحاج سيد موسى بن مهد

  .بالفارسية، طهران

   ةة والنقلية العقلي رسالة في إثبات الحجاب باألدلّ����
  .بن السيد محمد حسين الهندي النوگانوياالسيد محمد مجتبى 
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   رسالة في تحقيق الحجاب����
  .الشيخ رفيع الدين بن ولي اهللا الدهلوي

  رسالة في الحجاب ����
  بازعبد العزيز  بن 

  .مكتبة ابن الجوزي، الدمام
   رسالة في الحجاب والسفور ����

  ابن تيمية
  .مكتبة ابن الجوزي، الدمام

   رسالة في الحجاب والسفور ����
  ابن عثيمين 

  .مكتبة ابن الجوزي، الدمام
    رسالة في وجوب الحجاب حتى الوجه والكفين����

  تاني خراساني  بجسيسيد ميرزا هادي بن عل
  .بالفارسية، النجف األشرف

    رسالتان في الحجاب����
  محمد بن صالح العثيمين ، عبد العزيز بن باز

  .ص٣٦، دار المجتمع، جدة، الطبعة الثانية
   رسائل تبحث في مسائل الحجاب والسفور ����

  بازعبد العزيز  بن 
   .ص٤٥، سالميةالجامعة اإل، المدينة المنورة
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  اقشة في إثبات لزوم الحجابمن:  زينب بيگم����
  ميرزا محمد جواد بن رضا واعظ دارابي

  .بالفارسية

   ستر الوجه بين الحق واالضطراب����
  شيآ زيني أحمدعبد الرحمن 
  .ص١٤٤، ه ١٤١١، المؤلف، الطبعة األولى

    الستر والنظر����
  الشيخ محمد مهدي شمس الدين 

  .ص٣٠٢، طبع المؤلف

   ة النقاب السفور والحجاب وأدلّ����
   محمد الجمل الجيزةإبراهيم

  .م١٩٩٤، دار القلم للتراث

  ارتداء الحجاب من االُصول:  شيخ األزهر����
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٧، جريدة الجمهورية

   ةحجاب المرأة المسلمة من االُصول الديني:  شيخ األزهر����
  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٧، جريدة األخبار

����ة الحجاب شيخ األزهر يؤكد شرعي  
  .م١٩٩٨/ ١١/٤، سائيجريدة األهرام الم
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  در وجوب حجاب:  صواب الخطاب����
  ،  مرندييمير محمد هاشم بن عبد اهللا موسو

  .بالفارسية، ش .ه ١٣٣٤، خوي
  )شعر (در لزوم حجاب:  عفافنامه����

  مير فيروز كوهي ابن مصطفى قلي منتظم الدولةأسيد كريم 
  .بالفارسية، ص٢٧، ش .ه ١٣١٣، طهران

����ن تحتجب المرأة  عم  
  العزيز بن بازعبد 

  .١٤٠ص ، ٢٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
   األدلّة، القسم الثالث:  عودة الحجاب����

  م  المقدإسماعيل بن أحمدمحمد بن 
  .ص٤٨٦، ه ١٤١٠، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى

    غطاء الوجه����
  عبد العزيز بن باز 

  .١١١ص ، ٢٢العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
   قاب فريضة النّ����

  محمد عبد الملك الزغبي 
  .م١٩٩٤، دار والي اإلسالمي للنشر والتوزيع، المنصورة
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  ة الحجاب وحكمة النقاب فصل الخطاب في أدلّ����
ــشريعتمدار   االمــولى محمــود  ــر ال ــن جعف ــشيخ محمــد حــسن ب ــن ال ب

  باديآاالستر
  .مخطوط

    فصل الخطاب في تنقيح الحجاب����
اني ث األصفهالميرزا عبد الرزاق المحد  

  .في مجلدين

    فصل الخطاب في المرأة والحجاب����
  .أبي بكر الجزائري

    فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب����
  درويش مصطفى حسن 

  .ص٢٧٢، دار االعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية

    فقه وپوشش بانوان����
  كبر كالنتري أعلي 

، ص٢٢٤، منـــشورات بوســتان كتـــاب قـــم ، قــم ، الطبعــة األولـــى 
  .فارسيةبال

    كاشف الحجاب ورافع النقاب����
  .السيد محمد بن علي بن علي نقي الحسيني الكوهكمري
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 كتاب واجب الواجبات في لـزوم الحجـاب للمـرأة بالـدين             ����
  والفطرة
   محمد سعيد أحمد

  .م١٩٢٠، مطبعة االعتماد، القاهرة
   الكشف على أخي الزوج����

  .١٣٨ص ، ١٩العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
  ف المرأة وجهها أمام الحمو كش����

  عبد العزيز بن باز 
  .٢٨٣ص ، ١٥العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

   كشف وجه المرأة ����
  مصطفى الخالد 

، م١٩٨٦ = ه١٤٠٦،  ٨العـدد   ،  السنة الحاديـة عـشر    ،  مجلة منار اإلسالم  
  . ٧٩ص
    اللباب في أحكام الزينة واللباس واالحتجاب����

  زائريمحمد بن مصطفى بن الخوجة الج
  .ص١٠٢، م١٩٠٧ = ه١٣٢٥، مطبعة فونطانة، الجزائر

    لباس المرأة أمام المحارم����
  عالء الدين محمد 

  .م١٩٩٢، مكتبة السنة، القاهرة
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    لزوم حجاب����
  الميرزا فضل اهللا بدايع نگار 

  .بالفارسية،  ش.ه ١٣٣٢،  العتبة الرضوية في مشهد
   مجموعة رسائل في الحجاب والسفور����

   العلماء جماعة من
  .م١٩٩٥، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة

   المرأة في اإلسالم والحجاب والسفور����
  فندي حمدي النشارأمحمد 
  .م١٩١١، مطبعة الواعظ، القاهرة

أحكام فقهية حول الحجاب والدماء الطبيعية      :  المرأة المسلمة  ����
  وزكاة الحلي

  محمد بن صالح العثيمين
  .م١٩٩٥، مكتبة الزهراء، القاهرة

  والقول بوجوبه.. قاب للمرأة بين القول ببدعته النّ����
  يوسف القرضاوي . د

  .ص٨٠، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، دار الفرقان، عمان، ولىالطبعة األ
   نسوانتحجب وجوب با برهان ����

  السيد عبد اهللا بن أبي القاسم الموسوي البالدي البوشهري 
  .٣١: ٢٥، الذريعة  بالفارسية
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   الوجه والكفين وجوب الحجاب حتى ����
  .٣٢: ٢٥، الذريعة ميرزا هادي بن علي البجستاني الخراساني

   وجوب الحجاب وحرمة الشراب����
  .٣٢: ٢٥، الذريعة مال محمد صادق فخر اإلسالم

    وجوب الحجاب وسدل النقاب����
  التنكابني 
  .٣٢: ٢٥، الذريعة بالفارسية
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  الحضانة عن جرةاأل أخذ عن اإلبانة ����
   عابدين بابن المعروف أمين محمد 
  . ص ١٨،  ه١٣٠١، دمشق 
  )مقارنة دراسة (الحضانة أحكام ����

  رشب حكمت. د 
  .م١٩٨٤، ١٣ العدد، )بغداد (ةالعربي والدراسات البحوث معهد مجلة 
  )ماجستير رسالة (اإلسالم في الحضانة أحكام ����

  .كليب ابن العزيز عبد بن سعد
  . ه١٣٩٤، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية ودسع بن محمد اإلمام جامعة
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  اإلسالمية الشريعة في الحضانة أحكام ����
   الصالح العزيز عبد بن الرحمن عبد

  .ه ١٤٠١، رةالمنو المدينة في اإلسالمية الجامعة
  )تكميلي بحث (اإلسالمي الفقه في الحضانة أحكام ����

   الزرقان علي العزيز عبد
 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  عودسـ  بـن  محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٧، المقارن الفقه
   حضانت در إسالم����

  فاطمة موسوي بجنوردي
  .ةيبالفارس، ص١٦٧، منشورات أباصالح، طهران، الطبعة األولی

  )ماجستير رسالة (اإلسالمية في الشريعة الحضانة ����
   خفاجي عثمان علي محمد حياة 
  .ص١٧٣، ه ١٣٩٩ - ريعةالش كلية - القرى أم جامعة 
  )رسالة ماجستير (اإلسالمية الشريعة في الحضانة ����

  ة بنت ساتي عبداهللايفوز
  .م١٩٧٤، جامعة األزهر، ني وأصول الدية التربيةکل

 لقـوانين  مقارنـة  دراسـة  (اإلسـالمية  الـشريعة  فـي  الحضانة ����
  )ماجستير رسالة ()الشخصية األحوال

  محمد سليمان هاني
  .ورقة ٤٣٣، م١٩٨٦، ةاألردني الجامعة
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   اإلسالمي الفقه في الحضانة ����

   الجبوري خلف حسين. د 
  .٢٠٧ ص، م١٩٧٠، ١٣ العدد )بغداد( اإلسالمية الدراسات كلية مجلة

   اإلسالمي الفقه في الحضانة ���� 

   عقبي محمود محمد سمير 
  .ص٢٣٧، م١٩٨٦، المنار دار، القاهرة 
 التـشريع  بـين  مقابلـة  اسةدر (اإلسالم في ةالقضائي الحضانة ����

  )ماجستير رسالة( )الوضعي والقانون اإلسالمي
   يوبأ محمد خان رويس محمد 

  .ه ١٤٠٨، الشرعية العليا الدراسات - الشريعةقسم  - القرى أم جامعة
  )ماجستير رسالة (اإلسالمي الفقه في وأحكامها الحضانة ����

   المجلي محمد بن العزيز عبد
 الفقـه  - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سعود بن محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٧، المقارن
   المسلم الطفل وتربية الحضانة دار ����

  زيد أبو محمود أحمد
  .)ه١٤٠٧ /١٠( ٢٧٤ العدد، اإلسالمي الوعي مجلة

  األوالد حضانة ةمد انتهاء قبل ال ترد للزوج ةالزوجي ةشقّ ����
  الجواد عبد لواحظ
  .  م٣/٥/١٩٩٨، األخبار جريدة
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   نگهداري کودك بر عهده کيست؟����
  افسانه زماني جباري

  .يةبالفارس، ١٠ص، ١٢العدد ، مجلة حقوق زنان
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  )دكتوراه رسالة (اإلسالمية الشريعة في الحامل أحكام ����
   الرحمن سعيد حسين أحمد 
   . ه١٤٠٦، ءللقضا العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة 
   أحكام الحمل في الشريعة اإلسالمية����

  إسماعيلمحمد رشدي محمد 
  .م١٩٧٨، مطبعة الجبالوي، القاهرة

  اإلسالمية الشريعة في المرأة الحامل أحكام ����
   الخطيب الرحمن عبد يحيى 
، م١٩٩٩ = ه١٤١٩، البيـــارق ودار النفـــائس دار، ردناأل، األولـــى الطبعـــة 

  .ص١٩١
  )دراسة مقارنة (الحامل في الفقه اإلسالمي أحكام المرأة ����

  محمد عبد الرحيم محمد المنيا
  .م١٩٩٥، دار حراء للطباعة والنشروالتوزيع
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   والمرضع الحامل إفطار ����
  باز بن العزيز عبد 
  .١٤٦ ص، ٤٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

 في رمضان في الصوم عن الناتجة الكيميائية التالتحو بعض ����
  المرضعو الحامل

   وآخرون خليل صبحي 
  .م١٩٨٥، القاهرة، الكريم القرآن في الطبي اإلعجاز مؤتمر: في

   في الشريعة والقانون االستنجاب حكم ����
   الدين شرف أحمد. د

  =)ه١٤٠٥ /١(،  بولناسـط ،   اإلسـالمي  الثالـث للطـب    العـالمي  المـؤتمر : في
  ).م١٩٨٤ /١٠(

  )ماجستير لةرسا (اإلسالمي الفقه في وأحكامه الحمل ����
   الشهري مصلح علي بن محمد
، الفقـه فـرع    - الـشريعة قـسم    - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعة

  .ه ١٤٠٧

  والدتها الحامل قبل من ينزل الذي الدم ����
  .٤٣ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  رالمؤج الرحم ����
  محمود محمد الدين جمال
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 والقـضايا  اإلسـالمية  الشريعة عن وليالد اإلسالمي يالطب المؤتمر: في
م١٩٨٧، القاهرة، المعاصرة ةالطبي.  

  الفطر إلى احتاجتا إذا والمرضع الحامل على ما ����
  .١٠٩ ص، ١٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

���� در شـدن  وبيمـار  د فرزندان وتولّ سبعه يامأ أحكام در مهمقد 
   يوم هر
   مجهول مؤلفال

   الطب كتاب في
  .  بالفارسيةطهران جامعة مكتبة في مخطوط

   والنسل استئجار المرأة للحمل: ةالغربي عجائب الحضارة من ����
   جمال محمد أحمد
، )ه١٤٠٣ /٣(،  ٣ العـدد ،  الـسابع و العـشرون     المجلـد ،  اإلسـالم  ىهـد مجلة  

  .١٥ ص
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    حكم اإلسالم في الختان قبل البلوغ وبعده����
  عبد الرحمن حسن محمود

  .م١٩٩٥، مكتبة اآلداب، هرةالقا
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    ختان اإلناث بين التحريم والمشروعية����
   طهأحمدمحمود 

  .م١٩٩٥، دار النهضة العربية
    ختان الذكر وخفاض األنثى من منظور إسالمي����

  عبد السالم السكري
  .م١٩٨٩، الدار المصرية للنشروالتوزيع، القاهرة

  ناث رأي الدين في ختان اإل����
  عبد الرحمن النجار

  .م١٩٨٥، نيروبي، المؤتمر العالمي للمراة: في
����     القول المبين في إثبات مشروعي     ة الختان للبنات والبنين والرد 

   على من أنكر ذلك
  أبو األشبال الزهيري

  .م١٩٩٦، القاهرة
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    إثبات الحرمة نسباً ورضاعاً����
  ماجد بن فالح الشيباني 

  ضمن مجموعة 
  .٢٦: ١٥، الفهرس بالفارسية، معة طهرانمخطوط في مكتبة جا
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    أحكام رضاع����
  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .١٢٤: ١٨، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران
    أحكام رضاع����

  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .١٦٢: ١٢ و١١، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  )رسالة ماجستير ( أحكام الرضاع في اإلسالم����

  فائق نافع ضيف اهللا العمري 
  .م١٩٨١، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

  )رسالة ماجستير ( أحكام الرضاع في اإلسالم����
  محمد بن عمر الغروي 

  .ه ١٣٩٤،  المعهد العالي للقضاء-مام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل
   أحكام الرضاع في اإلسالم����

   القمرينايف بن نايف
  .ه ١٤٠١، الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة

  )بحث تكميلي ( أحكام الرضاع في الفقه اإلسالمي����
  ل حسين آعلي بن محمد بن زيد 
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 الفقـه   - المعهـد العـالي للقـضاء        -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية        
  . ه١٤٠٧، المقارن

    أحكام الرضاعة����
  يمحمد عبد المتجلّ

  .م١٩٩٤، والتوزيع ار الندوة العالمية للنشرد، السويس

    أحكام الرضاعة في الشريعة اإلسالمية����
   سليمان إبراهيمعواطف علي 

  .م١٩٩٢، القاهرة

  )رسالة ماجستير ( أحكام الرضاعة في الشريعة اإلسالمية����
  نادية مرسال عبد اهللا 

  .م١٩٩٠ كلية أصول الدين - جامعة األزهر

  الرضاع األرجوزة في اإلرث و����
  عسم الشيخ محمد علي بن الحسين بن محمد األ

  .ضمن منظومة الفوائد للشيخ محمد األعسم، ه ١٣٢٩، بغداد

    أرجوزة في الرضاع����
  .٤٧٥: ١، الذريعة جعفر شرف الدين الواعظ التستري

   أرجوزة في الرضاع����
  .٤٧٦: ١، الذريعة السيد محسن األمين العاملي
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   أرجوزة في الرضاع����
  در الدين محمد بن صالح بن محمد الموسوي العاملي السيد ص

  .١٥٦: ٦، موسوعة الرفاعيل كاشف الغطاءآمخطوط في مكتبة الشيخ هادي 
   أرجوزة في الرضاع����

  محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي
  .مخطوط في المكتبة المرعشية

    إرضاع أحد األختين ولد األخرى����
  لمؤلف مجهول ا

  ضمن مجموعة 
  . ٨٦١: ١٢ و١١، الفهرس بالفارسية، ي مكتبة جامعة طهرانمخطوط ف

   اإلفصاح عن شهادة المرأة في اإلرضاع����
  اللكهنوي األنصاري 

  .ه ١٣١٠، الهند
    اإلمتاع في أحكام الرضاع����

  محمد حسن هيتو 
  .دار البشائر اإلسالمية، بيروت

    التحريم بالرضاع في ايران في الفقه والممارسة����
  ي جين خطيب شاهد

  بكر باقادر  أبو :ترجمة
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،  دار االجتهـاد لألبحــاث والترجمـة والنــشر  )بيــروت (مجلـة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨، ٤٠، ٣٩العدد 
دراسـة   ( تحريم النكاح بسبب الرضاعة في الشريعة اإلسالمية       ����

   )فقهية مقارنة
  شعبان مطاوع عبد العاطي عوض 

  .م١٩٩٦
����ة تزويج البنت الرضيع للمحرمي   

  ل المؤلف مجهو
  ضمن مجموعة 

  .١٤٩: ١٨، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران
    تزويج البنت الرضيعة متعة����

  ردبيلي بهبهاني أ بن محمد علي أحمد
   ضمن مجموعة 

  .٢٥: ١٨، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران
����در ين في رضاع النجدينة الدر   

  د علي السبزواري األصبهاني الشيخ زين العابدين بن محم
  .٢٠: ٣، الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

   دستور إسالم در موضوع شير وازدواجهاي حرام����
   يهدايت اهللا روحاني هشترود

  .بالفارسية، ص٧٢، ش .ه ١٣٤٩، طهران
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   رساله در أحكام رضاع وميراث����
  محمد جعفر بن محمد طاهر خراساني 

  ضمن مجموعة 
  .٣٨٣: ١، الفهرس بالفارسية،  في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

    رضاعی رساله����
  فخر الدين 

  .٣٧: ١، الفهرس بالفارسية، قم، مخطوط في مكتبة المسجد األعظم
  قطرات من يراع: رسالة الرضاع ضمن���� 

  )رسائل فقهية (
  محمد كاظم بن حسين الخراساني 

  .ص٢٥، ه ١٣٣١، بغداد
  الرضاعية الرسالة ����

   بن سليمان القطيفي راهيمإب
  .ه ١٢٦٩سنة ، ٧٦٢٢مخطوطة في المكتبة الرضوية برقم 

  الرضاعية الرسالة ����
   بن محمد باقر القزويني الحائريإبراهيم

  .١٥٥: ٦، موسوعة الرفاعيحفادهأموجودة في خزانة كتبه بكربالء عند 
  الرضاعية الرسالة ����

   تراب بن أبي القاسم الخوانساريوأب
  .١٥٥: ٦، موسوعة الرفاعي عند السيد محمد رضا التبريزيمخطوطة 
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  الرضاعية الرسالة ����
   .١٨٩: ١١، الذريعة الحسن بن عبد الحسين المشكيني أبو الميرزا

  الرضاعية الرسالة ����
  أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى الفتوني النباطي 

  .١٨٨: ١١، الذريعة مخطوطة
  ةالرضاعي الرسالة ����

  .١٨٩: ١١، الذريعة  الزنجانيأحمدالسيد 
  الرضاعية الرسالة ����

   بن علي نقي التبريزيإسماعيلالشيخ 
  .١٨٩: ١١، الذريعة بالفارسية

  الرضاعية الرسالة ����
   .١٨٩: ١١، الذريعة الشيخ باقر بن حسن بن أسد اهللا الدزفولي الكاظمي

  الرضاعية الرسالة ����
  الحائري  األشكذري أحمدالسيد حسن بن 

  .١٩٠: ١١، الذريعة مخطوطة
   الرسالة الرضاعية����

الشيخ عز الدين حسين بن عبدالصمد بن الشيخ شمس الـدين محمـد             
  .١٩١: ١١، الذريعة الجبعي الحارثي

  الرضاعية الرسالة ����
  . ١٩١: ١١، الذريعة كبر الموسوي الجابلقيأالسيد شفيع ابن السيد علي 
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  الرضاعية الرسالة ����
   .١٩١: ١١، الذريعة د اهللا ابن معتوق القطيفيالشيخ عب

  الرضاعية الرسالة ����
  السيد عبد الرزاق بن علي بن الحسن الحسيني الجزائري

  .١٩١: ١١، الذريعة مخطوط

  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩٢: ١١، الذريعة بن عصفور الدرازي البحرانيأحمدالشيخ عبد النبي بن 

  الرضاعية الرسالة ����
   .١٩٢: ١١، الذريعة لنبي الوفي العراقيالشيخ عبد ا

  الرضاعية الرسالة ����
  كبر البروجرديأصغر بن علي أالمولى علي 

  .١٩٢: ١١ ، الذريعةبالفارسية، ه ١٢٧٥

  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩٢: ١١، الذريعة كبر الخوانساريأالشيخ علي 

  الرضاعية الرسالة ����
  كبر بن محمد مهدي اليزدي القمي أعلي 
  ستاذه الشيخ األنصاري في فتاواه أراً لبحث تقري

  .١٥٩: ٦ موسوعة الرفاعي ، ه١٣١١
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  الرضاعية الرسالة ����
  السيد عيسى كمال الدين بن حمد الحسيني الحلي 

  .١٥٥: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوطة عند ولده السيد محمد علي كمال الدين

  الرضاعية الرسالة ����
  الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 

  .١٥٥: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوط

  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩١: ١١، الذريعةالسيد صدر الدين محمد بن صالح الموسوي العاملي

  الرضاعية الرسالة ����
  السيد محمد بن عبد الكريم بن مراد الطباطبائي 

  .١٩٣: ١١، الذريعةمخطوطة ضمن مجموعة رسائل في مكتبة الخوانساري

  ةالرضاعي الرسالة ����
   .١٩٣: ١١، الذريعة الشيخ محمد بن يوسف بن يعقوب الوائلي

  الرضاعية الرسالة ����
  المير محمد باقر الداماد 

  .١٨٩: ١١، الذريعة  مخطوط في المكتبة الرضوية

  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩٠: ١١، الذريعة محمد تقي ابن الميرزا علي محمد النوري
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  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩٠: ١١، الذريعة قي ابن الميرزا محب علي الشيرازيالميرزا محمد ت

  الرضاعية الرسالة ����
  )المجلسي األول (محمد تقي بن مقصود علي االصفهاني

  .١٩٠: ١١، الذريعة مخطوطة في المكتبة الرضوية

  الرضاعية الرسالة ����
   .١٩٠: ١١، الذريعة محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني

  الرضاعية الرسالة ����
  بن الشيخ حسن البالغي النجفي اشيخ محمد جواد ال

  .١٩٠: ١١، الذريعة ص٥٥، ه ١٣٤٣

  الرضاعية الرسالة ����
   .١٩١: ١١، الذريعة محمد حسن بن محمد صالح كبة البغدادي

  الرضاعية الرسالة ����
   .١٩١: ١١، الذريعة السيد محمد صادق بن محمد باقر الحجة الطباطبائي

  الرضاعية الرسالة ����
  .١٩١: ١١، الذريعة مد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القميمح

   الرسالة الرضاعية����
  .١٨٩: ١١ ، الذريعة )الضوابط ( صاحبإبراهيمبعض تالميذ السيد 
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  الرضاعية الرسالة ����
  .١٨٩: ١١، الذريعة )الضوابط ( صاحبإبراهيمبعض تالميذ السيد 

   رسالة في مبحث رضاع الكبير����
  .١٥٤: ٦ موسوعة الرفاعي ،بن محمد بن دلدارالسيد باقر 

   رسالة من ال يحرم بالرضاع����
  الشيخ عبد اهللا السماهيجي

، موسـوعة  مخطوطة ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة السيد خليفة    
  ..١٥٦: ٦الرفاعي 

����ة الرسائل الفقهي   
  .٢٥١: ١٠ ، الذريعةالحسن بن عباس بن محمد علي االشكوريوالسيد أب

    رضاع����
  مال رفيع بن علي شريعتمدار رشتي 

  ضمن مجموعة 
  .بالفارسية، مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

    الرضاع����
   الكرماني إبراهيمكريم خان بن 

  .٢٧٢: ١٣، الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية في قم
    الرضاع����

   تويسركانيأحمدشيخ محمد بن 
  ضمن مجموعة 

  .٤٠: ١٦، الفهرس بالفارسية، قممخطوط في المكتبة المرعشية في 
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    الرضاع����
  مال محمد باقر بن محمد محسن األصبهاني

  .١٢٤: ٣، الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية
    الرضاع����

  محمد تقي بن كريم التبريزي
  .١٥٥: ، معجم المطبوعات العربية في إيرانطهران

    الرضاع����
   حائرييشيخ محمد يوسف استرآباد

  ضمن مجموعة 
  .١٥٩: ١٣، الفهرس بالفارسية، ط في المكتبة المرعشية في قممخطو

    الرضاع����
  الشيخ مرتضى األنصاري

  لجنة التحقيق: تحقيق
  .ص١٢٠، ه ١٤١٥، منشورات األنصاري، قم، الطبعة األولى

   الرضاع في الفقه اإلسالمي����
  حبيب حسينيان 

  السيد مصطفي حسينيان: تحقيق
  .ص١٤٤،  الغديرمنشورات دار، قم، الطبعة األولى

����رسالة ماجستير (م للزواج الرضاع المحر(  
  محمد سعيد الحارثي



�"����#$%�����&��'� (�)��----------------------------------------٨٣ 

  .ه ١٣٩٧، مية قسم الدراسات اإلسال-جامعة الملك عبد العزيز 
رسـالة   ( الـزواج وحرمتـه    ثره االجتماعي في حلّ   أ الرضاع و  ����

  )ماجستير
  مال ياسين عبد المعطي آ

  .م١٩٨٢،  كلية البنات-جامعة األزهر
   ع وأحكامه الرضا����

  محمد بن عودة السلمان 
  .٣١٩ص ، ٣٧العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

  )رسالة ماجستير (الرضاع وأحكامه ����
يق محمد موسى الصد  

  .ه ١٤٠٢،  المعهد العالي للقضاء-مام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل
   )ة مقارنةدراسة فقهي ( الرضاعة وتحريم الزواج����

  لعزيز شلبي صالح الدين عبد ا
  .م١٩٨٩، دار الثقافة العربية، القاهرة

����ة الرضاعي  
   )يالمحقق الکرک( عبد العاليبن الشيخ علي بن الحسين 

  الشيخ محمد الحسون: تحقيق
  . ه١٤٢٣، منشورات االحتجاج، قم، الطبعة األولى

  ) ضمن رسائل المحقق الكركي (
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����ة الرضاعي   
سـنة  ، ١١٣١٠وعـة بـرقم   مخطوطة فـي المكتبـة الرضـوية ضـمن مجم       

  .١١٨٣٨مجموعة ، ناقص االول ٨٦٨٩، ٨٦٩٠، ١٤٧٨٠مجموعة ، ه ٩٠٩
  رجوزة في الرضاعأم الوصول  سلّ����

امي القطيفيالشيخ محمد بن ناصر بن نمر العو  
    سؤال في الرضاعة����

  .١٢٨ص ، ١٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
   ةرجوزة الرضاعيأل شرح ا����

  عسم النجفي الشيخ عبد الحسين األ
  .١٥٣: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوطة عند الشيخ جواد األعسم

   ةرجوزة الرضاعيأل شرح ا����
  .٧١: ١٣ ، الذريعةالميرزا محمد تقي الشيرازي

    شرح منظومة الرضاع����
  سيد صدر الدين محمد بن صالح موسوي عاملي 

  ضمن مجموعة 
  .١٢٢: ١٠رس ، الفهبالفارسية، مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

   ضوابط الرضاع ����
  بادي الميرداماد آمحمد باقر االستر

  . مع كتاب كلمات المحقّقين.ه ١٣١٥، طهران



�"����#$%�����&��'� (�)��----------------------------------------٨٥ 

    ضوابط الرضاع����
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
  .٤٢٢٤: ١٥، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران

    عمدة البضاعة في مسائل الرضاعة����
  .١٥٨: ٦، موسوعة الرفاعي تراب علي اللكهنوي

����اء فقه الرضاع في الشريعة اإلسالمية الغر  
  جعفر السبحاني الشيخ 
  حسن مكي العاملي  :تحقيق

   البهادري إبراهيم :عدادا
  .ص٢٧٧، ×منشورات مؤسسة اإلمام الصادق، قم، الطبعة الثانية

    في الرضاع����
  عبد العزيز بن باز 

  .١١٩ص ، ٣٠العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

  ضاعة في الر����
  .٣٣٨، ٣٤٣ص ، ٤العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

   في الرضاعة����
  .٢٦٣ص ، ٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
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   ن والسنّةآنموذج للفقه المقارن في ضوء القر : في فقه الرضاع����
  يوسف القرضاوي . د

، ٣العـدد   ،  جامعـة قطـر   ،  حولية كليـة الـشريعة والدراسـات اإلسـالمية        
  .١١ص، م١٩٨٤ = ه١٤٠٤
    قاطع النزاع في تحقيق مسائل الرضاع����

  محمد علي بن محمد باقر الهزار جريبي 
  .٣١٦: ٦، الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

   قانون رضاع در إسالم ����
  شيخ محمد شريعت سنگلجي

  .بالفارسية، ص٤٥، ش .ه ١٣١٥، طهران
   قبس من التشريع اإلسالمي في الرضاع����

  لةأت أبو أحمدخديجة 
  .م١٩٨٣، دار النمر للطباعة،  مصر-الجيزة 

    كاشفة القناع عن أحكام الرضاع����
، الــسيد محــسن بــن عبــد الكــريم بــن علــي الحــسيني العــاملي األمــين 

  .١٥٣: ٦موسوعة الرفاعي 
    كتاب الرضاع����

ي جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه القم  
    كتاب الرضاع����

  الشيخ حسن بن محمد 
  .٢٧٥: ١٧ ، الذريعةيةبالفارس، مخطوط
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    كتاب الرضاع����
، أحمـد  بـأبي   المكنّـى محمد بـن أبـي عميـر زيـاد بـن عيـسى األزدي               

  .٢٣٩: ١١الذريعة 
    كتاب الرضاع����

   .٢٣٩: ١١ ، الذريعةأبو جعفر محمد بن علي بن محبوب األشعري القمي
   كتاب الرضاع����

، يأبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش الـسلمي الـسمرقند            
   .١٥٦: ٦الرفاعي 

   كتاب الرضاع����
  شيخ مسيح بن قاسم طالقاني 

  .٢٧٥: ١٧ ، الذريعةبالفارسية
   كتاب الرضاع����

   بن أبي سهل السرخسيأحمديحتمل أن يكون ألبي بكر محمد بن 
  في حاشية فقهية 

  .٣٩١٩: ١٤، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
    كشف القناع عن أحكام الرضاع����

  .٥٢: ١٨ بن مهدي األراني، الذريعة محمد علي
����       على مـن قـال فـي         كشف القناع عن صريح الدليل في الرد 

   أحكام الرضاع بالتنزيل
   الدرازي البحراني إبراهيم بن أحمديوسف بن 

  .١٥٦: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوط في مكتبة باقر العصفور بالبحرين
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   الرضاعية في األحكام البغدادية اللّمعات ����
   الحلّيلسيد مهدي بن الحسن الحسيني ا

خر في مكتبـة علـي   وأخرى ناقصة اآل  ،  بالحلّةمخطوط في خزانة كتبه     
   .باديآمحمد النجف 

���� مات في النكاح بسبب النسب والرضاع والمصاهرة تحريماً         المحر
  )رسالة ماجستير (مؤبداً

  عبد الرحمن العبد اهللا المبارك المحيميد 
  .ه ١٣٩٩،  المعهد العالي للقضاء-ن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد ب

   مسائل الرضاع����
   )الشيخ الصدوق (القميأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 

   مسائل الرضاع����
  مرتضى بن محمد أمين الخوانساري

  . ه١٣١١، طهران
    مفتاح األقفال في رضاع األطفال����

  محمد علي بن حاج محمد حسن قاساني
  .٣٧٨: ، الفهرسبالفارسية، عظم في قمط في مكتبة المسجد األمخطو

    مقالة في نكاح أب المرتضع في أوالد صاحب اللبن����
  محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي 

  .١٥٩: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوط عند األردوبادي
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 مـا   تحـرم الرضـاعة    :م التحريم بالرضاعة وأحكامـه     من ِحكَ  ����
   الوالدةتحرم

   محمد بن طاحون  بنأحمد
  .م١٩٩٠، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة

����ة  المنشورات الرضاعي  
  .٤٦: ٢٣، الذريعة محمد حسن النائيني

   منظومة في الرضاع����
  .١١٠: ٢٣، الذريعة جعفر شرف الدين الواعظ

   منظومة في الرضاع����
  .١١١: ٢٣ ، الذريعةالسيد حسن محمود االمين العاملي

  اع منظومة في الرض����
  . ١١٠: ٢٣ ، الذريعةالسيد محمد جواد العاملي النجفي

   منهج االنتفاع في أحكام الرضاع ����
  غالب بن قعود بن صالح الحويزي

  .١٥٥: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوط عند السيد محمد الجزائري

    النكاح بين أخوان وأخوات المرتضعين����
   بن محمد حسين الخواجوئي المازندراني إسماعيل
  .٢٢٩: ٦، الفهرس في المكتبة المرعشية في قممخطوط 



٩٠---------------------------------�����������	��
������������������� �

����ة نهد الكواعب في الرضاع وأحكامه الشرعي   
  محمد صالح بن فضل اهللا المازندراني الحائري 

��وٱلولدت يرضعن أولدهنوٱلولدت يرضعن أولدهنوٱلولدت يرضعن أولدهنوٱلولدت يرضعن أولدهن{ ���� �� ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َٰٰ ٰٰ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ََ ََ ََ ََ ۡۡ ۡۡ ِِ ِِ ۡۡ ۡۡ ُُ ُُ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ
ۡۡ ۡۡ ََ ََ{  

  .١٢٠ ص )م١٩٨٨/ ١١ (٧١العدد ، السنة السابعة، مجلة رسالة الجهاد
   من تزوج أخته من الرضاعة هذا هو حكم الشرع في����

  عبد الوارث كبير 
  .١٤٧ ص )م١٩٦٢ / ١٠ (٤٧العدد ، مجلة العربي
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   الحلي زكاة حكم ���� 

  .١٢٢ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   )دراسة مقارنة ( حكم الزكاة في حلي المرأة����

   سليمان إبراهيمعواطف علي 
  .م١٩٩٢، القاهرة

   الحلي زكاة ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١٦٨ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   الحلي زكاة ����

  البصّارة منصور بن نبيل 
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  .ص٨٨، ه ١٤٠٧، الدعوة دار، الكويت،  األولىالطبعة 
  الحلي زكاة ����

  .٢٩١ ص، ٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
، مقارنـة ،  تحليـل ،  دراسة( ربعةالمذاهب األ  على الحلي زكاة ����

  )ترجيح
 سالم محمد ةعطي   
  .ص٨٧، م١٩٨٧، التراث دار مكتبة، المنورة المدينة 
   الفقه اإلسالمي في الحلي زكاة ����

  ارالطي أحمد بن دممح بن اهللا عبد. د
  .ص١٥٢، والحكم العلوم مكتبة، رةالمنو المدينة 
   الذهب زكاة ����

  .١٠٧ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  عن الزوجة الفطر زكاة ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٧٥ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   واألواني المجوهرات زكاة ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٧١ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  الفقير زوجها على المرأة زكاتها صرف ����
  .١٠٥ ص، ١٨ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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   الحلي زكاة فقه ����
   الصبيحي محمد بن براهيمإ. د 

 واإلفتـاء  العلميـة  البحـوث  العامـة إلدارات   الرئاسـة ،  الريـاض ،  الثانيـة  الطبعة
  .ص ١٥٠، ه ١٤١٢، والدعوة واإلرشاد

  الحلي زكاة في الجلي القول ����
   امالبس الرحمن عبد بن اهللا عبد 
  .ص٧٠، ه ١٤١٤، ةالتجاري المكتبة، المكرمة مكة، األولى الطبعة 
   أة في بيان بعض أحاديث الزكاة المر����

   خليل عبد العال محمود أحمد
  .م١٩٩٨، أسوان

ة حول الحجاب والدماء الطبيعية     أحكام فقهي :  المرأة المسلمة  ����
  وزكاة الحلي

  محمد بن صالح العثيمين
  .م١٩٩٥، مكتبة الزهراء، القاهرة
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  الزنا جريمة أحكام ����
   الدسوقي مصطفى عزت. د 
  .ص٤٣٤، م١٩٩٩، القانونية لالصدارات يالفنّ المكتب، الثانية عةالطب 
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  )تكميلي بحث (والغامدية ماعز قصتي في الفقهية الزنا أحكام ����
   المليص سليمان محمد بن الرحمن عبد

  .ه ١٤٠٨، للقضاء العالي المعهد -اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
  اإلسالمية الشريعة في القذف أحكام ����

   السحيمي مسعد بن حيام 
  .ص٢٥٢، ه ١٤٠٢، الشريعة كلية -القرى ماُ جامعة 
 والقـانون  اإلسالمية الشريعة في اًالمعاقب عليها حد   الزنا ةأدلّ ����

   الوضعي

  سليمان الفتاح عبد 
  .ص٧٨، م١٩٨٦، المصرية األنجلو مكتبة، القاهرة 
  الزنا جريمة في ورأيه اإلسالم ����

   رفعت كمال مصطفى 
  .م١٩٧٥، الشعب دار، اهرةالق 
  الزنا فاحشة أضرار ����

   الشيخ آل إسحاق بن اهللا عبد. د 
  .١٣٧ ص، ٢٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  )ماجستير رسالة (بالزنا اإلقرار ����

   العمري علي بن صالح بن ناصر 
  . ه١٣٩٩، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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   سالمياإل الفقه في الزنا من الواقية رالتدابي ����
   وآخرون علي آل سعود بن صالح 
  .٣٩٣ ص، م١٩٨٣، ٥ العدد )الرياض( سبيلي هذه مجلة 
  الزنا كتاب ترجمة ����

  يمينال أم محمد
، اإلسالمية والمعارف اتلهيإلا ةكلي منشورات،  هرانط،  األولى الطبعة

  .بالفارسية، ص١٩٨
  الزنا عقوبة: مياإلسال الجنائي التشريع ����

  عودة القادر عبد
  .٤٤٨ ص، ه ١٣٧١، ٥ العدد، المسلمون مجلة

  الزنا على ةاألدلّ في: اإلسالمي الجنائي التشريع ����
  عودة القادر عبد 
  .٧٧٦ ص، ه ١٣٧١، ٨ والعدد ٦٦٦ ص، ه ١٣٧١، ٧العدد، المسلمون مجلة 
   الزاني توبة ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١١٩ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  )ماجستير رسالة (الزنا جريمة في التعزيري الجانب ����

   سنان بن دممح بن علي بن محمد 
  .ه ١٤٠٢، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن دممح اإلمام جامعة 
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  العرض هتك، اإلناث مواقعة، الزنا: الجنسية الجرائم ����
   الذهبي غالي ادوار 
  .ص٤٢٨، م١٩٨٨، غريب مكتبة، قاهرةال، األولى الطبعة 

  الزنا جريمة ����
   خليل أحمد 
  .ص١١٢، الحديثة المعارف دار، القاهرة 

  )مقارنة دراسة (الزنا جريمة ����
   الغني عبد عمر الغني عبد

  . ص٥٠٤، م١٩٨٥، واإلعالن والتوزيع للنشر العامة المنشأة، طرابلس 

  )دكتوراه رسالة (وتخفيفه ودرئه إقامة الحد بين الزنا جريمة ����
  حمزة حاج الدين قمر أحمد 
  .ه ١٤٠٤، والقانون الشريعة كلية -األزهر جامعة 

   والقانون الشريعة بين الزنا جريمة ����
   النواوي الخالق عبد 
  .العربية النهضة دار، القاهرة 

   والفقه القضاء ضوء في الزنا جريمة ����
   الشواربي الحميد عبد 
  .ص١٣٤، م١٩٨٥، الجديدة تالمطبوعا دار، االسكندرية 



٩٦---------------------------------�����������	��
������������������� �

  الفاضح الفعل، العرض هتك، االغتصاب وجرائم الزنا جريمة ����
   الشواربي الحميد عبد 
  .ص١٧٦، م١٩٨٩، الجامعي الفكر دار، االسكندرية 
 والقـانون  اإلسـالمية  الـشريعة  فـي  وعقوبتهـا  الزنـا  جريمة ����

   المحصن للزاني الرجم عقوبة، الوضعي
   قباني رشيد محمد
  . ٨٢ ص )م٢/١٩٨١ (٢ العدد، العاشرة السنة،  االسالمي الفكر مجلة

���� الزنا في الحد ،السرقة في الحد ،للشارب الحد ،للقاذف الحد  
  السمرقندي السلمي عياش د بنممح بن مسعود بن محمد النضر وأب

   المحصن الزاني حكم ����
  العلماء كبار هيئة 
  .١٣٦ ص، ٧ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   الرجم دليل ����

  .٧٩ ص، ٤١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  الزنا من الوقاية في اإلسالمية ةالجنسي القوانين دور ����

   والي نور الوهاب عبد
  .م١٩٨٥، القاهرة،  الكريم القرآن في الطبي اإلعجاز مؤتمر: في

  الزاني والزانية رجم ����
  المسير أحمد سيد

 = )ه٣/١٤٠٣ (الثالـث  المجلـد ،  خمـسون وال لخامـسة ا السنة،  األزهر مجلة
  .٣٣٧ ص )م١٢/١٩٨٢(
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   البعل بذات الزنا في رسالة ����

  .١٣٤: ٦، موسوعة الرفاعي القزويني إبراهيم األمير بن حسين السيد 
   البعل بذات الزنا في رسالة ����

  .١٣٤: ٦، الرفاعي  الشهرستاني الحائريالمرعشي علي دمحم بن حسين دممح
  حصنةالم زنا في رسالة ����

  ) الوحيدة العقيدة (كتاب صاحب إسماعيل محمد المولى 
  الزنا بسبب نشر الحرمة عدم في رسالة ����

   النوري محمد علي بن تقي محمد 
 البروجـردي  مدرسـة  موقوفـة  رسائله فـي   من مجموعة ضمن مخطوط

  .١٣٣: ٦، موسوعة الرفاعي  األشرفالنجف في
  هابابنت تزوج ثم مرأةاب زنا من في رسالة ����

   الخاجوئي المازندراني إسماعيل محمد
  الرجائي مهدي: تحقيق
 الرسـائل ضـمن   (،  ه ١٤١١،  اإلسـالمي  باالكتـ  دار،  قم،  األولى الطبعة

  .٤٤٧ ص، الثاني الجزء )الفقهية
   بنت الزانية نكاح في رسالة ����

  .٣٢٥: ٦عي ، موسعة الرفادلدارعلي بن محمد بن باقر السيد 
   حكامهأو الزنا ولد في رسالة ����

  .١٤٦: ٢٥، الذريعةالهمداني البهاري جعفر محمد الحاج بنا باقر محمد الشيخ
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   الزِّنا ����
  جبر دندل
  .ص١٦٨، م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، المنار مكتبة، األردن - الزرقاء، الثانية الطبعة

  الزنا ����
  محمد الرؤوف عبد صبري القوي عبد

  .ص١٥٩، م١٩٨٧، المحمدية الطباعة دار، القاهرة
  ناالز ����

   دخيل علي محمد علي
  .ه ١٣٨٧، األشرف النجف

  منه األديان ومواقف العصور عبر الزنا ����
   اهللا العبد رياض 
 والنــشر للدراســات ةالجامعيــ المؤســسة، بيــروت، األولــى الطبعــة 

  .ص١٤٤، م١٩٨٨=  ه١٤٠٨، والتوزيع
   ومكافحته الزنا ����

  كحالة رضا عمر 
  .ص٢٥٢، م١٩٧٩، الرسالة مؤسسة، بيروت 
، الـشرب ،  القـذف ،  الزنا: العقوبات عتشري في اإلسالم عدالة ����

  السرقة
   القوي عبد محمد الرؤوف عبد صبري 
  .ص١٥٩ م١٩٨٧، المحمدية الطباعة دار، القاهرة،  األولىالطبعة 
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  )ماجستير رسالة (تنفيذها وشروط الزنا عقوبة ����
   الخزيم ناصر صالح 
  . ه١٣٩٩، الشريعة كلية - ةاإلسالمي سعود بن محمد اإلمام جامعة 

 والقانون الشريعة في وعقوبتها الشرعية غير الجنسية العالقات ����
   )رسالة ماجستير من جامعة بغداد(

   السعدي الرحمن عبد الملك عبد 
  .انجزء، م١٩٨٥، العربي البيان دار، جدة

  ؟الزنا م اإلسالمحر لماذا ����
   الخطيب محمد

ــ، )البحــرين (الهدايــة مجلــة   =)ه١١/١٤٠٤( ٨١ العــدد، الــسابعة سنةال
  .٥٦ ص )م٨/١٩٨٤(

  ؟ أبيه من الزنا ولد يرث ال لماذا ����
   جمال محمد أحمد 
  العاشر المجلد: والعشرون السابعة السنة، اإلسالمي التضامن مجلة 

  .٤٢ ص، م٢/١٩٨٣=  )ه٤/١٤٠٣ (

 فـي  األخـالق  وإفـساد  والزنـا  العرض جرائم مواد محاكمة ����
  والشريعة والعرف العقل إلى ةعيالوض القوانين

   الدين محيي محمد ناجي حسين 
  .ص١٢٤، م١٩٨١ = ه١٤٠١، العلوم دار مؤسسة، الكويت 
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  شاملة ةديني نظرة خالل من والزنا االستمناء: ةجنسي مشاكل ����
   اإلحسائي إبراهيم محمد أحمد 
  الطريحي سعيد محمد: تقديم 
  .ص٤١٢، ه ١٤١١، البالغ مؤسسة، بيروت 

  )ماجستير رسالة (الزنا جريمة مكافحة ����
   الحناكي محمد بن حمد 
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة 
  . ه١٣٩١

 ودواعيـه  الزنـا  مـن  العـرض  حماية في والسنة القرآن منهج ����
  )ماجستير رسالة(

   العتيق صالح محمد 
  .ص٢٩٠ ،ه ١٣٩٩، الشريعة كلية - القرى أم جامعة 

  الزنا تقربوا وال ����
   الهالوي العزيز عبد محمد 
  .ص٩٦، م١٩٨٥، القرآن مكتبة، القاهرة 

  الزنا هو هذا ����
   سرسيق إبراهيم

 ١١٢ ص )ه٩/١٤٠٦( ٩ العـدد ،  عـشر  الحادية السنة،  اإلسالم منار مجلة
  .١٠٨ ص )ه١٢/١٤٠٦( ١٢ والعدد
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  النساء من المكروه المحلّ نإتيا تحريم ةبأدلّ النبالء إتحاف ����
   البخاري محمد بن اهللا عبد 
  .ص١٠٠، ه ١٤١٤، ةاألثري الغرباء مكتبة، رةالمنو المدينة 

ة العيون  أو قر ،   مسائل الزواج  جابة السائل المحتاج عن أدق    إ ����
  بشرح نظم بن يامون

  محمد التهامي بن المدني الحسني 
  .م١٩٩٨، مكتبة الرحمة المهداة، المنصورة

  وشوهر زن روابط أحكام ����
   معصومي مسعود سيد 
  ، اإلسالمي اإلعالم مكتب منشورات مركز، قم، الثالثة الطبعة 
   .بالفالرسية، ص١٧٢، ش ه١٣٧٦ 

   الزواج أحكام ����
   األعظمي علي حسين 
  .ص٢٤٩، م١٩٤٩، المعارف مطبعة، بغداد، الثانية الطبعة 

   الزواج أحكام ����
   حسين محمد 
  .ص٤٧، م١٩٩٠، الدعوة دار، يةاالسكندر 
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غاية المقـصود    ىالمسم األربعة على المذاهب  الزواج أحكام ����
  العقود يتعاطى لمن

   الشافعي الديربي عمر بن أحمد
  عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق
  .ص٢٠٦، م١٩٨٦ = ه١٤٠٦، العلمية الكتب دار، بيروت،  األولىالطبعة

  في الشريعة اإلسالمية الزواج أحكام ����
   حسين فراج أحمد

  .ص٣٥٢، م١٩٩٠، الجامعية الدار، بيروت

    أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية����
  محمود عبد اهللا العكازي

  .م١٩٨١، دار الهدى للطباعة، القاهرة

  والسنّة ضوء الكتاب في الزواج أحكام ����
  األشقر سليمان عمر. د 
  .ص ٣١٩ ، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، النفائس دار، األردن، الثانية الطبعة 

   وآثاره الزواج أحكام ����
   الصابوني الرحمن عبد. د
  .م١٩٦٨، الفكر دار، بيروت 

   القطوال الزواج أحكام ����
   الرحمن عبد اللطيف عبد. د 
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 ودراسـة  تحليلـي  بحث( اإلسالم في والطالق الزواج أحكام ����
  )مقارنة

   بدران العينين أبو بدران
  .ص٤١٥، م١٩٦٤، المعارف دار، االسكندرية

 حكام الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية أ ����

  محمد عبد اهللا صالح البكري
  .م١٩٧٨، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

  والنفقة والخلع والطالق الزواج أحكام ����
   الجرجاوي 
  .صبيح مكتبة، القاهرة 
فقة والن ةوالعد والطالق الزواج حكامأفي   الشخصية األحوال ����

  األوالد وحقوق
   الحسيني ةشحات مصطفى محمد 
  .ص١٧٩، م١٩٧٩، والقانون الشريعة  كلية-االزهر جامعة، القاهرة 
  األحوال الشخصية في الزواج والطالق والميراث الوصية ����

  محمد محمد عبد الحي
  .م١٩٨٦، مكتبة نصير، القاهرة

  الكنيسة في المسلم زواج إشهار ����
  .٤٨ ص، ٩ العدد، يةاإلسالم البحوث مجلة 
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   األنكحة الفاسدة ����
  أمير عبد العزيز. د

  .م١٩٨٣،  االردن-عمان 
   ايضاح حكم الزواج بنية الطالق����

   بن محمد الضبيعيإبراهيم
  .ص٦٠،  ه١٤١٦، المؤلف، الطبعة األولى

    بحوث في أحكام الزواج����
  منصور نصر قموح 

  .م١٩٩٤، دار النهضة العربية، القاهرة
  ةالزوجي بالحياة المتعلّقة حكاماأل بعض ����

  داود بن محمد بن العزيز عبد
  .١١٩ ص، ه ١٤٠١، ١٢ العدد، الشريعة ضواءأ مجلة

  رث بيان الرياسة الدينية في البيزنطية وزواج المسلمة واإل����
  عبد الرحمن قراعة

  .ص٤٨، م١٩٢٥، المطبعة السلفية، القاهرة
  التزويجية ����

  بهانياألص محمد بن حسن الدين تاج 
  )ماجستير رسالة (الفقه في وقواعده حكامهأ: الزواج على التعليق ����

   سحاري محمد الواحد عبد
 العـالي  المعهـد  -اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة - الرياض

  .م١٩٨٢ للقضاء
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  الزوجة والد من المؤنة أخذ حكم ����
  .٩٩ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

 والنفساء والمستحاضة  الحائض وج بزوجته الزَّ استمتاع حكم ����
  والطب الشريعة في
   يحيى أبو حسن محمد. د. أ

  . ص٦٨، م١٩٩٧ = ه١٤١٧، العلمية اليازوري دار، عمان، األولى الطبعة
  المسلم زواج الكتاب على أهل شهادة حكم ����

  . ٤٨ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  واالجتماعية ةيلتشريعا الوجهتين من الزوجية الحياة ����

  قراعة علي محمود 
  .م١٩٤٧، الفتوح مطبعة، القاهرة، الثانية الطبعة

  لزوجته الزوج وهبه فيما الرجوع ����
  الهزارجريبي باقر محمد بن حسن محمد 
  . ٨٦: ٣، الفهرس قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
   الزواج أحكام في رسالة ����

  .م١٨٤٣، دهلي 
  ةللمحرمي يجالتزو في رسالة ����

  .٣١٧: ٦، الرفاعي األشرفالنجف في الخوانساري مكتبة في ةمخطوط
  رسالة في تنازع الزوجين في متاع البيت ����

  المحقق القمي
  .١٥٦: ١١، الذريعة م١٣١٩
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  الزوجان تنازع إذا البيت متاع حكم في رسالة ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  . ٨٦١: ١٢ و١١، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 

  رسالة في العزل عن الحرة الدائمة  ����
   .١١٨: ٦، موسوعة الرفاعي عبد الصمد الموسوي

 رعاية الصالح تقريراً عملياً واالمثـل بالزمـان والمكـان فـي             ����
  حكام الشريعة اإلسالمية في الحياة الزوجيةأتطبيق 

  محمود علي قراعة
  .ص٥٩، م١٩٣١، مطبعة الفتوح، القاهرة

    المجموع للزواج لمالا زكاة ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٧٠ ص، ٣٧ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   الزواج بنية الطالق ����
  عبد العزيز بن باز
  ١١٨ص ، العدد الواحد والثالثون، سالميةمجلة البحوث اإل

   الزواج بنية الطالق����
  .٨٩ص ، العدد الخامس والعشرون، سالميةمجلة البحوث اإل
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   تقّالمؤ الزواج كتاب على رد: لدائما الزواج ����
   الحنفي جالل 
  .م١٩٦٧، بغداد 
  بها زنا ممن الرجل زواج ����

  .٧٢ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   ؟ال أم تصلي كانت إن يدري ال امرأة من الزواج ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٧ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   الفقه اإلسالمي الزواج المنهي عنه في����
  حسين الجبوري

  .٣٧٤ص، م١٩٧١، ٢العدد، مجلة الجامعة المستنصرية
   وأحكامه الزواج ����

   سابق السيد 
  .م١٩٨٢، اآلداب مكتبة، القاهرة 
  اإلسالمية الشريعة في حكامهأ وبيان الزواج ����

   الجبوري خلف حسين 
  .ص٢٦٤، م١٩٧٢، اآلداب مطبعة، النجف 
   وشريعته وسنته الزواج ����

   إبراهيم إسماعيل محمد 
  .العربي الفكر دار، القاهرة 
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   الزواج والطالق على المذاهب الخمسة ����
 .محمد جواد مغنية

   الشهادة على الزواج والطالق والرجعة في الشريعة والقانون ����
  السيد محمد بن علي بحر العلوم 

  . دار الزهراء، بيروت

   ولبنان اسوري في المسيحية للطوائف الزواج أحكام شرح ����
   صنيج فؤاد 

  .األوسط الشرق كنائس مجلس ةنشر، بيروت

���� زدواجا تنامهصح  
  .بالفارسية 

   األخرى والديانات اإلسالم بين الزواج في العصمة ����
   طه علي عزية .د

 )م١٩٨٨(  =)ه٧/١٤٠٨( ٧ العــدد، عـشر  ةالثالثـ  الـسنة ، اإلسـالم  منـار  مجلـة 
  .١٠١ ص

ربعة السنية  لشخصية بين المذاهب األ    الفقه المقارن لألحوال ا    ����
  الزواج والطالق : ولالجزء األ، والمذهب الجعفري والقانون

  العينين بدران  أبو بدران
  .ص٥٩١، م١٩٨٥، دار النهضة العربية، بيروت
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   فرق الزواج����
  االستاذ الشيخ علي الخفيف

  .م١٩٦٠سنة ، طبع مصر
   الفرقة بين الزوجين����

  علي حسب اهللا
  .٢٨٣ص، ار الفكر العربيد، القاهرة

   والزواج الخطبة في النساء فقه ����
   عثمان رأفت محمد 
  .ص١٦٧، م١٩٨٤، الفضيلة دار، القاهرة 
وهو قانون للزواج والفرقة سنتة الدولة العثمانية  ( قانون العائلة ����

  )وفق المذهب الحنفي، ه  ١٣٣٦ محرم سنة ٨في 
  ترجمة شاكر الحنبلي

  .م١٩٣٦، مطبعة الترقي، دمشق
   والطالق النكاح في ةفقهي مباحث ����

 علي ادعو ادعو  
  .ص٩٤، م١٩٨٧، القاهرة 
   نامه تزويج يمثنو ����

   )تائب تبريزي (المعروف ب، حسين بن إسماعيل
  . بالفارسية
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   نامه تزويج يمثنو ����
  .١٤٢: ١٩ ، الذريعة بالفارسية)يناج (ب يتخلّص شاعر 
  اإلسالمية المذاهب في الزواج فرق عن محاضرات ����

   الخفيف علي 
  .ص٢٦٧، م١٩٥٨، العالمية العربية الدراسات معهد، القاهرة 
   الزواج أحكام مختصر ����

   العاني موسى أحمد نورأ 
  .ص٣٩، م١٩٨٠ الرسالة دار، بغداد 
   الزواج أحكام مختصر ����

   عابدين الخير يأب محمد بن اليسر أبو دممح 
  .ص١٦٤، م١٩٤٧

   انوادهخ وحقوق ازدواج مسائل ����
   زاده بابا أكبر يعل

  .بالفارسية، ص٣٧٦، بدر منشورات، طهران، الرابعة الطبعة 
  األسرة وأحكام الزواج:  اإلسالمي الفقه في المفيد ����

  يالعدو الرحمن عبد. د 
  . م١٩٨٩، اإليمان مكتبة 
   منهاج اإلسالم في الزواج والطالق����

  البهي الخولي
  .ص٧١، م١٩٦٢، إلسالميةالمجلس األعلى للشؤون ا، القاهرة
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  )رسالة ماجستير ( موانع الزواج في الشريعة اإلسالمية����
   بن علي النزيليأحمد 

  . ه١٤٠٣، المعهد العالي للقضاء،  اإلسالميةدجامعة اإلمام محمد بن سعو
، الـزواج ، الخطبة:  موسوعة الفقه والقضاء في األحوال الشخصية ����

  المطلقة، متعة، العدة، حقوق الزوجين
  محمد عزمي البكري

  .ص٨٦٤، م١٩٨٩، دار محمود، القاهرة
   الزواج والطالق في االسالم - الميثاق الغليظ ����

  علي يحيى معمر
  . مكتبة وهبة، القاهرة

   النكاح وأصول الزواج في اإلسالم ����
  محمد بن صالح السيد عدنان الموسوي

  .مؤسسة االنتشار العربي، بيروت
بـين   المعاشـرة  حـسن  فـي :  نأحكام الزوجي  في العين نور ����

  والسنة الكتاب من والزوجة الزوج
   خليل بن حمود بن قاسم الشيخ

   هدى اإلسالم في الزواج والفرقة����
  عبد المجيد محمود

  .م١٩٧٢، مكتبة الشباب، القاهرة
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  زوجته بابنة الرجل زواج حكم ����
  .٥٩ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  معها وضع ومن، أبيها خال المرأة من زواج حكم ����
  .٧٣ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
����       التي تزو جت بـال ولـي بتقليـد أبـي       الحكم المبرم في أن أم

حرمحنيفة م   
  الخليجي الحلواني الشافعي 

  .١٣٠٨، مطبعة بوالق، مصر
   واإلباحة التحريم بين عليه وما ماله: األقارب زواج ����

   العوضي ليع صديقة
 والقـضايا  اإلسـالمية  الشريعة عن الدولي اإلسالمي الطبي المؤتمر: في

   .م١٩٨٧، المعاصرة القاهرة الطبية
   أبيه زوجة بنةا من الرجل زواج ����

  .٦٦ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  محارم بناتها؟ من األم زوج هل ����

  .٧٠ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

* * *  
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  للنساء قالمحلَّ بالذهب يالتحلّ إباحة ����
  .١١: ١، دليل مكتبة المرأة المسلمة  األنصاري محمد بن إسماعيل 

  المرأة زينة في أسئلة ����
  .٨٦ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  الحلية أحكام في البغية ����
   المحسن عبد بن مرزوق بن زيد 
  . ص ٨٠، ه ١٤٠٧، األقصى دار مكتبة، كويتال، األولى الطبعة 

���� المرأة بتطي  
  باز بن العزيز عبد

  .١٢٣ ص، ٤٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   في االسالم الزي مسألة حول ����
  أحمد سلمى
  /٦و ٥(  =)ه ١٤٠١  /٨و ٧ (١٦ و١٥العـدد ،  الثانية السنة،  الجهاد مجلة

  .٥٤ ص، )م١٩٨١

   الشرعو الطب المرأة بين زينة ����
  المسند العزيز عبد بن محمد
  .ص٩٤، ه ١٤١٦، المؤلف نشر، الرياض، األولى الطبعة
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  والسنّة الكتاب في المرأة ولباسها زينة ����
   الهادي عبد محمد سريع أبو 

  .ص١٦٨، م١٩٨٥، اإلسالمي التراث مكتبة، القاهرة 
   اإلسالمي الفقه في المرأة وزينتها لباس ����

   الزميلي شحادة مهدية 
  .ص١٩٥، م١٩٨٢، الفرقان دار، عمان

  رةالمطه ةالسنّ من والزينة اللباس ����
   القاضي الحكيم عبد محمد: وتحقيق ودراسة جمع

  .ص٧٩٩، م١٩٨٩، الحديث دار، القاهرة، األولى الطبعة 
  زينتها من إبداؤه للمرأة يجوز ما ����

  . ٧٥ ص، ٢٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   قلّالمح وغير قلّالمح بالذهب ساءنّي التحلّ إباحة في قنّالمؤ ����

   العدوي بن مصطفى
  .ص٦٨، ه ١٤١٠، الطرفين مكتبة، الطائف، ةالثاني الطبعة 
   مصالنّ بتحريم صالنّ ����

   محارب بن محمد بنت رقية 
  . ص٣٢، ه ١٤٠٧، النطاقين ذات مكتبة، الرياض، األولى الطبعة 

* * *  



�"����#$%�����&��'� (�)��---------------------------------------١١٥ 

IIIIQYQYQYQYHHHH âbØycâbØycâbØycâbØyc@@@@lbj’Ûalbj’Ûalbj’Ûalbj’Ûa@@@@´ÔçaŠ½aë´ÔçaŠ½aë´ÔçaŠ½aë´ÔçaŠ½aë@@@@@ @@ @@ @@ @

   پسران ويژه - متوسط سطح - أحكام زشآمو ����
   +الخمينياإلمام  العظمىاهللا  آية 

   زاده فالح حسين محمد: اعداد
 بالفارسـية ،  ص٢٥٥،  الهـادي  مكتـب  منـشورات ،  قـم ،  نوالعشر الطبعة

  .والعربية
طبقاً لفتـاوى   ( پسران ويژه - متوسط سطح - أحكام آموزش ����

  )كبار مراجع التقليد
  زاده حفال حسين محمد: إعداد

ــم، عــشر الرابعــة الطبعــة ، ش .ه ١٣٧٦، يالهــاد منــشورات مكتــب، ق
  .بالفارسية، ص٢٥٦
  بداند جوان يك بايد آنچه ����

   استال سيلوانوس 
  يكاسم اهللا نصرت. د ةترجم 
  .بالفارسية، ص١٩٢، ش .ه ١٣١٧، طهران 

  بداند بايد جوان يك آنچه ���� 
   فرهاديان رضا 
 بالفارسـية ،  ص ٨٠،  ياإلسـالم  عالماإل مةمنظ،  قم،  عشر الثالثة الطبعة 

  .والعربية
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   جوانان أحكام ����

  يكبرأ محمود 
 .ه ١٣٧٦،  اإلسالمي عالممكتب اإل  منشورات مركز،  قم،  الثانية الطبعة

  .بالفارسية، ص٢٤٨، ش
طبقاً لفتـاوى آيـة اهللا الـصالحي         (ونوجوانان جوانان أحكام ����

   ) +المازندراني
  آذربادگان يعل حسين اإلسالم حجة: تدوين
ــة ــى الطبع ــم، األول ــب، ق ــضرت مكت ــة ح ــه آي ــى اللَّ ــالح العظم  يص

  .بالفارسية، ص٢٠٠، ش .ه ١٣٧٦، يمازندران
  )طبقاً لفتاوى آية اهللا ناصر مكارم الشيرازي ( أحكام نوجوانان����

   يباباي يعل أحمد: عدادا 
 ×طالـب  بـي أ بـن  ياإلمام علـ   مدرسة منشورات،  قم،  الثانية الطبعة 
  .بالفارسية،  ص٦٤، ش .ه ١٣٧٧

   نوجوانان  أحكام���� 
  يگلپايگان يصاف اهللا ةآي 
، ص١٨٧،  ش .ه ١٣٧٧،  منشورات راسخون  مركز،  قم،  األولى  الطبعة  

  .بالفارسية
    مطابق بافتاواى صانعينوجوانان أحكام ����

  يصانع يوسف اهللا آية 
  .بالفارسية، ص٢١٦، التمار ميثم منشورات، قم، السادسة الطبعة 
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 بزرگان ديدگاه از جوانان: يشيراز مكارم هللا آيت از استفتاء ����
  )ندوة(

  يشيراز مكارم ناصر اهللا آية 
  يردبيلأ جعفر: عدادا 
  .لفارسيةبا. ١٤٢ ص، دبأو علم بشير منشورات، طهران، األولى الطبعة 
   جوانان يبرا يإسالم معارف فشرده دوره يك: تكليف جشن ����

   يهرش ير يمحمد محمدالشيخ  
  .بالفارسية، ص٢٧٢ الحديث دار منشورات. قم، الثالثة الطبعة 
   نوجوانانيبرا أحكام یارساله ����

  +يلنكران فاضل محمد شيخ حاج اهللا آية
 .ه ١٣٧٧،  اإلسـالمية  قافـة الثّ منشورات مكتب،  طهران،  السابعة الطبعة 

 .بالفارسية، ص٢١٦، ش

وى آيـة اهللا الـشيخ   طبقاً لفتا (جواناننو براى أحكامی  ارساله ����
  )+بهجت

   يآبدشت گرم محمد: عدادا
 الحوزة،  ىاإلسالم مكتب اإلعالم  منشورات مركز،  قم،  األولى الطبعة

  . بالفارسية.ص١٦٠، ش ه١٣٧٧، العلمية
   جوانان أحكام یاهرسال ����

   )دام ظلّه (السيستاني علي السيد العظمى اهللا ةيآ 
  .يةوسرالب، ص٢١٧، ×علي اإلمام مؤسسة منشورات 
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   للشباب األحكام رسالة ����
  )دام ظلّه( السيستاني يالسيد عل العظمى اهللا آية 

  چي بهيم سليم: ترجمة
، ص١٥٣، ×علــي االمــام مؤســسة منــشورات، قــم، األولــى الطبعــة

  .ةباالنجليزي

، كوافير الزينـة  ،  الحجاب والسفور :  في حياة المسلم المعاصر    ����
  لعرفيالزواج ا، لالشعر المستعار المحلّ

  محمد مصطفى جاد
  .لجنة التأليف والنشر، االسكندرية

   نوجوان وأحكام معارف ����

   منتظري علي حسين
  مكاريان ناصر: عدادا

  . بالفارسية.ص٣٥٢، سرايي منشورات، طهران،  األولىالطبعة

IIIIRPRPRPRPHHHH âbØycâbØycâbØycâbØyc@@@@ÝÐĐÛaÝÐĐÛaÝÐĐÛaÝÐĐÛa@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @

  )ماجستير رسالة (اإلسالمي الفقه في الصبي أحكام ����
   الدايل سليمان بن اهللا عبد

  .ه ١٤٠٥، الشريعة كلية - اإلسالمية سعود بن محمد ماماإل جامعة
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  )ماجستير رسالة (المميز الصغير أحكام ����
   السديس العزيز عبد بن محمد 

 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد ماماإل جامعة
  .ه ١٤٠٥
  )دكتوراه رسالة (اإلسالمية الشريعة في المميز الصغير أحكام ����

  السعيد زيد بن فهد بن العزيز عبد 
  .ه ١٤٠٧، بالرياض للقضاء العالي المعهد 
   بلوغ تا دتولّ زأ كودكان أحكام ����

   زاده فالح حسين محمد
  .بالفارسية، ص١٦٦، دليل منشورات، قم، األولى الطبعة

   وكودكان ما أحكام ����
   الطفل دار: عدادإ

  . بالفارسية.ص٣٥٨، يالهاد منشورات، قم، الثانية الطبعة
   بالطفل صلةالمتّ األحكام ����

   الطنوبي صالح 
  .٧٣ ص )ه١١/١٤٠٤( ١١ العدد، التاسعة السنة، اإلسالم منار ةمجل

   بالصيام الصغير أمر ����
  باز بن العزيز عبد

  .١٣٦ ص، ٤٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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���� نامشروع كودكان يوحقوق فقهي أحكام يرسبر   
   اى قبله خليل 

  .بالفارسية، ١١٥ ص، ١٤ و١٣ العدد، حقوقي يديدگاهها ةمجل
   اإلسالم وقواعد الدين أصول في األطفال بهجة ����

  بك مجدي محمد 
  .ه ١٣٠١، مصر 
   وميراثه نبوبألا طفل في فتوى على تعقيب ����

  الزرقا مصطفى
  .٦١ ص، ٢٨ العدد، الثالثة السنة، الثالث المجلد، القطرية األمة مجلة

  الصغار أحكام جامع ����
  الحنفي األسروشني محمود بن محمد
  المنعم عبد الرحمن عبد ومحمود البدري مصعب يأب. د: تحقيق
  .ص٦٥٧مجلدان في ، الفضيلة دار، القاهرة

   كودك يوستدها داد حكم ����
  يمحمد نور تفّع

  .بالفارسية، ٣٥٥ ص، ٢٢ و ٢١ العدد، فقه ةمجل
  مجسمة وغير مجسمة: األطفال لعب حكم ����

  العبودي اهللا عبد بن حمد بن اهللا عبد
، )ه٢/١٤٠٥ - ١و١٢/١٤٠٤ - ١١( ١١ العدد،  اإلسالمية البحوث مجلة

  .٢٦١ و ٢٦٣ ص
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  واآلخرة الدنيا في الزنا وولد الكفار أطفال أحوال في: ينحلّ ال ما حلّ ����
  المعاصر الالهوري القمي الرضوي القاسم أبي بنا علي السيد 
  .الهور 
   سرپرست يب كودكان زأ حمايت ����

   ينظر يراندختإ 
  .بالفارسية، ٣ ص، ١٤ العدد، صادق يندا ةمجل

  )ماجستير رسالة (األداء وأهلية الوجوب أهلية بين الصغير ����
  سعود مجيد محمود 
  .ه ١٤٠١، اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية -القرى أم جامعة 
  يملكه؟ ماال إلى يده امتدت لو ماذا: الطفل ����

   يسويع محمد
  .٩٢ ص، ٣٧العدد، الرابعة السنة، الرابع المجلد، القطرية األمة مجلة

   اإلسالمي الفقه في الطفل عبادات ����

  .الفارس الدين عزّ
  .١٧٣ ص، )ه١/١٤٠٣( ٥ العدد، )طهران (وبحوث دراسات مجلة 

 قـانون  ٢٢٠ ماده (فرزند كشتن جرم در ومادر پدر مجازات ����
  )يإسالم مجازات

  النسوية االجتماعية لثقافيةا الهيئة 
  يإسحاق محمد. د: تحقيق

  .بالفارسية،  ص٢١٤، ش .ه ١٣٨٠، سفير صبح منشورات، طهران، األولى الطبعة
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   وأَدلَّتها األطفال أحكام موسوعة ����
  الفقهية اللجنة في المحققين من جمع 
  +لنكرانيا فاضل جواد محمد الشيخ: إشراف 
، ^األطهــار األئمــة فقــه مركــز شرونــ تحقيــق، قــم، األولــى الطبعــة 
  .ص٧١١، ه ١٤٢٥
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  )رسالة ماجستير( سالمية آثار التربية على الطالق في الشريعة اإل����
   الداغستانيأحمدمريم 

  .م١٩٧٥، صول الدينأ كلية -جامعة االزهر

  دراسة مقارنـة سالمياإل الطالق المعنوية والمادية في الفقه       آثار ����
  )ررسالة ماجستي(

  وفاء معتوق فراش
  .ه ١٤٠٦،  الدراسات العليا الشرعية- كلية الشريعة -م القرى أجامعة 

سالمية مع مقارنة  الطالق في الشريعة اإلیثار المترتبة عل اآل����
  خرى خفيفة للشرائع األ

  مصطفى محمد عرجاوي
  .م١٩٩٤، القاهرة
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ة ة البراءة من نفقة العـد     راء في حكم الطالق المعلق بصح      اآل ����
  والمهر ومؤونة المسكن 

   الحنفي بيري زاده إبراهيم
المطبعة الماجدية، مةمكة المكر.   

   أبغض الحالل����
  نور الدين عتر 

  .مؤسسة الرسالة ودار البشير، دمشق، عمان، بيروت
   الطالق في االحتجاج ����

   األسدي يقطين آل مولى الرحمن عبد بن يونس محمد وأب
  )ماجستير لةرسا (الطالق أهلية أحكام ����

  الخضر سلطان بن محمد بن فهد
 -للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٤، المقارن الفقه
يحتوي على مسائل حسن العشرة بـين    : سالمحكام الخلع في اإل   أ ����

  .. النشوز وبعث الحكمين والخلع-الزوجين
  تقي الدين الهاللي 

  .ص٦٤، م١٩٨٣، سالمياإلالمكتب ،  بيروت-دمشق
  ) رسالة ماجستير (سالميةحكام الخلع في الشريعة اإلأ ����

  عامر سعيد نوري الزيباري
  .ص٢٨٨ ، ه١٤٠٢،  كلية الشريعة-م القرىأجامعة 
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   )دراسة مقارنة( سالميحكام الخلع في الفقه اإلأ ����
  أسامة محمد العبد 

  .م١٩٩٧، مكتبة نانسي، دمياط
  )رسالة ماجستير (سالميه اإلحكام الخلع في الفقأ ����

  سعدون العبد المنعم
،  المعهـد العـالي للقـضاء      -سـالمية   مام محمـد بـن سـعود اإل       جامعة اإل 

  . ه١٣٩٥
  )بحث تكميلي ( أحكام الخلع في الفقه االسالمي����

  منصور بن عبد الكريم بن حمود البكر
  . ه١٤٠٤،  الفقه المقارن-المعهد العالي للقضاء، مامجامعة اإل

   الطالق كامأح ����

   االسكافي الجنيد ابن
  .٢٩٩: ١، الذريعة الشيعة تهذيب: كتاب في

رسـالة   (سـالمي ي والبدعي في الفقـه اإل     حكام الطالق السنّ  أ ����
  )ماجستير

  علي بن حسين الهمداني 
  .  ه١٤٠٤، سالمية في المدينة المنورةالجامعة اإل

   )قارنةة مدراسة فقهي ( أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية����
  العال أبو حسين عبد المجيد حسن

  .م١٩٩٥، القاهرة
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    أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية����
  مصطفى العدوي

  .م١٩٨٨، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
   أحكام الطالق وحقوق األوالد في الشريعة اإلسالمية����

  عبد الودود محمد
  .م١٩٨٩، مؤسسة الثقافة الجامعية،  مصر-االسكندرية

   الطالق، الوصايا، الوالية: الشخصية حوالاأل ����
   الحصري أحمد 
  . صبيح مكتبة، القاهرة 
  اإلسالمية الشريعة في الطالق أركان ����

   الريس أبو 
  .األزهرية المكتبات، القاهرة 
   أسباب الطالق����

  بن باز زيزععبد ال 
  .٣٤٨ص ، ١٦العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل

   قالطال أحكام على اإلشفاق ����
   الكوثري زاهد محمد 
  .ص١٠٣، م١٩٩٠، زيدون ابن دار، بيروت 
   الطالق في اإلشهاد ����

   الجزائري سعد بن النبي عبد الشيخ
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، ٦٦٦٢ بـرقم ،  مجموعـة  ضـمن  قـم فـي    ةالمرعـشي  مكتبة في مخطوط
  .ب١٨٣ ر١٧٧ االوراق

  !للطفل وحماية لألم حصن ةالسنّ في الطالق عمال إ����
   حجازي سالم مصطفى. د 
  .م٢٤/٣/١٩٩٨، المسائي هراماأل جريدة 
  غاثة في حكم الطالق بالثالث  اإل����

  .٢١١: ٦، موسوعة الرفاعي  بن حسين بن خميس الطالويأحمد
   الغضبان طالق حكم في اللهفان إغاثة ����

  الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمد
   السقا حجازي أحمد: وتعليق تحقيق
  .ص٦٩، م١٩٨٥، الدينية الثقافة مكتبة، القاهرة

   زوجته بطالق الرجل قرارإ ����

   يالقم الجيالني الحسن بن القاسم أبو 
   .٢١٥: ٦، الفهرس قم يف المرعشية المكتبة في مخطوط 
    ألفاظ الطالق وأحكامها في الشريعة اإلسالمية����

   عبد العزيز بدويإبراهيم
  .م١٩٩٦، مصر للخدمات العلمية، القاهرة

  الطالق الرجعيضحايا . . انتهت مأساة����
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٩، سبوعجريدة األ
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   انفراد الطالق بعوض عن الخلع����
  القاسم بن الحسن الجيالني القمي  أبو ميرزا

  .٣٢٠: ١، الفهرس قم، مخطوط في المكتبة المرعشية
  )ماجستير رسالة (اإلسالمية الشريعة في الطالق أهلية ����

  أحمد موسى خليفة
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - إلسـالمية ا سـعود  بـن  محمـد  ماماإل جامعة

  .ه ١٤٠٠
   الطالق مسائل أهم ����

   عون أحمد كمال 
  .ص٩٥، م١٩٧٤، القاهرة 
  )دراسة فقهية مقارنة ( بحوث في الفرقة الزوجية بالطالق����

   جبريل أحمدعبد العزيز علي 
  .م١٩٩٦، مكتبة اليسر،  مصر-الزقازيق

���� وحقوق فقه در طالق تطبيقي يرسبر   

   يحسين مرتضى سيد ةراحل 
  .بالفارسية، ٥ ص، ٩ العدد، النور ةامشك ةمجل 
   الطالق أحكام في المشتاق بهجة ����

   المحالوي الرحمن عبد بن محمد الشيخ 
  .مصر 
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 الطالق في فتاوى:  الطالق مسائل أحكام في المشتاق ترغيب ����
  الشافعي مذهب على

   ويالسمال الشافعي الشبلي عمر بن سالم بن المعطي عبد
  عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق 
  مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

  .ص١٦٨، م١٩٨٥ دار الكتب العلمية، بيروت
  )رسالة ماجستير (الفقه في وقواعده أحكامه الزواج على التطليق ����

   سحاري محمد الواحد عبد
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٢
   تعليق الطالق بالمجهول����

  محمد بن أبي بكر بن شجرة الشافعي التدمري 
المدرسـة العمريـة فـي الظاهريـة ضـمن مجمـوع بـرقم              : مخطوط فـي  

  .١٧١ -١٦٢االوراق ،  ورقات١٠في ١٢٨عام مجاميع ٣٨٦٤
  )ماجستير رسالة (الزوجين بين بالعيب التفريق ����

   المطرودي صالح بن اهللا عبد
  .ه ١٤٠٠، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

   القاضي بحكم الزوجين بين التفريق ����
   الثبيتي مساعد بن مسعد بن سعود. د 
  .ص٣٢٦، التراث دار مكتبة، المكرمة مكة،  األولىالطبعة 
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 دراسـة ( اإلسـالمية  الشريعة في ررللضّ الزوجين بين التفريق ����
 )العربيـة  الـبالد  بعـض  في الشخصية لاألحوا لقوانين مقارنة

  )ماجستيررسالة (
   صالح أحمد محمد سامي 
  .م١٩٨٦، ردنيةاأل الجامعة 
  )تكميلي بحث (بالعيب بين الزوجين القاضي تفريق ����

  العسكر العزيز عبد بن سعد
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٧
   تفسير سورة الطالق����

  محمد عبد الرزاق محمود 
  .م١٩٩٤، سوهاج

 رسـالة  (أحكـام  مـن  فيهـا  ما واستنباط الطالق سورة تفسير ����
  )ماجستير

   عقيل بن عمر بن محمد
،  للقـضاء  العـالي   المعهـد  -اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمام جامعة

   .ه ١٣٩٣
  والمواريث الطالق:  الوسيلة تحرير شرح في الشريعة تفصيل ����

  +الخميني ماماإلظمی لعا اهللا يةآ
    +لنكرانيا فاضل محمد شيخال اهللا آية: وحاشية شرح
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  .ص٥٣٥، ^االطهار ئمةاأل فقه مركز منشورات، قم، األولى الطبعة
���� مرفوضة الطالق بعد السكنى، المرأة وترفضه الشريعة هتقر!   

   الجندي سوسن
  . م١/٨/١٩٩٧، هراماأل جريدة

  البائن والرجعي تقييد في الفرق بين الطالق ����
  محمد المهدي الوزاني

  .ص٣٢
  براء جراء في حكم تعليق الطالق باإل تلخيص األ����

  ي ابن حجر الهيتمي المكّ
  .١٧٧: ١٢ و١١، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران

   جواب الغائب في مسألة طالق الغائب����
  المير هاشم بن مير عبد اهللا الموسوي المرندي الخوئي

  .٢٥٨: ٢٦ة ، الذريعتبريز
   الطالق في مسألة جواب ����

  .٢٠٦: ٦، الرفاعي)الصدوق الشيخ(بابويه بن موسى بن الحسين بن علي بن محمد
   حاشية رسالة الطالق بعوض����

  مؤلف مجهولال
  ضمن مجموعة

  .٣٧: ١٥، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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   حاشية على رسالة الطالق بعوض����
  هروي سپاهانيعلي  المولى محمد تقي بن حسين

  .٢٧١٢: ١٢، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران

   الطالق في الحجج ����
   .٢٦٣: ٦، الذريعة الطاهري محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو 

����الطالق إلى جوء من اللّ الحد  
  عبد العزيز بن باز
  .٣٥١ص ، ١٦العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل

����   دراسة مقارنة بين   ( لخلعة عن طريق ا    حسم الخالفات الزوجي
   )ةباضية واألأهل السنّ

  محمود محمد عوض سالمة : اعداد
  .ص٩١، م١٩٩٠، دار النهضة العربية، القاهرة

���� مقارنة دراسة (اإلسالميةالشريعة  في التطليق حق(  
   القباني راغب بن رضا رشيد محمد
ــة ــر مجلـ ــالمي الفكـ ــسنة، اإلسـ ــدد، ١٢ الـ  /٩ (= )ه١١/١٤٠٣( ٩ العـ

 العــدد، ٤٨ ص، )م١٩٨٣ /١٠ (= )ه١٢/١٤٠٣(، ١٠ العــدد، ٥٦ ص، )م١٩٨٣
، )م١٢/١٩٨٣ ( =)ه٢/١٤٠٤( ١٢ العـــــــدد، )م١١/١٩٨٣(  =)ه١/١٤٠٤( ١١
 ٥ والعـــدد، ٤٩ ص، )١/١٩٨٤ ( =)ه٣/١٤٠٤( ١ العـــدد: ١٣ والـــسنة، ٤١ ص

  .٢٧ ص، )ه٨/١٤٠٤(
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���� الـشريعة  فـي  بالعيوب بينهما التفريق طلب في الزوجين حق 
  الشخصية األحوال وقانون سالميةاإل
  محمد اهللا خلف الصبور عبد، محمد جادكريم فؤاد: عدادا
  .ص٢٧١، م١٩٨٨، مدبولي مكتبة، القاهرة 
  )تكميلي بحث (اإلسالمي الفقه في قةالمطلّ حقوق ����

   الحقباني ناصر بن اهللا عبد
 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٨، المقارن فقهال
  ي والبدعي  الحكم الشرعي في الطالق السنّ����

  عبد اهللا بن زيد آل محمود
  .ص٨٤، م١٩٨٢ = ه١٤٠٢، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة

  ي والبدعي الحكم الشرعي في الطالق السنّ����
  كامل سعسع 

  .١٠ص ، ١٩العدد ، السنة الثانية، المجلد الثاني، مة القطريةمجلة األ
  الطالق حكم في اآلراء رسالة في ذيل بالبراءة الطالق حكم ����

   زاده بيري الحنفي إبراهيم  
  . ه١٣٣١، الماجدية المطبعة، المكرمة مكة 
   حكم الطالق بالثالث����

  هاشم جميل 
  ص٦٣، م١٩٧٢، عظميمطبعة سلمان األ، بغداد

  .٣٤٤ص ، م١٩٧٢، ١العدد ، عظممام األ مجلة كلية اإل من مستل
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  الوكالة بدعوى الطالق حكم ���� 
   يالقم الجيالني الحسن بن القاسم أبو 

  .٢١٥: ٦، الفهرس قمفي  المرعشية المكتبة في مخطوط 
   حكم الطالق الثالث بلفظ واحد ����

  هيئة كبار العلماء
  .٢٧ص ، ٣العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل

   والحائض الغائب زوجة طالق حكم ����
   ملي الشيخ زين الدين بن علي العا

  .٢٢٥: ، الفهرسالرضوية في مشهد المكتبة في مخطوط
   الحيض في الطالق حكم ����

   العيسى فهد بن سليمان. د 
  .٢٤٧ ص، ٤٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  ق  حكم الطالق المعلّ����

  .٥١ص ، ٥العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل
  قة دون رضاهامطلّ حكم مراجعة ال����

  .٦٥ص ، ٩العدد  ،سالميةمجلة البحوث اإل
   حكم النشوز والخلع ����

  فتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل-هيئة كبار العلماء
  .م١٩٩٣، دار التقوى، بلبيس
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   بالطالق الحلف ����
  باز بن العزيز عبد

  .١٣٣ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   بالمسكن والصغير قةالمطلّ استقالل حول ����

  حمودم إسماعيل هاني محمد 
  .٣٦ ص، )م٤/١٩٨٣ - ٣ ( =)ه٦/١٤٠٣( ٢٢٢ العدد، اإلسالمي الوعي مجلة 

   الطالق حول ���� 
   العثيمين صالح بن محمد 
   .٣٨٩ ص، ٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   )سالميةبحث مقارن في الشريعة اإل(  الخلع����

   حسن الطهأحمد
  م ١٩٧٨، رشادمطبعة اإل، بغداد

  .١٣٣ص ، م١٩٧٨، ٤العدد ، عظممام األ مستل من مجلة كلية اإل
   الخلع����

  عبلة الكحالوي
  .م٢٠٠٠، القاهرة

����رسالة ماجستير (ة الخلع عالج للخالفات الزوجي(  
   بهلكي أحمدبدرية محمد 

  .ه  ١٤٠٥، سالمية الدراسات اإل-ة التربية للبنات بجد-الرئاسة لتعليم البنات 
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  سالم على حقوق المرأة  الخلع وأثره بين الزوجين ومدى حرص اإل����
  عبد الباسط يوسف عمارة 

  .م١٩٩٦، دار النهضة العربية، القاهرة
  )بحث تكميلي (سالميةالخلع وأحكامه في الشريعة اإل ����

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الدهش
 الفقـه   -المعهد العالي للقضاء  ،  ية اإلسالم مام محمد بن سعود   جامعة اإل 

  .ه  ١٤٠٧، المقارن
  طالقها في للمرأة تخييروال الخيار ����

  .٢٨٩: ٧، الذريعة  العياشي مسعود بن محمد 
 دراسات فقهية فـي أحكـام الطـالق علـى مـذهب الـسادة               ����

ةالشافعي   
   رزيد األمي أبو محمد

  .م١٩٩٦، المنصورة
   دعاوي الطالق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين����

  فتحي حسن مصطفى 
  .م١٩٩١، دار المعارف، القاهرة

   له الزوجة نكاروإ الزوج من الطالق وىدع ����
   القمي القاسم بن محمد حسن الميرزا أبو 

  .للمؤلف الغنائم كتاب آخر في، ايران 
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   الموانع من هاالمرأة خلو دعوى ����
   القمي الجيالني الحسن بن القاسمأبو 

  .قم يف المرعشية المكتبة في مخطوط
  الث في لفظة واحدة رسالة الطالق الث����

  رضاتوفيق 
  .م١٩٥٥، بغداد

   الطالق أحكام في رسالة ����
   الخاجوئي المازندراني إسماعيل محمد 

   الرجائي مهدي: تحقيق
ــة ــى الطبع ــم، األول ــاب دار، ق ــالمي الكت ــمن  ، ه ١٤١١، اإلس ــع ض طب

  . ٧ص، ٢المجلد، الفقهية الرسائل
  ثالثاً قةالمطلّ حلّ في رسالة ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٤٧٣: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 
   ذلك وغير بالطالق الحلف في رسالة ����

 بـرقم  مجمـوع  ضـمن  ةالظاهريـ  فـي  ةالعمريـ  المدرسـة  فـي  مخطوطة 
  .٢٦٦ - ٢٣٣ االوراق، ورقة ٣٤ في، ٩١ مجاميع، عام ٣٨٢٧
   بالساق خذأ من بيد الطالق حديث شرح في رسالة ����

   لخاجوئيا المازندراني إسماعيل محمد 
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   الرجائي مهدي: تحقيق 
ــة ــى الطبع ــم، األول ــاب دار، ق ــالمي الكت ــمن  ، ه ١٤١١، اإلس ــع ض طب

  .٢٧ص، ١المجلد، الفقهية الرسائل

   الطالق في رسالة ����
   )تيمية ابن (

 بــرقم مجمـوع  ضـمن  ةالظاهريـ  فـي  ةالعمريـ  المدرسـة  فـي  ةمخطوطـ 
 ٢٨٣ في وتتمتها،  ٢٧٨ - ٢٦٧ وراقاأل،  ورقة ٢٢ في،  ٩١ مجاميع،  عام ٣٨٢٧

- ٢٩٢.  

   الطالق في رسالة ����
  .١٧٣: ١٥، الذريعة الخوانساري حسن غالم بن كبرأ يعل الشيخ 

   الطالق في رسالة ����
 الـسبكي  علـي  عبـد  بـن  الكـافي  عبـد  بـن  علي الحسن أبو   الدين تقي 

   الخزرجياألنصاري
 مجمـوع  ضـمن  ةالظاهريـ  المكتبـة  في ةالعمري المدرسة في ةمخطوط

  .٩٩ مجاميع، عام ٣٨٣٥ برقم

   الطالق في رسالة ����
  .١٧٣: ١٥، الذريعة  التنكابني سليمان بن محمد الميرزا

   الطالق في رسالة ����

  .٢٠٥: ٦، موسوعة الرفاعي يالثان بيرم حسين بن محمد بن محمد 
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   الطالق في رسالة ����
  . ٢٠٥: ٦، موسوعة الرفاعي الخراساني كاظم محمد الشيخ

   الطالق في رسالة ����
   مجهول فهامؤلّ نإ وقيل تيمية البن سبتنُ 

 رقمـــ ب مجمـوع  منـضـ  ةالظاهريـ  فـي  ةالعمريـ  المدرسة في مخطوطة
  .)٢٦٤ - ٢٢٢ (ورقة ٤٣ في ٩٩ مجاميع عام ٣٨٣٥
ـ أ رسالة في الطالق البـذلي و      ����  الخلـع    حـين يـصح    ه يـصح  نّ

، كما عليه متفقهة العـصر ، ان حيث ال يصح  واليصح ةوالمبارا
  ب عليه ما يترتب على الخلع؟يس كذلك بل يترتّأم ل

  .٢١٢: ٦، موسوعة الرفاعي الشيخ سليمان بن عبد اهللا الماحوزي
   رسالة في الطالق بعوض����

   .١٧٥: ١٥ ، الذريعةالقاسم بن محمد حسن الجيالني أبو الميرزا
   رسالة في الطالق ثالثاً في مجلس واحد����

  زي الدراإبراهيم بن أحمدالشيخ محمد بن 
١١٨: ٢٠، الذريعة همخطوط ضمن مجموعة في المكتبة الرضوي.  

   وتحريمه زوجها الحاضر الحائض طالق في رسالة ����

  العاملي علي بن الدين زين الشيخ 
 مكتبـة  فـي  رسـائله  مـن  مجموعـة  فـي  وأخـرى  النجف في ةمخطوط 
  .١٧٥: ١٥ ، الذريعةالشريعة
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  ب عن زوجتهئض والغائ رسالة في طالق الحا����
  هيد زين الدين بن علي الجبعي العاملي الش

  )مع مجموعة االفادات (حجرية،   ه١٣١٣، طهران
رســائل الــشهيد زيــن الــدين  (حجريــة افــسيت، مكتبــة بــصيرتي،  قــم

  .)٢١٩ -١٩٧العاملي ص
   وبعض فروعهي رسالة في الطالق الرجع����

  .١٧٥: ١٥، الذريعة المولى عبد اهللا بن الحسين التستري
طالق الرجعي وحقيقته وفيها بيان حقيقة الطـالق         رسالة في ال   ����

  المزيل لعالقة النكاح
   .٢١٢: ٦، موسوعة الرفاعي بن حسين الخاجوئي االصفهانيإسماعيلمحمد 

  .مخطوطة ضمن مجموعة عند السيد محمد رضا التبريزي
  ائب رسالة في طالق الغ����

  الشيخ سليمان بن عبد اهللا الماحوزي السراوي
  .١٧٦: ١٥، الذريعةة من رسائله في مكتبة الخوانساريمخطوط ضمن مجموع

   المريض طالق في رسالة ����
    .١٧٦: ١٥ ، الذريعةالطباطبائي المجاهد بن نقي علي الميرزا بن جعفر الميرزا

   حكامهأالطالق و في رسالة ����
  .مجهول مؤلفال

   مجموعة ضمن
  . ٨٧٤: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط
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   فروعه وبعض الطالق يفلة رسا ����

   التستري حسين بن اهللا عبد 
  .الشريعة مكتبة في، ه ١٠٦٨ سنة رسائله من مجموعة ضمن مخطوطة 
   ملك من قاعدة في رسالة ����

   .١٢: ١٧، الذريعة الكاظمي الدزفولي إسماعيل بن اهللا أسد الشيخ 
   زوجته بطالق الزوج قرار إقبول في رسالة ����

  .٤٧: ١٧ ، الذريعةالدزفولي إسماعيل نب اهللا أسد الشيخ 
   الطالق اتياكن في رسالة ����

  حمزة بن محمد 
   مجموعة ضمن 
  .٤٧٣: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوطة 
  قة ثالثا في مجلس واحد وصورها وشقوقها رسالة في المطلّ����

 بـن الـسيد رضـا بـن         إسـماعيل الميرزا عبد الهادي ابـن الـسيد الميـرزا          
  .١٥٨: ٢١، الذريعة  الحسيني الشيرازيسماعيلإ

  )في تعليق الطالق (قات المذكورات في المعلّ رسالة����
  هدل األنالسيد محمد بن محمد حس

  .٣٧٧: ٩، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  قةمطلّ هانّأ جت باعتقادتزو من في رسالة ����

  .٢٢٦: ٢٢، الذريعة  مقانياالم اهللا عبد الشيخ
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   عدمه أو لالمحلَّ لبتخلّ الطلقتين أو الطلقة هدم في ةرسال ����
،  البحرانـي  عصفور بن أحمد بن صالح بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد

  .٢٠١: ٢٥الذريعة 

   الطالق أحكام في الشقاق رفع ����
   االنطاكي مينا أحمد 
  .ص٦٤، م١٩٥٥ = ه١٣٧٤، العصرية المطبعة، حلب 

   لالمخت طالق مسألة في المقل روضة ����
  .٢١٤: ٦، موسوعة الرفاعي ةالخوج بن أحمد بن محمد بن دومحم 

  فقه در تاريخ إسالم، خانواده و طالق، زنان ����
  أميره االزهاري سنبل

  ، ٣٧٥ص، منشورات جامعة سيراكيوس، نيويورك، الطبعة األولي
  .باالنجليزية

  )رسالة ماجستير ( سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين����
  نعم الباسوسسلوى عبد الم
  .م١٩٧٩، صول الدينأكلية ، جامعة االزهر

 سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بـاألمور التـي تمنـع             ����
  االستمتاع

  محمد رأفت عثمان 
  .م١٩٨١، دار الكتاب الجامعي، القاهرة
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  علم الطالق بالثالث إلى  سير الحاث����
 لـي ب بن حـسن الـصالحي الحن   أحمدجمال الدين يوسف بن حسن بن       

  الجماعيلي 
المدرسـة العمريـة فـي الظاهريـة ضـمن مجمـوع بـرقم              : مخطوط فـي  

  عام٣٨٣٥
  .ه  ٨٨٦سنة ٢٢١ -٢٠٣االوراق ، ورقة١٩في ، ٩٩مجاميع 

   الرجوع في الطالقلة حق ص����
  محمد شفيع بن عبد المجيد المازندراني

  .٤٩٦: ٣، الفهرس  في قمية في المکتبة المرعشمخطوط

����طالق الرجوع في ال صلح حق  
  .٣٠٢: ٦، فهرس المرعشية محمد باقر

  هنامچ طالق صورت ����
   مجهول مؤلف ل
  مجموعة ضمن 

  .٣٣٧٦: ١٣، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط

���� طالق غصي   

  يالمجلس تأليف أنه يحتمل 
  .مجموعة ضمن 
  .٥٣٠: ١٦، الفهرس بالفارسية،  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   الطالق في الدينالو طاعة ����
   بكداش سائد

   .ص١٠٤، م ٢٠٠٠ = ه١٤٢١، اإلسالمية البشائر دار، بيروت، األولى الطبعة 
   الطالق ����

   لعلي سارو خاني سالني مصطفى بن أحمد السيد 
  مجمع المسائل الشرعية في العلوم الدينية: في كتاب

  .٤٥٥: ١٢ و١١، الفهرس بالتركية،  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  مين الخولي أل) طالق (تعليق على مادة:  طالق مع����
  المستشرق شاخت

  ٢٥١ -٢٣٨/ ١٥سالمية دائرة المعارف اإل: في
  .دار الفكر، بيروت

   الطالق ����

  كحالة رضا عمر 
  .ص٢٠٨، م١٩٨٢، الرسالة مؤسسة، بيروت 

   الطالق ����
  .٢٠٨: ٦، موسوعة الرفاعي  الهمداني موسى الميرزا 
   اللَّه إلى الحالل أبغضُ الطالق ����

   العلوم بحر الدين عز السيد
  .ص٣٠٣، م١٩٨٩ = ه١٤٠٩، الزهراء دار، بيروت، األولى الطبعة 
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  وحاشيته بعوض من الزوجة الطالق ����
  مؤلف مجهول ال

   ضمن مجموعة 
  .في مكتبة جامعة طهران: مخطوط

  )رسالة ماجستير ( الطالق بين اإلطالق والتقييد����
    صالحإبراهيمسعاد 

  .م١٩٧٢،  كلية اصول الدين-جامعة االزهر
  اإلسالمية الشريعة في و التقييد طالقاإل بين الطالق ����

   علي محمد محمود 
  .م١٩٧٨، دار الكتاب الجامعي، القاهرة

   )دراسة فقهية مقارنة ( الطالق بين السنّة والبدعة����
  شعبان مطاوع عبد العاطي عوض

  .م١٩٩٨، دار النهضة العربية، القاهرة
   الطالق الثالث����

  .عبد اهللا الصفواني أبو الشيخ
  ته الطالق الثالث بكلمة واحدة حكمه وأدلّ����

   إبراهيمإياد حاج 
، م١٩٩٤ =  ه١٤١٥،  دار المنـارة للنـشر والتوزيـع      ،  ةجد،  ولىالطبعة األ 

  .ص٤٨
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  ’ النبي زوجات طالق ����
   حسن كامل محمد 
  .ص١٢٨، م١٩٧٧، العالمي المكتب، بيروت 
  )رسالة ماجستير (ي والبدعيق السنّ الطال����

  إسحاقعبد اهللا بن 
  .ه  ١٣٩٠ - المعهد العالي للقضاء -سالمية مام محمد بن سعود اإلجامعة اإل

   )دراسة فقهية مقارنة (ي والبدعي الطالق السنّ����
  السيد عبد الحميد عبد الرحمن الفقي 

  .م١٩٩٤، القاهرة
  العصمة صاحبة طالق ����

   بكري حنان
  .م ١٤/١١/١٩٩٨، األهرام جريدة

   طالق الغائب ����
   الكركي بن عبد العاليعلي بن الحسين يخالش

  الشيخ محمد الحسون: تحقيق
،   ه١٤٢٣،  مطبعـة نگـارش   ،  منـشورات االحتجـاج   ،  قم،  ولىالطبعة األ 

  .٢٤٥ص، المجلد الخامس، ضمن رسائل المحقق الكركي
   طالق الغائب ����

  مؤلف مجهولال
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   ضمن مجموعة 
   .٧٦: ١٥، الفهرس بالفارسية، في مكتبة جامعة طهرانمخطوط 

   الغضبان طالق ����
  باز بن العزيز عبد

  .٣٤٨ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  سالمإلا في الطالق ���� 

  المجيد عبد حمدي 
  .ص١١٤، م١٩٦٠، الهدف مطبعة، الموصل 
  سالمإلا في الطالق ����

  زهرة أبو محمد الشيخ
  .٢١ ص، )١٠/١٩٦٠ (٢٣ددالع، العربي ةلجم

   سالمإلا في الطالق ����
   الرافعي مصطفى
  .بالفرنسية

  ديقد وممحد اإلسالم في الطالق ����
   عون أحمد كمال 
  .ص١١٥، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، والنشر للطباعة العلوم دار، الرياض 
   االنسان وحقوق اإلسالم في الطالق ����

   اهللا عبد السيد الحكيم عبد السيد. د 
  .م١٩٨١، للثقافة علىألا جلسالم، القاهرة
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 الفقـه  فـي  مقارنـة  دراسـة  (اإلسـالمية  الـشريعة  في الطالق ����
  )ماجستير رسالة ()اإلسالمي

   المضوني محمد أحمد درويش 
  .ص٣٦٦، ه ١٤٠٤، الشريعة كلية -القرى أم جامعة

  اإلسالمية الشريعة في الطالق ����
   عزام محمد العزيز عبد

  .ص٢٤٠، األنصار دار، القاهرة
  والقانون الشريعة اإلسالمية في الطالق ����

  الغندور أحمد  
  .ص٣١٦، المعارف دار، القاهرة 
   المجنون طالق ����

  .١٧٦: ١٥، الذريعة  الجرجاني يحيى وبأ 
   وزنان مردان طالق ���� 

   خوشدل موسوي صمد سيد 
  .بالفارسية، ٢٠٦ ص، ١٢ العدد، نقد كتاب مجلة 
  ق الطالق المعلّ����

  .٨٦ص ، ٢٦العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل
  ق الطالق المعلّ����

دار ،  فتاء بلبـيس  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل    / هيئة كبار العلماء  
  .م١٩٩٣، التقوى
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  ق ال كفارة فيه  الطالق المعلّ����
  جعفر سبحاني 

  .ص٦٣٦ ×مام الصادقمنشورات مؤسسة اإل، قم، ولىالطبعة األ
  السكرانق ق وطال الطالق المعلّ����

  بد الوارث كبيرع
 .١٥٠ ص )م٥/١٩٦٤ (٦٦العدد ، مجلة العربي

   حكامهأو الطالق ����
   سابق السيد 
  .م١٩٨٢، ومطبعتها اآلداب مكتبة، القاهرة 
  )مقارنة دراسة (واألقارب األوالد وحقوق الطالق ����

   الشافعي محمود أحمد 
  .ص١٩٩، م١٩٨٧، الجامعية الدار، بيروت 
ـ بر: والئـي  طالق ���� ـ  مـام إ هديـدگا  يرس  دربـاره  + يخمين

   يخانوادگ معضالت حلّ در حكومت اختيارات
   سروش محمد 
  .بالفارسية، ٥٩و ٧٠ ص، ٩١ العدد، زن پيام مجلة 
   زوجته تطليق ابنها من األم طلب ����

  .٣٥٧ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   المرأة الطالق طلب ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١٢٢ ص، ٣٠ لعددا، اإلسالمية البحوث مجلة 
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 ظاهرة الطالق في المجتمـع القطـري وعالجهـا فـي ضـوء              ����
  سالميالتشريع اإل

  أمينة الجابر
، ٧٢العـدد ، السنة التاسعة عشر، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 

  .١٧٥ ص)م١٩٩٤ /١(

   العقل زائل وهو مرأتهإ الرجل قطلّ نإف ����
   مجهول مؤلفال 

  الوديعة كتاب ضمن 
  .٣٤٩: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   )فقه شافعي ( فتح اإلغالق في أحكام الطالق����
  محمد البهوتي الشافعي 

  ).طبع ضمن مجموعة رسائل(، ص٤٢، ه ١٣٠٧، فاس

  الطالق في مسألة الشك في اقالرزّ فتح ����
   التمبقطي أو التنبكتي باب أحمد  

  .ص٤٢،  ه١٣٠٧، )بفاس رسائل مجموعة ضمن طبعت (

   الفرق بين الطالق الرجعي والبائن����
   بن محمد حسين الخواجوئي المازندراني إسماعيل

   ضمن مجموعة 
   .١٧٥: ٤، الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية
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   الزوجين بين الفرقة ����

   اهللا حسب علي
  .م١٩٦٨ = ه١٣٨٧، العربي الفكر دار، القاهرة،  األولىالطبعة 

  ين بسبب العيوب واالمراض الفرقة بين الزوج����
  محمد عبد الرحيم محمد 

  .م١٩٩١، دار الحديث، القاهرة

    الفرقة بين الزوجين بالطالق����
  زيد األمير أبو محمد

  .م١٩٩٨، مطبعة الشروق

    الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذهب أهل السنة����
   فرج أحمدالسيد 

  .م١٩٩٠، دار الوفاء للطباعة والنشروالتوزيع، المنصورة

   وطالق فرهنگ ���� 

   انديشه يعل 
  .بالفارسية، ١٦ ص، ٨ العدد، زنان حقوق ةمجل 

   الطالق فقه ����
   عيسى أحمد غالب عبده 
  .ص٨٨، م١٩٩١، الجليل دار، بيروت 
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   اإلسالم في الطالق موضوع في ةوالسنّ القرآن فقه ����
  قراعة علي 
  .ص٢٠٨، م١٩٥٦، مصر مكتبة، القاهرة 
   الطالق في ����

  .٢٦٨و٢٦١ ص، ٦ العدد، اإلسالمية البحوث لةمج 
   القول الجامع في الطالق البدعي والمتتابع ����

  محمد بخيت المطيعي
  .مكتبة صبيح، القاهرة

  )ربعةعلى المذاهب األ ( القول الجامع في الطالق البدعي والمتتابع����
  .م١٣٢٠، المطبعة الخيرية

   كتاب الخلع����
  .٢٤٠: ٧، الذريعة يالعاملي الحاريصالشيخ يوسف الفقيه ابن الشيخ علي 

   الطالق كتاب ����
   .١٧٣: ١٥، الذريعة القمي لؤد بن الحسن بن الحسين بن محمد بن أحمد

   الطالق كتاب ����

  .١٧٣: ١٥، الذريعة  الحسن بن علي بن عمر بن علي طروشاأل محمدأبو 
   الطالق كتاب ����

  .١٧٣: ١٥ ، الذريعةمسكين بن الحكم 
   الطالق كتاب ����

   .١٧٣: ١٥ ، الذريعةالكناني الحر انحي بن ةلّجب بن اهللا عبد لشيخا
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  الطالق كتاب ����
   الفرهادي اهللا عبد 

  . ه١٣٧٤، العراق، أربيل
   الطالق كتاب ����

   البصري الكوفي ارالتم بن ميثم شعيب بن إسماعيل بن علي الحسن وأب
   الطالق كتاب ����

  الطاطري الحسن بن علي  الحسنوأب
   طالقال كتاب ����

  بن عمر بن أيمن الفطحي الثقة فضال بن الحسن بن علي الحسن أبو 
   الطالق كتاب ����

  الدورقي هوازيألا مهزيار بن يعل الحسن أبو 
   الطالق كتاب ����

  النيشابوري شاذان بن فضل محمد أبو 
   الطالق كتاب ����

  بن عيسىزياد بن عمير بيأ بن محمد أحمد أبو 
   كتاب الطالق����

  . بن سليم الجعفيإبراهيم بن أحمدابوني محمد بن ابو الفضل الص
   الطالق كتاب ����

  يالقم أورمة بن  محمدجعفر أبو
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  الطالق كتاب ���� 
  .محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي

   الطالق كتاب ����
   الشيرازي الحسيني محمد آية اهللا السيد

  .ص٦٦٠، ش .ه ١٣٦٧، #المهدي االمام مكتبة، قم
   الطالق كتاب ����

  .يالقم شعريألا عمران بن عامر بن الحسن بن موسى الحسن أبو
   الطالق كتاب ���� 

  النجفي البالغي عباس الشيخ ابن علي محمد الشيخ 
   كتاب الطالق����

  . بن رباط الكوفي البجليإسحاق بن أحمدمحمد بن محمد بن 
   الطالق كتاب ����

   السمرقندي السلمي عياش بن محمد بن مسعود بن محمد النضر أبو 
   الطالق كتاب ����

  الدهني ارعم بن معاوية بن حكيم بن معاوية 
  قالطال كتاب ����

  البجلي جناب بن ارعم بن معاوية 
   الطالق كتاب ����

  القمي شعريألا محبوب بن علي بن محمد جعفر أبو 



١٥٤-------------------------------�����������	��
������������������� �

   الطالق كتاب ����

   . البجليمعاوية بن القاسم بن موسى اهللا عبدوبأ 
   الطالق كتاب ���� 

  .لرحمانا عبد بن يونس 
   الطالق كتاب ����

   مجهول مؤلف ال
  مجموعة ضمن 
  . طهران جامعة مكتبة في، ةمخطوط 
   الطالق كتاب ����

   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  . طهران جامعة مكتبة في، ةمخطوط 
   قاتالمطلّ كتاب ����

   )الصابوني( الجعفي سليم ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد 
  ؟بيد الرجل الطالق جعل لم ����

  .الجديدي محمود يةوف
   .١٧٣ ص، )م١٩٧٢(،  الرابعالعدد، )بغداد(، اإلسالمية الدراسات مجلة

   الطالق إيقاع قبل عمله عيشر ما ����
  باز بن العزيز عبد 
  .٣٥٠ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  المرأة طالقاً؟ تعتبر متى ����
  باز بن العزيز عبد 

   ٣٤٧ ص ،١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   الطالق متعة ����

   الزحيلي مصطفى محمد 
  .٨٤ ص، )ه ٥/١٤٠٢ (٥ العدد، السابعة السنة، اإلسالم منار مجلة

   الطالق متعة ����
   الكتاني المنتصر محمد
  .٨٠٠ ص، ه ١٣٧٦، ٨ عددال، المسلمون مجلة

 الـشيخ  سماحة دروس من مقتطفات (الطالق في محاضرات ����
  )كفتارو أحمد

  اروكفت أحمد وفاء 
  .ص٨٩ ظاهر محمود ةغاد: تدوين 
الـشريعة   بـين  مقارن بحث (الزوجين في التفريق   ةحري مدى ����

  )طروحةاُ ()والقانون اإلسالمية
  آل طه حسن أحمد
  .ص٣٧٢، م١٩٧٣، بغداد جامعة

  اإلسالمية الشريعة في الطالق في الزوجين ةحري مدى ����
   الصابوني الرحمن عبد 
  .م ١٩٦٨، الفكر ارد، بيروت، الثانية الطبعة 
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   منه وما ال يحلّ مسألة الخلع وما يحلّ����
  الحافظ عبيد اهللا بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطة

  .ص٣٥، م١٩٣١، محمد حامد الفقي، القاهرة
   الطالق باب في مسألة ����

   الپنجويني الرحمن عبد مال 
  .ص٧ في ٣٠٢٨برقم ، العراقي المتحف مكتبة في مخطوط 
   لطالقا في مسألة ����

   السيوطي الدين جالل 
 بـرقم  مجمـوع  ضـمن  ةالظاهريـ  فـي  ةالعمريـ  المدرسـة  فـي  مخطوط 
  .ب ٥٨ - ب ٥٣، ورقات ٦ في، ١٤٠ مجاميع عام ٣٨٧٥
   الطالق في مسألة ����

  .٣٨٩: ٢٠ ، الذريعة )المرتضى الشريف ( علي بن الحسين بن موسي
  )م ثالثة قروءتيربصن بأنفسه قاتالمطلّو (: تعالىقوله في مسألة ����

  )الشيخ المفيد ( محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي
  المؤتمر العالمي طبع لذكرى ألفية الشيخ المفيد، قم

  .٤٣ المجلد العاشرص-طبع ضمن مصنفات الشيخ المفيد
  الدين؟ يقرها هل.. الطالق على الزوجة مساومة ����

  .م٢٠/١٠/١٩٩٨، األهرام جريدة 
   الطالق مسائل ����

٣٥٦: ٢٠، الذريعة  )الشيخ الصدوق(يمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القم.  
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   الطالق مسائل ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .٣٩٧: ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  وعالجها بالطالق الحلف مشكلة ����

  أحمد سيد حسين 
  . صبيح مكتبة، القاهرة 
   الزوج عصمة إلى إلعادتها ةقالمطلّ إخطار يشترط المفتي ����

   غالب محمود 
  .م١٤/٥/١٩٩٨، الوفد جريدة 
عـى   فنفـى الـزوج واد     ثعت الطالق بـالثال   دا:  ملف وقضية  ����

  باالندهاش
  عبد المجيد سالم

  .ص١١٦ )م١٩٨٨/ ٢( ٢العدد ، المجلد السابع عشر، سالميمجلة الفكر اإل
   منظومة في طالق الثالث����

  . العربي الحرشانيأحمد
    سالمإلا في الطالق نظام ����

  شاكر محمد أحمد 
  .ص١١٣، م١٩٨٧، مكتبة السنة، القاهرة 
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   سالمإلا في الطالق نظام ����
   عزت فهمي 

 بـالمجلس  الـشريعة  لجنـة :  مراجعـة بللكتا العامة المصرية الهيئة،  القاهرة
  .ص١٠٩، م١٩٨٢، للثقافة علىألا

   طالقوال األيمان مسائل في فتراقالوا االجتماع نقد ����

  الكبير السبكي الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي 
  .ص٨٠، ه ١٣٤٧، دمشق 
   الطالق في عبيد أبي على النقض ����

   .الخليل بن شاذان بن الفضل 
   والطالق العزوبة بين اإلسالم واقعية ����

  حامد الستار عبد. د 
  .ص١٧٤، م١٩٩٠ = ه١٤١٠، بغداد جامعةنشر، بغداد 
  )دراسة ونشر وتحقيق(  وثائق الخلع����

  سلوى علي ميالد 
  .م١٩٩٦

   الطالق، الوصاية، الوالية ����
   الحصري أحمد 
  .ةاألزهري ياتالكلّ مكتبة، القاهرة 
  ؟المرأة زوجها قتطلّ هل ����

  كبير الوارث عبد
  .١٤٠ ص )م١٩٦٤ / ٢( ٦٣ العدد، العربي مجلة 
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   هل الخلع طالق؟����
   محمد نورأحمدزكريا 

 )م١٩٨٧/ ١٢(  =) ه١٤٠٨/ ٤( ٢٨٠العدد  ،  سالميمجلة الوعي اإل  
  .ص٥٤
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  حكام الظهارأ ����
  محمد عبيد الكبيسي 

  .٣٣٧ص ، م١٩٧٤، ٦ العدد، )بغداد (سالميةمجلة الدراسات اإل
   )سالميدراسة مقارنة في الفقه اإل( حكام الظهارأ ����

  السيد رضوان محمد جمعة 
  .م١٩٩٦، دار النهضة العربية، القاهرة

  )رسالة ماجستير (سالمحكام الظهار في اإلأ ����
   الحميديإبراهيمعبد العزيز بن حمد بن 

  .ه  ١٤٠٠، المعهد العالي للقضاء، سالميةجامعة االمام محمد بن سعود اإل
  )بحث تكميلي (سالميحكام الظهار في الفقه اإلأ ����

   ابكر ازيبيأحمدحسن بن 
 - المعهـد العـالي للقـضاء    -سـالمية  جامعة االمام محمد بـن سـعود اإل   

  .ه  ١٤٠٦، الفقه المقارن



١٦٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

  سالم ركانه في اإلأ الظهار و����
  نادية مرسال عبد اهللا 

  .م١٩٩٣، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
   فقه الظهار����

  الليثي حمدي الليثي
  .م١٩٩١، مطبعة المنشية،  مصر-اسيوط 

   قصة الظهار����
  سيد قطب

  سيد جويل: اعداد
  .م١٩٨٤، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، صر م-االسكندرية 

   كتاب الظهار����
  .الحكم بن مسكين بن أبي محمد الكوفي

   كتاب الظهار����
  .محمد بن مسعود العياشي السلمي السمرقندي

  )رسالة ماجستير(  كفارة اليمين والظهار والقتل����
  عبد الرحمن بن صالح عبد اللطيف العبد القادر 

  .ه  ١٤٠٣،  المعهد العالي للقضاء-سالمية بن سعود اإلمام محمد جامعة اإل
   مسائل الظهار����

  مؤلف مجهولال
   ضمن مجموعة 

  .٣٩٧: ، الفهرسمخطوط في مكتبة جامعة طهران
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   من ظاهر من امرأة قبل أن يعقد عليها����
  .٥٨ص ، ٩العدد ، سالميةمجلة البحوث اإل
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 رث ذات إ فـي  المـأثور  ذبنـة أ ناب في موقوف  الصدور إبانة ����
  الرباع من الولد

 علـي  محمـد  الـسيد  بـن ا هـادي  الـسيد  بـن ا الحـسن  محمـد  أبو   السيد  
   .٥١: ١ ، الذريعةالعاملي الموسوي

���� الولد أم  
  .٣٥١: ٢ ، الذريعة )الصابوني (  إبراهيم بن أحمد بن محمد الفضل أبو 

  االوالد أمهات ����
  .٣٥١: ٢  الذريعة، علي بن الحسن االطروش السيد 
  األوالد أمهات ����

  .٣٥٢: ٢، الذريعة الهادي الشريف الرسي الحسين بن يحيى السيد
األوضـاع  :  بغية المريد في شـراء الجـواري وتقليـب العبيـد        ����

  م١٩٢٤ -٦٤٢االجتماعية للعبيد في مصر
  محمد مختار 

  .م١٩٩٧، القاهرة
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  الولد أم بيع ����
  .١٩٣: ٣ يعة، الذر البغداديةكب حسن محمد الحاج

   لصاحبه األمة الشريكين أحد تحليل جواز ����

  .٢٤٢: ٥ ، الذريعة الماحوزي سليمان الشيخ 
  والعبيد ماءإلا نكاح في النضيد الدر ����

   .٨١: ٨ ، الذريعةمحمد حسين بن المير محمد علي الحسيني المرعشي
  .مخطوط

  ولدها نصيب من موالها موت بعد الولد مأ انعتاق في رسالة ����
  .١٢٢: ١١ ، الذريعة القطيفي الجبار عبد آل أحمد بن سليمان شيخال

  األمة تحليل في رسالة ����
  .١٤٠: ١١، الذريعة الزنجاني الموسوي القاسم يأب بن طالب أبو الميرزا

  .ه ١٣٠٨ 
 جهالً أيضاً المملوكة ابنتها ئوط ثم، أوالً المملوكة ئوط في رسالة ����

  ؟حرمة ال مأ كلتاهما أم البنت أم ماأل تحرم فهل، ابنتها بكونها
   ةكب حسن محمد الحاج 
  .١١٣: ٢٥ ، الذريعةمخطوط 
   اليمين ِملك زواج ����

  الحتو المعطي عبد محمد. د 
  .ص٢٢٩، م١٩٩٩، الصغير مدبولي مكتبة، القاهرة، األولى الطبعة 



�"����#$%�����&��'� (�)��---------------------------------------١٦٣ 

   االسالم في يالتسر نظام ����
   وافي الواحد عبد علي. د 
   = )ه١٣٧٦ / ٦( ١ العدد، التاسعة السنة، )لقاهرةا (اإلسالم رسالة مجلة 

  .٤٢ ص )م١٩٥٧ /١ (
   اليمين بملك ءالوط ����

  .القمي قولويه ابن موسى بن جعفر بن محمد بن جعفر القاسم وبأ
   اليمين بملك ءالوط ����

 الــسمرقندي عيـاش  بـن  محمـد  بـن  مـسعود  بـن  محمـد  النـضر  أبـو  
  . السلمي
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 والقـانون  اإلسـالمية  الـشريعة  فـي  العـرض  جـرائم  أحكام ����
   المصري

   صبري إبراهيم 
  .ص١٤٣، م١٩٨٣، مصر دار، القاهرة 
 لمقاومـة  سـالمية إ توجيهـات ،  اإلسالمي عالمإلا في بحوث ����

   لجنس اخبارأ لنشر، الجريمة خبارأ لنشر، الشائعات
   عزت محمود فريد محمد 
  .ص١٧٤، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، الشروق دار، جدة 



١٦٤-------------------------------�����������	��
������������������� �

   جرائم العرض والحياء العام ����
   حامد طنطاوي إبراهيم
  .م١٩٩٨، المكتبة القانونية، القاهرة

   عراضلألنفس واأل اإلسالم حماية ����
   وافي الواحد عبد علي

  .الشعب دار، القاهرة 
و القـانون    اإلسـالمية  الـشريعة  فـي  للعرض ةالجنائي الحماية ����

  )مقارنة دراسة (الوضعي
   نمحس العزيز عبد

   .م١٩٨٩، العربية النهضة دار 
 اإلسـالمي  الفكر في العرض لجرائم والمعنوي يالماد الركن ����

  )دكتوراه رسالة(
   زارع محمد الهادي عبد

  .ه ١٤٠٦، األزهر جامعة
    سلسلة الحفاظ على أعراض المسلمات����

   التندي إبراهيممين أمحمد 
  .م١٩٩٤، الزهراء للطباعة، المينا

  )ماجستير رسالة (للعرض والنسب اإلسالم صيانة ����
   الشريف علي بن شرف

، ةالــشرعي العليــا الدراســات قــسم -الــشريعة كليــة -القــرى مأ جامعــة 
  .ص٤١٨، ه ١٣٩٤
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  وتطهيرها عراضاأل حماية في اإلسالم منهج ����
   الريس مصطفى الحسيني 
   .٦٠ ص) ه٢/١٤٠٢ (٤٨ العدد، الخامسة السنة). البحرين (الهداية مجلة 

 منهج القرآن والسنة في حماية العرض مـن الزنـا و دواعيـه            ���� 
 )رسالة ماجستير(

  محمد صالح العتيق
   كلية الشريعة-جامعة أم القرى

  .ص٢٩٠، ه ١٣٩٩
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ـ : الثالث السنن كتب من القذف حد في حاديثاأل ����  داود يأب
  ماجة وابن والترمذي

   العاني زاقالر عبد خالد: األحكام وبيان وتحقيق تخريج
  .م١٩٨٥، اإلسالمية المنار مكتبة، الكويت

   القذف أحكام ����
   خليل الرزاق عبد 
  .ه ١٤٠٠، رةالمنو المدينة في اإلسالمية الجامعة 
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  )ماجستير رسالة (اإلسالمية الشريعة في القذف أحكام ����
   الفحل علي الرزاق عبد 
  .ه ١٤٠٠، رةالمنو بالمدينة اإلسالمية الجامعة 
  اإلسالمية الشريعة في القذف كامأح ����

   السحيمي مسعد بن محيا 
  .ص٢٥٢، ه ١٤٠٢، الشريعة كلية -القرى أم جامعة 
  )ماجستير رسالة (اإلسالمية الشريعة في القذف جريمة ����

   العبيدان سليمان بن اهللا عبد 
 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٣٩٣، يةاإلسالم الشريعة
   القاذف شهادة ����

  .١٠٠: ٦، موسوعة الرفاعي  الشافعي دريسإ بن محمد
   القذف ����

  محمد الرؤوف عبد صبري القوي عبد
  العقوبات تشريع في اإلسالم عدالة:  في 

  .ص١٥٩، م١٩٨٧، المحمدية الطباعة دار، القاهرة
  سنّةوال الكتاب في المحصنات قذف ����

   يالحياو أحمد محمود أسماء 
   .ص٣٢، م١٩٩٣ = ه١٤١٣، الريان مؤسسة، بيروت، األولى الطبعة 
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  )رسالة ماجستير (سالميةعان في الشريعة اإلحكام اللّأ ����
   بن عبد العزيز البلهيد إبراهيم

، المعهــد العــالي للقــضاء، ســالميةمــام محمــد بــن ســعود اإلجامعــة اإل
  . ه١٣٩٧
  ! في أروقة المحاكمفضائح. .طفالنكار نسب األإ ����

  نادية مطاوع 
  .م١٩٩٨/ ١٢/ ١، جريدة الوفد

   كتاب اللعان ����
  .٢٢٩: ٦ ، موسوعة الرفاعي الصابونيأحمدمحمد بن 

   كتاب اللعان ����
  .٢٢٩: ٦ ، موسوعة الرفاعيمحمد بن مسعود العياشي

   كتاب اللعان����
  .٢٢٩: ٦  ، موسوعة الرفاعي)الشيخ الصدوق( محمد بن علي القمي

   الولد يتاب نف ك����
  .٢٦٩: ٢٤، الذريعة الصابوني أحمدمحمد بن 

  )رسالة ماجستير (سالميةعان في الشريعة اإل اللّ����
   عبد الكريم العناني أحمد

  .م١٩٨١، كلية الشريعة والقانون، زهرجامعة األ
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  عان كسب للتفريق اللّ����
  نادية مرسال عبد اهللا 

  .م١٩٩٤، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
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  اإلسالمية الشريعة في قيطاللّ أحكام ����
   زيدان الكريم عبد 
   .ص٣٠، م١٩٨٨، الرسالة مؤسسة، بيروت 

  قيطاللّ إضافة ����
  .٣٢٦ ص، ٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  باللقطاء اإلسالم عناية من ����
   متولي محمود محمد. د 

، الـسابعة  سنةالـ  ،الكويـت  جامعـة  اإلسالمية والدراسات الشريعة مجلة
  .٢٤٣ ص، )م١٩٩٠ / ٣(  =)ه١٤١٠  /٨ (١٦العدد
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  ورضاعاً نسباً الحرمة ثباتإ ����
  شيباني ال فالح بن ماجد 



�"����#$%�����&��'� (�)��---------------------------------------١٦٩ 

  مجموعة ضمن 
  .٢٦: ١٥، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  ورضاعاً نسباً الحرمة ثبات إ����
   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .١٥:٢، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  )الزوجة متحر التي (الكفر لفاظأ ����

   الخطيب أبي بن إبراهيم بن المظفر الفتح أبو 
  .٢٥٠: ٩، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
    البنتىعل بالعقد مألا حرمة ����

٣٩٥: ٦ ، الذريعة البحراني ثالمحد.  
   صورت سيزده در شوهر بر زن حرمت ����

   قمي القاسمبو  أميرزا
  مجموعة ضمن 
  .١٧٠: ١٨، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  الرجل لذلك ةالزوجي أختها مرأة تدعيإة زوجي الرجل دعوى ����

  .٢٠٦: ٨ ، الذريعة )بموالنا (الشهير محمد السيد
   الموقب محارم تحريم في رسالة ����

   .٣٢٣: ٦ عة الرفاعي، موسوالقزويني إبراهيم بن حسين السيد 
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   صورت سيزده در شوهر بر زن حرمت مورد در فتوائي ����
   قمي فاضل 
  مجموعة ضمن 
  .٦٦٢: ١٦ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
����المحارم والموانع الزوجي ةة في المجتمعات القبلي  

  صموئيل باسيليوس
  .م١٩٧٥، دار المعارف، القاهرة

تحريماً  والمصاهرة والرضاع النكاح بسبب النسب   يف المحرمات ����
ماجستير رسالة (داًمؤب(  

  المحيميد المبارك اهللا العبد الرحمن عبد
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمام جامعة

  .ه ١٣٩٩
  النساء من المحرمات ����

  شريعة يأب إبراهيم إسماعيل 
  .١٥٩ ص، م١٩٨٣، ٥لعددا، الخامسة السنة، الجامعة مجلة

����رسالة ماجستير (مات من النساء المحر(  
  أتلة  أبو أحمدخديجة 

  .م١٩٧٥،  كلية أصول الدين-جامعة االزهر
���� النساء من ماتالمحر  

   طاحون الدين كمال بن نبيل 
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  .ص١٣٣، م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، الفرزدق مطابع، الرياض 
���� تيرماجس رسالة (اإلسالم في النساء من ماتالمحر(  

   النزيلي علي بن أحمد 
 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٤٠٤، المقارن الفقه
  يالءإلا مسائل ����

   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن

  .٣٩٧: ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  النساء من والمحلّالت ماتالمحر معرفة ����

   مجهول مؤلفلا 
   سمالا جهولم في 
  .٣٤٤: ١٢ و١١ ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   المرتضعين وأخوات خوانإ بين النكاح ����

  . المازندراني الخاجوئي حسين محمد بن إسماعيل المولى 
 ولـد  مـن  ثنتين بين الجمع حرمة شبهة من العاصمة الوجيزة ����

  ÷فاطمة
  يگوپالپور قميال يرضوال يحسنال ظاهر بن حسين راحت سيد 
  .ص٣١٨  ش.ه ١٣٧٢، لكهنو 

  .ةرسال إحدى عشر ةمجموع ضمن
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   هاشم بني إلى مألبا المنتسب سيادة إثبات ����

  .٩٥: ١ ، الذريعة الحسيني الداماد السيد المحقق 

   نسب وحقوقي فقهي أحكام ����
  مجد رضائيان زهرا 
 للدراسـات  يمطهـر ال الـشهيد  معهـد  منـشورات ،  طهـران ،  األولـى  الطبعة 

  .بالفارسية، ص١٣٨، العليا

  اإلسالمية في الشريعة وأثره بالنسب اإلقرار ����
   العمري اهللا دخيل

  .ه ١٤٠٥، رةالمنو بالمدينة اإلسالمية الجامعة 

  )الصناعي التلقيح من اإلسالمية الشريعة دراسة لموقف (واألوالد نسابألا ����
  طهماز محمود الحميد عبد 

  .ص٧٩، م١٩٨٧، العلوم دار، بيروت، القلم دار، دمشق 

  النسب؟ خوةإ مقام يقوم هل خوةاإل على التعاهد ����
  .٦٨ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  ئالواط على الموطوء محارم حرمة في رسالة ����
  .١٧٥: ١١ ، الذريعةيالشفت اإلسالم حجة السيد 
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   والقانون الشريعة بين النسب موضوع ����
  أحمد محمد أحمد 
  .ص٥٢٤، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، القلم دار، ويتالك 

  ةوالطوطمي األمومة نظام بين العرب عند األم إلى النسب ����
   القيسي حمودي نوري
  .٧١ ص، م٩/١٩٨٠، لألجيال دراسات مجلة

   وآثاره النسب ����
   موسى يوسف محمد 
  .ص١٧٤، المعرفة دار، القاهرة 

  !إثبات؟ إلى يحتاج هل.. النسب ����
   الدسوقي فاطمة

  .م١٧/٤/١٩٩٩، األهرام ريدةج
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   اليتيم معاملة آداب ����
   طبل بن إبراهيم حذيفة ووأب مجاهد محمد 
  .ص٦٩، طنطا، األولى الطبعة 
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 مـذاهب  بـا  آن ومقايسه يرانإ حقوق در صغير ِحجر حدود ����
  )ماجستير رسالة (يسالمإ

  يمراد يعل محمد 
  .بالفارسية، ش .ه  ١٣٧٣، الحقوق كلية -طهران جامعة 
   اليتيم مال زكاة ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١٧١ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

   يتيمي همسئل كااهم همعاشر���� 

  ناصر باقر بيدهندي
  يفيض حسن:  ترجمة

  .)باألردو(، ص١١٢، نصاريانأ منشورات، قم، األولى الطبعة 
  )ماجستير ةرسال (اإلسالمية في الشريعة اليتامى أحكام من ����

   الرومي سليمان بن زيد بن العزيز عبد
  .ه ١٤٠٢، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد ماماإل جامعة

  ةوالسنّ القرآن في اليتيم ����
   العلوم بحر الدين عز السيد 
  .م١٩٧٣، الزهراء دار، بيروت 
  العيد يوم في اليتيم ����

   الداودي السيد محمد 
  .٥٥ ص، ٣٦ العدد، الثالثة السنة، الثالث المجلد، قطريةال ةاالم مجلة 
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   سالمإلوا الجاهلية المرأة بين إرث ����
   اقبال أبو .د 
  .١١ ص، )م١٩٨٨ /٩(  =)ه١٤٠٩ /٢(، ١١٢العدد، الرائد مجلة 
   والرضاع اإلرث في األرجوزة ����

   األعسم محمد بن الحسين بن علي محمد الشيخ 
  .ه ١٣٢٩، بغداد 
   باأل من ختواأل مألا رثإ في رسالة ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٢٩٨٥: ١٢ ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 
   سالماإل شريعة في المرأة وميراثها شهادة ����

  بليق الدين عز
  .٨٠ ص ،)م٤/١٩٨١(، ١٧ العدد، القدسمجلة 

  والشيعة السنة بين نثىاأل ميراث ����
  مغنية جواد محمد الشيخ

  /٤ (= )ه١٣٨١ / ١١(، ٥٠ العـــدد، القـــاهرة، اإلســـالم رســـالة مجلـــة
  .١٣٦ ص، )م١٩٦٢
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   اتالعم ميراث ����
  .١٠٧ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  المساواة المرأة وقضية ميراث ����
   سلطان الدين صالح. د 
  .ص٥٠، م١٩٩٩، مصر نهضة دار، القاهرة، ولىاأل الطبعة 
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   األم عن الحج ����
  باز بن العزيز عبد 
  .١١٨ ص، ١٨ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  العاجزة اُألم عن الحج ����

  .٧٣ ص، ١٣ العدد، ةاالسالمي البحوث مجلة 
  الوالدة عن الحج ����

  .٧٠ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   المرجع إذن دون بالوالدة الحج حكم ����

  .٦٧ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  زوجها بمال الفقيرة الزوجة حج حكم ����

  .٧٢ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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   الحج يف النساء فقه ����
  خميس عطية محمد 
  .ص١٦٠، م١٩٨٠، لملقا دار، بيروت 
   يالمضح بيت أهل يلزم ما ����

  .١١٦ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية حوثالب مجلة 
  الجمار رمي عليها صعب المرأة إذا ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٩ ص، ١٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   والحج.. المرأة ����
  سعيد فاطمة 
  .م١٤/٢/١٩٩٨، األخبار جريدة 
   الحج في التقصير نسيتْ من ����

  .٦٩ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  بانوان ويژه حج كمناس ����

   زاده فالح حسين محمد تدوين 
  .بالفارسية، ص٢٤٠، ش .ه ١٣٨٠، مشعر منشورات، طهران، الثالثة الطبعة 
  المرأة مناسك ����

   الحوراني الحزامي حسن بن يمر بن شرف بن يحيى زكريا أبو 
  طرمألا الرحمن عبد بن صالح: تحقيق

  .٢٥ ص، ه ١٤٠٤، ١٥ العدد، الشريعة ضواءأ ةمجلّ
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   النسوان مناسك في البيان نهج ����
  .يالكراجك عثمان بن محمد الفتح أبو 
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 اإلسـالمي  الفقه في والجنايات الحدود المرأة في  قضايا أهم ����
  )مقارنة دراسة(

  الجابر يوسف بن محمد أمينة 
  .ص٤١٦، م١٩٨٧، الفجاءة بن قطرى دار، الدوحة، األولى الطبعة 
   قصاص و هدي در ومرد زن تتفاو ����

   يسروستان يشفيع إبراهيم 
، ص ٢١٢،  ش.ه ١٣٨٠،  صبح سفير منشورات،  طهران،  األولى الطبعة 

  .بالفارسية
   سالماإل شريعة في الكتاب المرأة وأهل دية ����

   قبلي الدين عز
  .ص٦٤، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، الفتح دار، بيروت 
  قصاص و زن ����

  راد يواثق حسين محمد
  .بالفارسية، ١٤٤ ص، ١٢ العدد، قدن مجلة
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   والخلع التزويج على والجراحة العمد دم المرأة عن صلح ����
   مجهول مؤلفلا 

  .٣٤٤: ١٢ و١١ ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط
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   الحيض أحكام عن سؤاالً وخمسون ثنان إ����
   عثيمينال صالح بن محمد 
  .ص٦٤، ه ١٤١٢، ةاألم مكتبة، عنيزة،  الثانيةالطبعة 
  )تكميلي بحث (اإلسالم في الحائض أحكام ����

  السكاكر حمد اهللا عبد
 - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة

  . ه١٤٠٨، المقارن الفقه
   حيض أحكام ����

   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .٦٧: ١٦ ، الفهرس بالفارسية، قم في المرعشية كتبةالم في مخطوط 
   حيض أحكام ����

   مجهول مؤلفلا 
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  مجموعة ضمن 
  .١٢٤: ١٨ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   ونفاس ستحاضةاحيض و أحكام ����

  يةبالفارس، باقر محمد بن حسن محمد
  .٢٥ ص رضوي استانی  كتابخانه

  )دراسة فقهية مقارنة (واالستحاضة أحكام الحيض والنفاس ����
  محمد عبد الفتاح البنهاوي

  .م١٩٩٥،  مصر-طنطا

  ثالثة دماء أحكام ����
   كرماني مجتهد الدين بدر بن المحمد عبد 
  مجموعة ضمن 
  .٢٤١: ١٥ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  )ماجستير الةرس (اإلسالمي الفقه في للنساء الطبيعية ماءالد أحكام ����
   المواشي عتيق بن العزيز عبد

 الفقــه - الــشريعة كليــة - اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة
  .ه ١٤٠٦، المقارن

  بالنساء ةالخاصّ الطهارة أحكام ����
   الدمنهوري ابرايك عاشور 
  . ص١٨٤، م١٩٨٥، عالنإلوا والتوزيع للنشر العامة المنشأة، طرابلس 
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  والصالة لطهارةا في النساء أحكام ����
   حجاج اهللا عبد 
  .ص٤٠، م١٩٨١، ةالعالمي السالم مكتبة، القاهرة 

   والنفاس الحيض أحكام إلى الناس رشادإ ����
  طهماز الحميد عبد 
  .ص ٨٨، م١٩٦٩، بحماة الدعوة دار، دمشق 

  العشرة الدم تجاوز بعد للمرأة االستظهار ����
 الطباطبـائي  المعـالي  بـي أ بنا علي محمد األمير بنا علي السيد األمير 

   الحائري

  والنفساء الحائض إفطار ����
  باز بن العزيز عبد 
  .١٤٧ ص، ٣٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

   الطمث انقطاع ����
   كافيتوكي اينوناد ايليوم ستيالب 
  عبد محمد نعيمة: ترجمة 
  .ص٧٩، م١٩٦٨، الخانجي مؤسسة، القاهرة 

   الحيض بسبب اإلفاضة طواف تأخير ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١٦٩ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  بالخمر النفساء تداوي ����
  .١٤٨ ص، ١١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   النفاس دم انقطاع بعد الجماع ����
  .١٧٧ ص، ٢٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  مكرهة الحائض جماع ����
  .١٠٦ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   الحيض في الجماع ����
  .١٤٥ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   الفرائض علم في الحائض ����

   الشريف محسن بن زين بن سعد بن سعيد 
  .ص ٦٤، م١٩٢٥=   ه١٣٤٤، الحلبي البابي مصطفى مطبعة، القاهرة 

  العادة منع حبوب ����
  باز بن العزيز عبد 
  .٢٨٤ ص، ١٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  العادة منع حبوب ����
  .١٠٧ ص، ٦٢ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   الحج في العادة منع حبوب ����
  .٢٥٤ ص، ٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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 والمستحاضة والنفساء الحائض بزوجته وجزال استمتاع حكم ����
   والطب الشريعة في
   يحيى أبو حسن دمحم. د. أ 

  .ص٧٢، م١٩٩٧ = ه١٤١٧، ةليازوري العلميا دار، عمان، األولى الطبعة
  )رسالة ( حكم الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر����

  بن عبد العالي الكركيالشيخ علي بن الحسين 
  الشيخ محمد الحسون: تحقيق

، المجلـد الرابـع   ،    ه١٤٢٣،  منـشورات االحتجـاج   ،  قـم ،  الطبعة األولـى  
  .)ضمن رسائل المحقق الكركي( ٣٨٣ص
   المضطرب يضالح حكم ����

  .١٠٢ ص، ١٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
 للمحـدث  وقراءتـه  وكتابته وحمله الكريم القرآن مس حكم ����

  اإلسالمية الشريعة في والنفساء والحائض والجنب
   يحيى أبو حسن محمد. د. أ 
، م١٩٩٧ = ه١٤١٧، ةالعلميــ اليــازوري دار، عمــان، األولــى الطبعــة 

  .ص٧٢
   حائضال وطء حكم ����

  .٥١ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة


�	� قول حلّ ���� ���	�
���	�
���	�
����   والحائض النفساء:  ��
  ) البهائي ( محمد بن الحسين بن عبدالصمدالشيخ 
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   الحيض ����
   الكركي العالي عبد  الحسين بنبن عليالشيخ 
  الشيخ محمد الحسون: تحقيق

،  الرابـع  المجلـد ،    ه١٤٢٣،  منـشورات االحتجـاج   ،  قـم ،  الطبعة األولـى  
  .)ضمن رسائل المحقق الكركي( ٦٩ص
  )ةمختبري دراسة( اليهود ومزاعم القرآن بين الحيض ����

   اللطيف عبد محمد 
  .م١٩٨٢، الصحة وزارة منشورات، الكويت 
  حرجة فترة الحيض ����

  البار علي محمد
  . م١٩٨٥، القاهرة،  الكريم القرآن في الطبي عجازاإل مؤتمر: يف 
  ةلشرعيوأحكامه ا الحيض ����

   موسى كامل. د
  .ص١١٢، م١٩٨٧، الرسالة مؤسسة، بيروت

   ذلك في العلماء ومذاهب واالستحاضة الحيض ����
   حجاج اهللا عبد

  .ص٣٦، م١٩٨١، ةالعالمي السالم مكتبة، القاهرة
   والطب الفقه بين والنفاس والحمل الحيض ����

  شقراأل سليمان عمر. د 
ــة  ــشريعة مجلـ ــات الـ ــالمية والدراسـ ــت (اإلسـ ــدد )الكويـ ، ١١ العـ

  .)م٨/١٩٨٨(
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   ومشاكله الحيض ����
   هانت أريكا 
  .ص١٢٢، العربي االنتشار مؤسسة، بيروت، األولى الطبعة 
  ةالفطري الدماء في دليل المرأة المسلمة: والنفاس الحيض ����

   اغالصب توفيق اهللا عبد
  . ص٣٢، م١٩٨٥، النور مكتبة، القاهرة 

  اءالحيض و النفاس و أحكام النس���� 
   محمد الجملإبراهيم
  .ص١٩٨٩، الدار المصرية للنشر و التوزيع، القاهرة

 األحكام من هاـب قـيتعلّ اـوم واالستحاضة والنفاس الحيض ����
  )رسالة ماجستير(

  الظهار الكريم عبد أحمد راوية .د
  .ص ٨٨٥، ه ١٤١١، المدني دار، ةجد،  األولىالطبعة 
   الطبو الفقه بين والحمل والنفاس الحيض ����

  االشقر سليمان بن عمر. د 
  .ص١١٢، ه ١٤١٣، النفائس دار، األردن، األولى طبعةال 
   والنفاس واالستحاضة الحيض دروس ����

   الشاهرودي محمد السيد
  .ص٣٠، م ١٩٧٨، النعمان مطبعة، األشرف النجف
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   الحائض دليل ����
   الحضرمي قيس بن إسحاقأبو 

  .الحلبي مصطفى مكتبة، القاهرة 
  الثالثة اءالدم ����

   المرندي نجف بن إسماعيلالشيخ 
  .٢٢٦: ٦ ، موسوعة الرفاعيه ١٣١٨ 
  الثالثة الدماء ����

  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعي العراقي النبي عبد 
  )الثالث الدماء (الطهارة كتاب ����

   .١٨٦: ١٥ ، الذريعةالنهاوندي اهللا فتح بن علي المولى 
  الثالثة الدماء ����

   المازندراني رفروشيالبا عباس بن علي غالم الشيخ 
  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعي ايران 
  الثالثة الدماء ����

  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعيالتنكابني سليمان بن محمد 
  الثالثة الدماء ����

  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعيالغطاء كاشف جعفر بن علي بن محمد الشيخ 
  الثالثة الدماء ����

  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعيالفشارِكي قاسم بن محمد السيد 
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  ثةالثال الدماء ����
   حسن محمد 
  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعيالدين فخر مكتبة في مخطوطة 
  الثالثة الدماء ����

  يزد علماء من رينالمتأخّ العلماء ألحد التقريرات: كتاب في
  .٤٠٩: ١٦ ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط

  والدماء األطهار تعريف في والنساء لينالمتأه ذخر ����
  يكلبر يعلرپي بن محمد الدين تقي 
  .٢٣٤: ١٢ و١١ ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  النساء حوالأ رسالة ����

   البهاونگري علي غالم المولوى 
  .٣٨: ١١ ، الذريعةگجراتية ص ٣٠٠

   الحيض رسالة ����

  .١٢٧: ٧ ، الذريعة التبريزي المطلب عبد بن رضا محمد المولى 
   الحيض رسالة ����

   يروانياإل الفاضل محمد 
  .٢٢٥: ٦ ، الرفاعييروانياإل الجواد محمد ولده عند مخطوط 
   الحيض رسالة ����

  .١٢٧: ٧ ، الذريعة األصحاب لبعض 
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  رسالة الحيض ����
  )المحقق الكركي (الشيخ بن عبد العالي

  الشيخ محمد الحسون : تحقيق
  .٦٩ص طبع ضمن رسائل الكركي المجلد الرابع

   حكامهأو الحيض رسالة ����
   .١٢٦: ٧ ريعة، الذالبهبهاني الوحيد 
  الثالثة الدماء رسالة ����

   الخراساني حسين بن كاظم محمد 
  .٢٢٦: ٦ ، الرفاعي )فقهية رسائل ضمن(، ص٧٣، ه ١٣٣١، بغداد 
  الثالثة الدماء أحكام في رسالة ����

   مجهول لمؤلفا 
   . ٨٧٤: ١٢ و١١ ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 
   الحيض في ةوالمضطرب المبتدئة حكم في رسالة ����

  .١٧٦: ١١ ، الذريعة الفشاركي باقر محمد 
   الحيض في رسالة ����

  باقر شيخال بن حسن محمد 
  .٢٣١: ، الفهرس ةالرضوي المكتبة في ةمخطوط 
   الحيض في رسالة ����

  .١٢٧: ٧ ، الذريعة نجف طه محمد الشيخ
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   الحيض في رسالة ����
   مجهول مؤلفال 
  .٢٣١: ، الفهرس هد في مشةالرضوي المكتبة في ةمخطوط 
  للنساء ةالطبيعي الدماء في رسالة ����

  العثيمين صالح بن محمد الشيخ 
  .الوطن دار، الرياض 
   الحائض طواف في رسالة ����

  البارزي 
  للونائي دواالعتما جاالح أحكام في األبرار عمدة هامش على

  .ص١٢، ه ١٣٠٥، الميرية المطبعة، المكرمة مكة 
أي كلّما أمكن ان يكون حيضاً فهو  (انمكاإل قاعدة في رسالة ����

  )حيض
 بــشريعتمدار المعـروف  علـي  صـفر  بـن  عبـاس  بـن  علـي  غـالم  الـشيخ 

  ٩: ١٧ ، الذريعةيالبارفروش
   المحيض طهر في ريضاأل الروض ����

   السيوطيالخزانه التيمورية  الدين جالل 
  .٥٠٢٩/١٩ برقم برلين في مخطوط

   ينلالمتأه ذخر شرح في جينالمتزو زاد ����
   مجهول مؤلفال 
  . طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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 والـدماء  طهـار األ تعريـف  في والنساء لينالمتأه ذخر شرح ����
   لتقي الدين البركلي

   التوقادي الزنجاني حسن بن استحمد 
  .٢٥٣: ١٢ و١١ ، الفهرس طهران جامعة في مخطوط 
  والنفساء للحائض الوداع طواف ����

  .٢٥٤ ص، ٦ عددال، اإلسالمية البحوث مجلة
  )األولى الرسالة( المرأة عند الطهارة ����

   الياسين مهلهل بن محمد بن جاسم. د 
  .ص٩٠، ه ١٤٠٥، الدعوة دار، الكويت،  الثانيةالطبعة 
  وحيضها نفاسها المرأة من طهارة ����

  .٦٣ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   النسوان طهارة ����

  .١٨٩: ١٥ ، الذريعةباألردو، الهند
   المغرب قبل الحيض من الطهر ����

  .١٧٢ ص، ٢٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   فقه األخت المسلمة في الطهارة والحيض����

  عبد المتعالي الجبري 
  .م١٩٩١، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة

  الدماء الطبيعية للنساء:  فقه الحيض واالستحاضة والنفاس����
  محمد بن صالح العثيمين 
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  .م١٩٩٠، مكتبة السنة، لقاهرةا
، النفاس، الحيض: الثالثة الدماء في الثاني الجزء، الميسر الفقه ����

   االستحاضة
   عطوي محسن 
  .ص١٠٣، م١٩٨٢، اإلسالمية الدار، بيروت 
   القرآن والحائض الجنب قراءة ����

  .١٥ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   القرآن الحائض قراءة ����

  .١٥٢ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية ثالبحو مجلة
   الحيض كتاب ����

  .١٢٦: ٧ ، الذريعةاألزدورقاني يالبراوستان الخطاب بن سلمة
   الحيض كتاب ����

  .القمي هاشم بن إبراهيم بن علي الحسن أبو 
   الحيض كتاب ����

  .١٢٦: ٧ ، الذريعةالحضرمي بن موسى بن سماعة بن محمد
   الحيض كتاب ����

  .١٢٦: ٧ ، الذريعةالسكوني نصر بن محمد بن محمد عمرو أبو 
   الحيض كتاب ����

  .١٢٦: ٧ ، الذريعةالسمرقندي السلمي مسعود بن محمد
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   الحيض كتاب ����

   .١٢٦: ٧ ، الذريعةالدهني عمار بن معاوية بن حكيم بن معاوية 
   والنفاس الحيض كتاب ����

   .١٢٦: ٧ ، الذريعةالطاطري محمد بن الحسن بن علي الحسنأبو 
   والنفاس يضالح كتاب ����

  .١٢٦: ٧ ، الذريعة )الصدوق الشيخ (ن بابويه القمياب
   والنفاس واالستحاضة الحيض دم بين االلتباس كشف ����

  جعفر الشيخ 
  مجموعة ضمن 
  .٦٦١: ١٢ و١١ ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  العشرة دمهما تجاوز مع والمضطربة المبتدئة ����

  .٤٢٨: ٤ ، الذريعةصبهانياأل يلفشاركا جعفر محمد بن باقر محمد مال
   تحيض المحرمة ����

  .٧٥ ص، ١٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   )ةمخبري دراسة (اليهود ومزاعم القرآن بين المحيض ����

   اللطيف عبد محمد
، العامـة  الـصحة  وزارة،   الكويـت   سـالمي اإل بللطّـ  الثاني المؤتمر: في

  .م١٩٨٢ = ه١٤٠٢
���� النفاس ةمد   

  .١٥٢ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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أحكام فقهية حول الحجاب و الدماء الطبيعية       :  المرأة المسلمة  ����
  وزكاة الحلي

  محمد بن صالح العثيمين 
  .م١٩٩٥، مكتبة الزهراء، القاهرة

   الطمث فاجأها ذاإ الحاجة المؤمنة مرشد ���� 
   السماوي مهديالشيخ  
 كتـاب  مـن  مستل(،  ص١٣،  م١٩٧٢،  النعمان مطبعة،  األشرف النجف 

  .)بيته وحجاج اهللا وفد
 فـي  هـا ءما نزلـت أ اذا المرأة على الغسل وجوب في مسألة ����

   نوم أو يقظة
   .٢٢٧: ٦ ، موسوعة الرفاعياالسكافي الجنيد بن أحمد بن محمد 
   الحيض مسائل من مسألة ����

   .٣٨٦: ٢٠ ، الذريعةالسماهيجي صالح بن اهللا عبد الشيخ 
���� فيه قرآن شريطاً ائضالح مس  

  .١٥٠ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
���� القرآن وتالوتها المصحف الحائض مس   

   .١٥١ ص، ٤٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   للقرآن وقراءتها المصحف الحائض مس ����

  باز بن العزيز عبد 
  .٢٨٤ ص، ١٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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   لدما مضطربة في مقالة ���� 
   الماحوزي سليمان الشيخ 
  .٤٠٥: ٢١ ، الذريعةمخطوط 
منهل الواردين من بحار الفيض علـى ذخـر المتـأهلين فـي              ����

  مسائل الحيض
  )ابن عابدين (مين عمرأمحمد 
  .ص٦٩، ه ١٣٠٢

   النسوان نجاة ����
   صفهانيأ يرشت رفيع محمد بن محسن شيخ 
  مجموعة ضمن 
  .٢٤٠: ٧ ، الفهرس فارسيةبال، قم المرعشية المكتبة في مخطوط 
 وردةألا ودم الطبيعـي  الحـيض  دم بـين  اخـتالف  هناك هل ����

ةالسطحي   
   وآخرون جو رينجو

  .م١٩٨٥، القاهرة، الكريم القرآن في الطبي االعجاز مؤتمر: في
   يسألونك عن المحيض����

  يس عبد المعطي البنداري آمال 
  .م١٩٩٧، مكتبة االزهرية للتراث، القاهرة

* * *  
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   عبادت جشن برنامه ����
  يكريم قاسم 
  .بالفارسية، ص١٢٨، ش .ه ١٣٧٤، فقأ منشورات، طهران، األولى الطبعة 
   تكليف سن پيرامون فقهي يپژوهش ����

  يصفات زهره 
  .بالفارسية، ص٥٢، ش .ه ١٣٧٦، مطهر منشورات، طهران، األولى الطبعة 
   تكليف جشن ����

   يشهر ير محمدي 
   .ص٢٠٤، ش .ه ١٣٧٥، ةالثقافي الحديث دار مؤسسة، طهران، الثانية طبعةال 
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  النساء قول على تكالاال جواز ����
   .٥٢١: ٦، موسوعة الرفاعيالكلباسي إبراهيم بن محمد بن المعاليأبو 

  .)عشر ةالخمس رسائلال ضمن طبع( 
  النساء قول على تكالاال جواز ����

   صفهانياأل شتيالر باقر محمد 
  . ه١٢٥٨ 
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 عليـه  يطَّلـع  ممـا  العقوبـات  سـوى  فيما النساء شهادة حكم ����
   الرجال

   يحيى أبو حسن محمد. د. أ 
  .ص ٨٠، م١٩٩٧=  ه١٤١٨، ةالعلمي اليازوري دار، عمان، األولى الطبعة 

  النساء شهادة في رسالة ����
 �	�
  .٢٥٧: ١٤ عة، الذري الطباطبائي الكريم عبد بن محمد السيد ���

   زنان يگواه ����
  ييهاشم حسين 
  .بالفارسية، ١٧٢ ص، ١٢ العدد، نقد كتاب ةمجل 

  المرأة شهادة: اإلسالمي التشريع المرأة في مكانة ����
   شنن نادرة 
  .٤٨٣ ص، ه ١٣٨٣، ٥ العدد، المسلمون مجلة 

IIIIWWWWHHHH âbØycâbØycâbØycâbØyc@@@@ñý•ñý•ñý•ñý•@@@@@ñcŠ½a@ñcŠ½a@ñcŠ½a@ñcŠ½a@ @@ @@ @@ @

ـ  دراسـة  (الـصالة  المرأة في  أحكام ���� رسـالة  ()مقارنـة  ةفقهي 
  )ماجستير
   حميد بن اهللا عبد جوهرة
  .ص٣٤٢، ه ١٤٠٤، الشريعة ةكلي -القرى مأ جامعة
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   أحكام المساجد للنساء����
  عمرو عبد المنعم سليم

  .م١٩٩٤، مكتبة االيمان، المنصورة
  النساء إمامة ����

  باز بن العزيز عبد
  .١١٣ ص، ٣٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   ناتللب - بالصور الصالة تعليم ����
   الشريتلي عباس بن حسن

  .ص٨٧، ةالديني الشؤون وزارة منشورات، الدوحة 
   للبنات الصالة تعليم ����

  .ص٤٨، م١٩٧٠، البصري دار، بغداد 
  بيتها في المرأة بالقراءة جهر ����

   .٩٨ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  الصالة في المرأة بالقراءة جهر ����

  .٩٨ ص، ٤٥دداإلسالمية الع البحوث مجلة
  الصالة في المرأة ولباسها حجاب ����

  تيمية بنإ 
  :  لبانياأل الدين ناصر محمد: عليه قلّوع حاديثهأ خرجأو له موقد قهحقّ 
  .ص٥٦، م١٩٨٣، اإلسالمي المكتب، بيروت 
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  المساجد في و النساء الرجال بين الساتر ����
  .١٤٦ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

   البيت بأهل جماعة الصالة ����
   .٦٩ ص، ١٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  بيتها المرأة في صالة ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١١٠ ص، ٣٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  حيضها وقت المرأة وصيامها صالة ����

  .٨٣ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   البيت في الجمعة النساء صالة ����

  .٧٢ ص، ١٧ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   الرجال خلف النساء صالة ����

  .٧٠ ص، ١٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  الجنازة على النساء صالة ����

  .١٢١ ص، ١٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  المسجد في النساء صالة ����

   .٦٤ ص، ٢١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  بربات الخدور القول المأثورفي جواز إمامة المرأة ����

  عبد العزيز محمد الصديق 
  .مطبعة دار التأليف، القاهرة
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  الصالة في تخشعين كيف ����
   محارب بن محمد بنت رقية 
  .ص٦٤، ه ١٤١٠، المؤلف، الرياض، الثانية الطبعة 
  الجمعة المرأة ومسجد ����

   الهيتي المنعم عبد هلاإل عبد 
  .ص٣٩، م١٩٨٨، رشادإلا مطبعة، بغداد 
  الصالة إلى لطالبةا مرشد ����

  الحلفي كاظم الشيخ 
  .ص١٠، النعمان مطبعة، االشرف النجف 
  وآداب حضور زنان مسجد ����

  نيا يتقدس خسرو
  .بالفارسية، ٢٢ ص، ٧٩ العدد، زن پيام ةمجل

  الصالة والمرأة في الرجل موقف ����
  رضا محمد بن الغني عبد

  .٣١٨: ٥ ، الفهرس  في قمةالمرعشي المكتبة في مخطوط
 در بانوان وعبادت نماز وعرفاني يمعنو حاالت: بانوان نماز ����

   تاريخ طول
   يعزيز عباس

  بالفارسية، ص٢٢٤، صالة منشورات، قم، األولى الطبعة 
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  ةجنبيألا لصوت االستماع باحة إ����
  .٥٤: ١ ، الذريعة النجفي الكزازي رفيع محمد

 مـن  يجـوز  ال ومـا  زيجو ما وبيان وأحكامها النساء أصوات ����
  واستماعها سماعها

  .٤٩: ٦، الرفاعيصفهانياأل الكلباسي إبراهيم محمد بن المعالي وبأ

  المرأة قراءة سماع حكم ����
  .٩٧ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

   الكريم القرآن مسابقات النساء دخول ����
  .٧٧ ص، ٤٥دد الع، اإلسالمية البحوث مجلة 

 الجملة في صوتها وسماع ةجنبياأل إلى   نظرال باحةإ في رسالة ����
   الضرورة وعند

   .٥: ١١ ، الذريعةالطباطبائي محمد السيد ابن علي السيد

  المرأة صوت ����
  .٧٧ ص، ٢١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  للنساء القرآن تحفيظ مسابقات ����
  .٩٩ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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  أةالمر وصوت والغناء الموسيقى ����
   النابلسي عباس
  .ص١٣٦، م٢٠٠٠ = ه١٤٢١، البيضاء المحجة دار، بيروت، األولى الطبعة

IIIIYYYYHHHH ccccâbØyâbØyâbØyâbØy@@@@âì•âì•âì•âì•@ñcŠ½a@@ñcŠ½a@@ñcŠ½a@@ñcŠ½a@@ @@ @@ @@ @

   البلوغ بعد أفطرت ����
  .٦١ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  مرضها الستمرار تقِض ولم أفطرت ����

  .١١٤ص، ١٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  القضاء تأخير ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٢٤ ص، ٣٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  يوماً ٣٠الحالل الزواج تحريم ����
   السباعي إقبال 
  .م٢١/١٢/١٩٩٨، اليوسف روز جريدة 
   رمضان في الزوجة تقبيل ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١١٣ ص، ٣٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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   للصائمات درساً ثالثون ����

   العلي علي بن حسين 
  .ص٩٤، ه ١٤١٢، السالم دار مكتبة، الرياض، األولى الطبعة 
   رمضان نهار في تطهر الحائض ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٥٣ ص، ٤٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  تحيض الصائمة ����
  باز بن العزيز عبد  

  .١١٤ ص، ٣٠ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  المريضة عن الصوم ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٦ ص، ٤٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   فقه األخت المسلمة في الصيام واالعتكاف والتراويح����

  عبد المتعال الجبري 
  .م١٩٩١، دار التوزيع والنشر اإلسالمي، القاهرة

   والصيام الزكاة في النساء فقه ����
   خميس عطية مدحم 
  .ص١١٢، م١٩٨٠، القلم دار، بيروت 
  جهالً أيام من أفطرتْ ما قِض تلم ����

  باز بن العزيز عبد
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  .١٩٤ ص، ٤٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  متتالية سنوات أربع أفطرت مريضة ����

  .١١٣ ص، ١٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  ناسياً رمضان نهار في جامع من ����

  .١١٢ ص، ١٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   الصيام قضاء في طتفر من ����

  باز بن العزيز عبد 
  .٩٤ ص، ٣٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  آنان ياجتماع مسائل و مرد و زن روابط أحكام ����
   يمعصوم مسعود سيد 

، ركز منـشورات مكتـب االعـالم االسـالمي       م،  قم،  عشر السابعة الطبعة
  .بالفارسية، ص١٦٠، ش.ه ١٣٧٧
  ةاالجتماعي ومسائلهما الرجل المرأة مع عالقات أحكام ����

   المعصومي مسعود السيد 
  زوين علي السيد: رجمةت 
   .ص١٩٠، ه ١٤١٦ /٤، المؤلف، قم، الثانية الطبعة 
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  المستهتر االختالطو ةجنبيألبالمرأة ا الخلوة تحريم ����
   الصباغ لطفي بن محمد 
  .ص٣٧، م١٩٨٠، االعتصام دار، القاهرة 
  والمرأة الرجل عالج في والحرام الحالل ����

   حتحوت حسان 
  .٢٥ ص، )م١٩٨١/ ٨(، ٢٧٣ العدد، العربي مجلة 
   الطبيب عند النساء عالج ����

  .١٤٩ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   المرأة والطبيب قضية ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١٠٨ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  المرأة على الطبيب كشف ����

  .٣٧ ص، ٢٧ العدد، الميةاإلس البحوث مجلة 
   للمسلم الكافر و مداواة للمرأة الرجل مداواة ����

  البار يعل محمد. د
، م١٩٩٥ = ه١٤١٦،  والتوزيـع  للنـشر  المنـارة  دار،  جدة،  األولى الطبعة 

   .ص١١٦
   كاهن عند عولجت مريضة ����

  .١١٨ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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  ةالمرأة االجنبي مصافحة ����
  باز بن يزالعز عبد

  .١٣١ ص، ٣٨ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  النساء مصافحة ����

  باز بن العزيز عبد 
  .٩٧ ص، ٣٥ و العدد ٨٨ص، ٢٧ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   اتاألجنبي النساء مصافحة ����

  .١٠٨ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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   بنه الصغيراإبراء األب زوجة  ����
  بادي آحمد جعفر بن سيف الدين شريعتمدار االسترم

  .٣٠٩: ٦ ، الفهرس  في المكتبة المرعشية في قممخطوط
  ربعون حديثاً في خصوص المتعة  األ����

  السيد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي التنكابني 
  .٤٣٠: ١ ، الذريعة ه١٢٧٥ 
   إزاحة العلّة في إثبات حلية المتعة ����

  .٣٢٧: ٦ لرفاعي، موسوعة ا ايران
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   تزدواج موقّا ����
  کومور رنا يساچ

  .بالفارسية
  سالم إت در زدواج موقّإ ����

  مجموعة من العلماء 
   .بالفارسية 
فقهـي  ،  تفسيري،  بحث تاريخي  (نياز امروز بشر  :  ازدواج مؤقّت  ����

  )واجتماعي صيغة
  عباس عباس زاده

  .بالفارسية، ص٢٣١، منشورات شاكر،  قم-الطبعة األولى
  متاع اإل����

  صالح الورداني 
  .ص٢٢٨، م١٩٩٩ = ه١٤١٩، دار الرأي، الطبعة األولى

    برهان المتعة����
  القاسم بن حسين رضوي قمي كشميري  أبو سيد

  .١٠١: ٣ ، الذريعة بالفارسية، الهور
    بطالن نكاح المتعة����

  عبد الكريم بن محمد حليم البخاري أبو عبداهللا 
   .٢٥٢: ٦ ، الفهرس ممخطوط في المكتبة المرعشية في ق



�"����#$%�����&��'(�)�� �---------------------------------------٢٠٩ 

   بطالن نكاح المتعة ����
  ل محمودآعبد اهللا بن زيد 

 ٣العـدد ،  الـسنة األولـى   ،  مجلـة االمـة   ،  رئاسة المحـاكم الـشرعية    ،  رقط
  .٧٦ص) م١/١٩٨١(

    بطالن نكاح المتعة بمقتضى الكتاب والسنة����
  ل عمران آعبد اهللا بن زيد 

  .١٨٧ص ، )ه١٤٠٣/ ٦-٤(، ٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
    تحريم نكاح المتعة����

   المقدسي إبراهيمأبو الفتح نصر بن 
  حماد األنصاري : تحقيق وتخريج
  .ص٢١٣، م١٩٨٧، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة

    تصفّح الصحيحين في تحليل المتعتين����
  . ١٩٨: ٤ ، الذريعةالحسين يحيى بن الحسن بن الحسين أبو 

  متعةالحاسم للشنعة في حلّ ال ����
  .٣٢٨: ٦ ، موسوعة الرفاعيحمزة بن علي بن أبي المحاسن الحلبي

    الحاسم للشنعة في نكاح المتعة����
  .٦: ٦ ، الذريعة بن الجنيد الكاتب اإلسكافيأحمدمحمد بن 

    حرمة التمتّع بالفاطميات����
  .٣٩٥: ٦ ، الذريعةالسيد شبر الحويزي
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   خالصة االيجاز في المتعة����
  سين بن عبد العالي الكركي الشيخ علي بن الح

  الشيخ محمد الحسون: تحقيق
ــى ــة األول ــم، الطبع ــشورات االحتجــاج، ق ــع ضــمن (،   ه١٤٢٣، من طب

  .)رسائل المحقّق الكركي

    خالصة االيجاز في المتعة����
  )الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان

شـوال  ٢٦ -٢٤المنعقـد فـي     ،  المؤتمر العالمي لـذكرى الـشيخ المفيـد       
    ه١٤١٣

  . ص٣١ضمن مصنّفات الشيخ المفيد المجلد السادس 

   دراسات حول مشروعية المتعة وبقائها����
  محمد حسين األديب 

  .دار األندلس، بيروت

    دليل المتعة����
   .٢٣٠: ٦ ، موسوعة الرفاعيعلي الرضوي القمي الالهوري

  . الهور

   الرد على ابن سكرة في تحريم المتعة����
  .٣٢٧: ٦ ، الرفاعين أبي زيدعلي بن محمد بن علي اب
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    رد على منكري زواج المتعة����
   الوائلي أحمدالشيخ 

العـدد  ،  الـسنة الرابعـة   ،   العـراق  -الناصـرية   ،  مجلة التـضامن اإلسـالمي    
  .١٨ص ، )م١٩٦٧/ ١ (=)ه١٣٨٦/ ١٠ -٩(، ٢و١

    رسالة في إثبات المتعة����
  .٩: ١١ ، الذريعةالسيد علي بن السيد دلدارعلي النقوي

   رسالة في تزويج الصغيرة في المدة القليلة ����
  .١٤٦: ١١ ، الذريعةالشيخ محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني

 رسالة في حكم عقـد االنقطـاع علـى الـصغير أو الـصغيرة               ����
   للمحرمية

  مال عبد الرسول فيروزكوهي
  ص٢٦٢، طهران

  .  ضمن مجموعة رسائل للمؤلف
   رسالة في فضيلة المتعة����

  .٢٧٦: ١٦ ، الذريعةلمولى محمد باقر السبزواريا
   رسالة في المتعة����

  .٦٣: ١٩ ، الذريعة بن الحسن قفطان النجفيإبراهيمالشيخ 
  رسالة في المتعة ����

   .٦٥: ١٩ ، الذريعةالسيد علي بن السيد دلدار علي الرضوي
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   رسالة في المتعة����
  .٦٦: ١٩عة ، الذريالشيخ علي بن عبد اهللا بن علي المهري البحراني

   رسالة في المتعة����
  .٦٦: ١٩، الذريعة السيد كلب باقر النقوي الجايسي الحائري

   رسالة في المتعة����
  العالمة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي

   طبعت في مجموعة من رسائل 
  .٦٤: ١٩، الذريعة بالفارسية

   رسالة في المتعة����
  .٦٧: ١٩، الذريعة الشيخ مرتضى األنصاري

    في موت الزوج قبل الدخول بالمنقطعة رسالة����
   ٢٤٤: ٢٣، الذريعة المولى حسن بن محمد علي

   مدة الزوجة المنقطعة للمولّى عليه  رسالة في هبة الولي����
   .١٥٩: ٢٥، الذريعةالسيد محمد باقر بن محمد نقي الشفتي األصفهاني

    رسالة في هبة الولي مدة الزوجة المنقطعة للمولّى عليه����
   .١٥٩: ٢٥، الذريعة لى محمد تقي بن علي محمد النوريالمو

    رفع البدعة عن إباحة المتعة����
  السيد حسين بن السيد حسن 

  .٥ -٤٩٢ل جمال الدين في سوق الشيوخ برقم آمخطوط في خزانة 



�"����#$%�����&��'(�)�� �---------------------------------------٢١٣ 

    رفع البدعة في حلّ المتعة����
  . ٢٤٢: ١١، الذريعة السيد حسين المجتهد الكركي

  متعة رفع البدعة في حلّ ال����
  .٣٢٨: ٦، موسوعة الرفاعي حمزة بن علي بن أبي المحاسن الحلبي

  )رسالة ( زواج المتعة����
   الشيخ جعفر السبحاني 

  .ص٦٣٦ ×مؤسسة االمام الصادق، قم، الطبعة األولى
   )تحقيق ودراسة ( زواج المتعة����

  السيد جعفر مرتضى العاملي 
  .لدراساتمنشورات المركز اإلسالمي ل، بيروت، الطبعة األولى

   زواج المتعة����
  فرج فودة 

  .م١٩٩٣، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
   زواج المتعة����

  سريع محمد عبد الهادي  أبو .د
  .ص١٢٥، الدار الذهبية، القاهرة

    زواج المتعة بين اإلباحة والتحريم����
  عبد الستار فراج 

  .١٤٤ص ، )م١٩٦٣ /١٠(، ٩٥العدد ، مجلة العربي
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   بين اإلباحة والتحريم..  زواج المتعة����
  عبد الوارث كبير

  .١٤٤ص ، )م١٩٦٣ /١٠(، ٥٩العدد ، مجلة العربي
    زواج المتعة بين اإلباحة والتحريم����

  محمود سالم زناتي 
  .١٤٤ص ، )م١٩٦٣ /١٠(، ٥٩العدد ، مجلة العربي

    زواج المتعة حالل عند أهل السنة����
  صالح الورداني

  .م١٩٩٧، ة مدبولي الصغيرمطبع، الجيزة
، الهبـة ،  الـشغار ،   زواج المتعة مع بيان حكم أنكحة التحليـل        ����

  الزواج العرفي، النكاح من الزانية، النكاح بدون ولي
  أبو سريع محمد عبد الهادي

  .م١٩٩٤، الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
   ت الزواج المؤقّ����

  محمد تقي الحكيم 
  تقّ الزواج المؤ����

  السيد هبة الدين الشهرستاني 
   ت عند الصحابة والتابعين الزواج المؤقّ����

  الشيخ نجم الدين الطبسي
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  . ص١٣٩، ه ١٤٢٣= م ٢٠٠٢، دار الوالء، بيروت، الطبعة األولى
  )دراسة وتحليل( )المتعة (سالمت في اإل الزواج المؤقّ����

  جعفر مرتضى العاملي
  .ص١٧٣،   ه١٣٩٧، مطبعة الحكمة، قم، ولىالطبعة األ

   ’ت في شريعة سيدنا محمد الزواج المؤقّ����
  ..٣٢٩: ٦، موسوعة الرفاعي الشيخ أيوب الحائري

  ة مع رد الشبهاتهل السنّأ زواج المتعة في كتب ����
  سيد عالء الدين قزويني

  .ص٦٦، نشر المؤلف، بيروت، الطبعة الثالثة
   ت والرؤية المعاصرة الزواج المؤقّ����

   منير الشيخ مهدي
  .ص٢١٥، م٢٠٠٠ = ه١٤٢١، مؤسسة البالغ، بيروت، الطبعة األولى

  سالم ت وزواج المتعة في اإل الزواج المؤقّ����
  محمود سالم زناتي

  .٩٦ ص)م٨/١٩٧٠ (١٤١العدد ، مجلة العربي
  عادة المتمتع بها التي هي في سن من تحيض وفي كلّ شـهر             ����

   تحيض
  محمد تقي الداودي

  .ص١٩، ه ١٤١١= ش  .ه  ١٣٦٩، ار الكتب اإلسالميةد، طهران، الطبعة األولى
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   علل النكاح وتحليل المتعة ����
  .٣١٤: ١٥ ، الذريعة يونس بن عبد الرحمان

    فائدة في عقد المتعة����
  .الشيخ علي سبط الشهيد الثاني وصاحب الدر المنثور

  . ٨٩: ١٦ ، الذريعةمخطوط
    الفضة البيضاء في عقد أو أحكام متعة النساء����

  .٣٣١: ٦ ، موسوعة الرفاعييخ رفيع الكزازيالش
  سالم  قاطع الخصام في استمرار المتعة في اإل����

  نصاريالسيد محمد العاملي األ
  .ه  ١٣٤٣و،   ه١٣٣١، صيدا

  سالم  المتعة في اإل قاطعة الخصام في استمرار حلّ����
  .٣٢٨: ٦ ، موسوعة الرفاعيحمزة بن علي بن أبي المحاسن الحلبي

  سالمية المتعة في اإلام عن حلّ كاشفة اللث����
  .٢٤٣: ١٧ ، الذريعةالشيخ منير عسيران

    كتاب المتعة����
  .٦٣: ١٩ ، الذريعة األحمر النهاونديإسحاق بن إبراهيم

   كتاب المتعة����
  .٦٢: ١٩ ، الذريعة بن محمد بن سعيدإبراهيم

    كتاب المتعة����
  .٦٣: ١٩، الذريعة  بن داود بن سعيد الخزاريأحمد
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   لمتعة كتاب ا����
   .٦٤: ١٩، الذريعة  بن محمد القميأحمد

    كتاب المتعة����
 بن محمد بن عيـسى بـن عبـد اهللا بـن سـعد األشـعري              أحمدأبو جعفر   

  .٦٤: ١٩ ، الذريعةالقمي
   كتاب المتعة����

  .٦٤: ١٩ ، الذريعةبندار بن عبد اهللا اإلمامي
    كتاب المتعة����

  .٦٤: ١٩ ، الذريعةجعفر بن عبد اهللا راس المذري العلوي
    كتاب المتعة����

  .٦٤: ١٩ ، الذريعةالحسن بن خرزاد القمي
    كتاب المتعة����

  .٦٤: ١٩ ، الذريعةحمزة البطائنيالحسن بن علي بن أبي 
    كتاب المتعة����

   .٦٤: ١٩ ، الذريعةالحسن بن علي بن فضّال الكوفي
    كتاب المتعة����

   .٦٤: ١٩ ، الذريعةالحسين بن عبيد اهللا بن سهل السعدي القمي
    كتاب المتعة����

  .٦٥: ١٩ ، الذريعةسعد بن عبد اهللا بن أبي خلف األشعري القمي



٢١٨-------------------------------�����������	��
������������������� �

   كتاب المتعة����
  .٦٥: ١٩ ، الذريعةالحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي

   كتاب المتعة����
   .٦٥: ١٩ ، الذريعةأبو الفضل عباس بن موسى الوراق

   كتاب المتعة����
   .٦٥: ١٩ لذريعة، االسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي

   كتاب المتعة����
  .٦٥: ١٩ ، الذريعة بن شعيب بن ميثم التمارإسماعيلعلي بن 

   كتاب المتعة����
  .٦٥: ١٩ ، الذريعةعلي بن بالل بن معاوية المهلّبي األزدي

   كتاب المتعة����
   .٦٥: ١٩ ، الذريعةعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي

   كتاب المتعة����
  .٦٥: ١٩ ، الذريعةد الطائي الطاطريعلي بن الحسن بن محم

   كتاب المتعة����
  .٦٦: ١٩ ، الذريعةمحمد بن أبي عمير األزدي البغدادي

   كتاب المتعة����
   .٦٦: ١٩ ، الذريعة الجعفي الكوفيأحمدمحمد بن 
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   كتاب المتعة����
   .٦٦: ١٩ ، الذريعة بن عبد اهللا بن قضاعةأحمدمحمد بن 

   كتاب المتعة����
    .٦٦: ١٩ ، الذريعةبحر الرهني الشيبانيأبو الحسين محمد بن 

   كتاب المتعة����
  .٦٦: ١٩  ، الذريعة)الشيخ الصدوق (بن بابويه القميا

   كتاب المتعة����
  .٦٧: ١٩ ، الذريعةمحمد بن مسعود السلمي السمرقندي

   كتاب المتعة����
  .٦٧: ١٩ ، الذريعةأبو الحسين يحيى بن زكريا الترماشيري

   كتاب المتعة����
   .٦٧: ١٩ ، الذريعةد الرحمنيونس بن عب

   كتاب المتعتين����
  .٦٧: ١٩ ، الذريعة بن محمد بن سعيد الثّقفيإبراهيم

    كتاب المتعتين����
  .٣٣١: ٦، موسوعة الرفاعي الفضل بن شاذان النيسابوري

    كشف الشبهة عن حكم المتعة����
  .٣٩: ١٨ ، الذريعة بن محمد علي الكرمانشاهي البهبهانيأحمد
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  اح في إطفاء المصباح في المتعة الكوكب الوضّ����
  الشيخ محمود عباس العاملي 

   لمعه در نكاح دائم ومتعه����
   .الشيخ عز الدين اآلملي

  ضمن مجموعة 
  .٣٢٣: ١٣، الفهرس  بالفارسية، مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

رسـالة  ( ء العامة لعقد الزواج وعالقته بزواج المتعـة       ی المباد ����
  )ماجستير

  اللطيف الليثيمنال عبد 
  .م١٩٨٠، صول الدينأ كلية الشريعة و-جامعة االزهر

  )دراسة فقهية عن معناها وفلسفتها وشروطها ( المتعة����
   أحمدأبو محمد بن 
  .ص٤٤٦، منشورات فقه، قم، الطبعة األولى

  المتعة ����
  المحامي توفيق الفكيكي 

  .ه  ١٣٥٦
  المتعة ����

  محمد سلمان غانم
  آنمن حقائق القر: في كتاب

  .ص١٨١، منشورات دار الفارابي، بيروت، الطبعة األولي
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    المتعة بين الشريعة والبدعة����
  سيد مرتضى الموسوي األردبيلي 

  .ص٢٩٦، منشورات بهديد، طهران، األولىالطبعة 
 أحمد المتعة بين اإلباحة والحرمة في الرد على مقال الدكتور           ����

  الغندور في المتعة
   .٣٣٠: ٦، موسوعة الرفاعي القزوينيمير محمد الكاظمي أالسيد 

هل أحاديث وصحاح   أت آن برطبق    سالم ومشروعي إ متعه در    ����
  سنت

   ي عاملي مكيسيد حسين يوسف يوسف
   .بالفارسية، ص١٢٥، ه ١٣٤٢، طهران

  سالم  المتعة في اإل����
  حسين مكي العاملي

  .بيروت
    المتعة مشروعة����

  علي الفاني األصفهاني 
  .ص١٦، م١٩٨٨، علي الفاني االصفهاني ،قم، األولىالطبعة 

    متعة النساء����
  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .٩٣: ١٥، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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���� سالم تها في اإلالمتعة ومشروعي  
  مجموعة من العلماء والمفكرين 

  .ص٤٣٧، م١٩٩٥ =  ه١٤١٥، دار الزهراء، بيروت، الطبعة الخامسة
����رسالة ماجستير (لمتعةات نكاح ا مروي(  

  محمد بن عبد الرحمن شميلة 
  .ه  ١٣٩٨، سالمية بالمدينة المنورةالجامعة اإل

    مسألة في إباحة نكاح المتعة����
  .٣٢٩: ٦، موسوعة الرفاعي حمزة بن علي السيد ابن زهرة

    مسألة في المتعة����
  المقداد بن عبد اهللا بن محمد بن الحسين السيوري 

  .٣٩٢: ٢٠، الذريعة مخطوط
   مسألة في المتعة بالنساء����

  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

   .٤٣٧: ١٦، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
    مسألة في نكاح المتعة����

  )الشريف المرتضى (علي بن الحسين بن موسى
   الحسيني أحمد: تحقيق

ــى  ــة األول ــم، الطبع ــر، ق ــريمآدار الق ــائل   (ه١٤١٠، ن الك ــمن رس ض
  .)٣٠٦-٣٠٠: ٤تضى الشريف المر
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 مناظرة ابن طاووس مع بعض أهل الخالف فـي أمـر بعـض              ����
عـج اهللا    (الصحابة والرجعة والمتعة وغيبـة اإلمـام المهـدي        

   )تعالى فرجه الشريف
  عبد اهللا حسن

  مناظرات في العقائد و األحكام : في كتاب
  .الفارسيةب، ٤٥٨ص ، منشورات دار البالغ التابعة لدار الطفل، قم، األولىالطبعة 

    منع جواز المتعة����
   بن مهاجر الحسيني الداغستاني أحمد

  .٢٧٥: ٥، الفهرس  مخطوط في المكتبة المرعشية في قم
  )رسالة ماجستير (تة موانع النكاح المؤقّ����

   بن علي النزيلي أحمد
  .ه ١٤٠٣، المعهد العالي للقضاء

  )رسالة دكتوراه (تة موانع النكاح المؤقّ����
   النعمان منصور بن محمد

  .م١٩٨٥، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
    النجعة في المتعة����

  .٦٨: ٢٤، الذريعة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي
    نقض البدعة في تحليل المتعة����

   .٢٨٥: ٢٤، الذريعة مهدي بن صالح الكشوان القزويني الكاظمي
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    نكاح المتعة في اإلسالم حرام����
  لحامد  الشيخ محمد ا

  الشيخ محمد علي الصابوني : به وقدم لهرتّ
  .ص٩٩، م٢٠٠٥=   ه١٤٢٥، المكتبة العصرية،  بيروت- صيدا

  نكاح المتعة : مةنكحة المحر من األ����
   الداغستانيأحمدمريم 

  .م١٩٨٩، الصدر لخدمات الطباعة، القاهرة
لـزام الـشيعة بتحريمهـا فـي        إ نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه       ����

  عة الشري
  عطية محمد سالم 

  .ص١٥٨،   ه١٣٩٦، مطبعة المدني، القاهرة
  ة هل السنّأ نكاح المتعة من فقه ����

  ضمن مجموعة 
  محمد هادي بن محمد صالح مازندراني 

  .٥٣٠: ١٦ ، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  باحة المتعة إ ورود الشريعة ب����

  ن كيشواسيد مهدي بن صالح الموسوي الكاظمي القزويني آل
  .  ه١٣٤٦، نجف

* * *  
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   القرآن المرأة في أحكام ����
   الجميلي سيد. د 

  .ص١٦٨، م١٩٨٨ = ه١٤٠٨، العربي الكتاب دار، بيروت، الثانية الطبعة
   القرآن شريعة ظل المرأة في ����

   قعدان الفتاح عبد زيدان 
  .ص٢٠٠، م١٩٩٠، ةلعالميا سالميةاإل الدعوة جمعية، )ليبيا (- طرابلس 
  الفقهاء وتقييد القرآن تحرير بين المرأة المسلمة ����

  البنا جمال 
  .ص٢٠٨، سالمياإل الفكر دار، القاهرة 

IIIIQSQSQSQSHHHH âbØycâbØycâbØycâbØyc@@@@…ìÔÐ½a…ìÔÐ½a…ìÔÐ½a…ìÔÐ½a@@@@bèuë‹bèuë‹bèuë‹bèuë‹@@@@@ @@ @@ @@ @

   والقانون الشريعة في المفقود أحكام ����
   الجبوري اهللا عبد 
  .٣٤١ ص، م١٩٧٤، ٢ العدد، األعظم اإلمام ةكلي ةمجلّ 
   والقانون سالميةاإل الشريعة في واألسير المفقود أحكام ����

   طه لآ حسن أحمد 
، للكتـاب  نبـار األ معرض منشورات،  العراق - الرمادي،  األولى الطبعة 
  .ص١٧٦، م١٩٨٦ = ه١٤٠٦



٢٢٦-------------------------------�����������	��
������������������� �

  زوجها عنها المفقود الزوجة حكم ����
   الزنجاني اهللا عبد بن موسى 
  .ص٣٣، ه ١٣٦٧، شمس مكتبة، قم 
   ينالمفقود زوجات حكم ����

   الگزيني أحمد محمد. د 
  . ص١٢٠ 
  زوجها عنها المرأة المفقود حكم ����

   ياالسترآباد شريعتمدار الدين سيف بن جعفر محمد 
  .٣٠٩: ٦ ، الفهرس قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
   وأحكامه الخبر مفقود في رسالة ����

  .٣٧٠: ٢١، الذريعة البحراني حسن محمد الشيخ 
  زوجها عنها دالمفقو في رسالة ����

  .٣٧٠: ٢١، الذريعة المجلسي اهللا عزيز الميرزا بن علي حيدر الميرزا 
   المفقودين في رسالة ����

  .٣٧٠: ٢١، الذريعة الدرازي البحراني محمد الشيخ
دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والشريعتين       ( زوجة الغائب  ����

  ) اليهودية والمسيحية
  محمد عبد الرحيم محمد 

   .ص١٦٤، م١٩٩٠ = ه١٤١٠، دار السالم، ةالقاهر
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  المفقود زوج حكم في المقصود غاية ����
   يالخوئ رضا علي بن يعل الشيخ

  .٢٣: ١٦ ، الذريعةمخطوط
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  )دكتوراه رسالة (فيها المرأة الرجل تخالف التي األحكام ����
   الحربي عوض بن شارع بن سعد 
  .ص٥٠٠، ه ١٤١٥، المسلم ردا، الرياض، األولى الطبعة 
   بانوان أحكام ����

  يعظيم بهرام 
  .بالفارسية، ص١٦٠، يالهيج منشورات، قم،  األولىالطبعة 
   بانوان أحكام ����

   قربانيان رضا
  .بالفارسية، ص١٣٠، ش .ه ١٣٧٦، غياث منشورات، طهران، الثالثة الطبعة

   بانوان أحكام ����
   وحيدي محمد 

 ش .ه ١٣٧٦،  والنـشر  محـب للتحقيـق    مكتب،  مشهد،  العشرون الطبعة
  .بالفارسية، ص٢٤٠
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  ) دامت بركاته (طبقاً لفتوى آية اهللا صانعي: بانوان أحكام ����
، ص٢٤٨، ش .ه ١٣٧٧، التمــار ميــثم منــشورات، قــم،  األولــى الطبعــة

  .بالفارسية

  )ماجستير رسالة( بالمرأة الخاصة األحكام ����
   ةفالت حسن محمد زينب 

  .ه ١٤٠٨ - الشريعةلية ك - القرى أم جامعة

    أحكام السفر للنساء����
  عمرو عبد المنعم سليم 

  .مكتبة اإليمان، المنصورة

  اإلسالمية الشريعة المرأة في عبادات أحكام ����
   صالح إبراهيم سعاد 

  .ص٣٦٥، ه ١٤٠٦، الضياء دار، القاهرة

   العظام المراجع آراء ضوء على اإلسالم المرأة في  أحكام����
   الميالني مرتضى السيد 
ــى الطبعــة  ــروت، األول ، م٢٠٠٢ = ه١٤٢٣، دار البالغــة منــشورات، بي

  .ص٤٩٢

  )مقارنة دراسة (اإلسالمي الجنائي التشريع المرأة في أحكام ����
   الجندي حسني 
  .م١٩٩٠، العربية النهضة دار، القاهرة 
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   سالميإلا الفقه المرأة في أحكام ����
   الكردي الحجي أحمد. د 
 = ه١٤١٤ دار العلـوم االنـسانيه    ،  المؤلـف  طبـع ،  دمـشق ،  ةالثانيـ  الطبعة 
   .ص٢٥٦، م١٩٩٣
 منـى  الـدكتورة  مـع  حوار:  اإلسالمي الفقه المرأة في  أحكام ����

   لياسإ
   الكردي أحمد. د: الحوار جرىأ

ــة ــج مجل ــالم نه ــسنة، اإلس ــسابعة ال ــدد، ال  /٢(  =)ه١٤٠٧  /٦ (٢٦ الع
   .١٥٦ ص، )م١٩٨٧
 علـي  السيد العظمى اللَّه آية لفتاوى طبقاً( واالُسرة المرأة أحكام ����

  )السيستاني
  مشكور علي مأ
  .ص٣٠٢، ه ١٤٢٦، الزهراءالثقافية دار، قم، األولى الطبعة 
  النساء أحكام ����

   مالقي بنا 
  .م١٩٨٨، الفكر دار، بيروت 
  النساء أحكام ����

   حنبل بن محمد بن أحمد 
  عطا أحمد القادر عبد: تحقيق 

  .ص٧٢، م١٩٨٦، العلمية الكتب دار، بيروت
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  ساءنال أحكام ����
   الجوزي بنا الدين جمال الفرج أبو 

  حمدان زياد الشيخ المهندس: تحقيق 
 = ه١٤١٦،  والتوزيـع  والنـشر  لطباعةل الفكر دار،  بيروت،  الثالثة الطبعة 
   .ص٢٨٢، م١٩٩٦
  ) العظام المراجع لفتاوى طبقاً( النساء أحكام ����

  رضا قربانيان
  .ص٢١٦، ه ١٤١٧ = م١٩٩٧، الهادي دار، بيروت، لىاألو الطبعة 
  النساء أحكام ����

   الكاشاني الحسيني عباس 
  .ه ١٣٨٧، العراق - كربالء

  النساء أحكام ����
  )المفيد الشيخ (العكبري النعمان بن محمد بن محمد 
  .النجفي الحلي الحسين عبد الشيخ دنع مخطوط 
   أحكام النساء في الفقه اإلسالمي����

   هاشمدأحمنادية 
  .م١٩٩٤، القاهرة

 بـين  المـشهور  حسب اإلسالم في النسائية والحقوق األحكام ����
   الخالف مسائل بعض إلى شارةإلا مع العلماء

   السويج محمد بن مهدي السيد 
  . ص٤٨، م١٩٧٢، القضاء مطبعة،  النجف األشرف
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  النساء آداب في رجوزة أ����
   الحضرمي الرحمن عبد بن بكرأبي  السيد 
   .ه١٣٤٤ 
   فتاءإلا دار باب على اإلرهاب ����

  .م١١/٢/١٩٩٦، األهالي جريدة 
  مهات في الريف االستفتاء الخاص باأل����

 أبـو  مطبعـة ، القـاهرة ، ةة والجنائيـ المركز القـومي للبحـوث االجتماعيـ     
  .م١٩٦٩، فاضل
  والعلماء الفقهاء وأجوبة النساء سئلةأ ����

  الفقير وحمزة دودين ماجد 
  .ص١٤٠، م١٩٩١، سراءاإل دار، القاهرة 
  زوجها دين تسب مرأةا ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٩ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

���� ة ةاألناثيالعوامي  
   الوحيدة العقيدة كتاب صاحب إسماعيل المولى 
���� ارث، نفقه، مهر:  إسالم در زنان يمال مسايل رسىبر  

   يتهم همنصور 
  .بالفارسية، ص ١٠٥، اآلداب كلية وراتمنش، طهران، األولى الطبعة 
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   بانوان مسائل درباره وجواب سؤال ٥٠٠ ����
  .مستو الدين محيي 
   العزيز سليمي عبد:  ترجمة 
 بالفارســـية، ص ٨١، حـــسانإ منـــشورات، طهـــران، األولـــى الطبعـــة 
ةوالعربي.  
   المسلمات غير مع الزيارات تبادل ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٠٩ ص، ٢٩ العدد، ةاإلسالمي البحوث مجلة

   البيان تحقيق ����

   حسين محمد السيد بن مجتبى محمد السيد 
  .ردوباأل، ه ١٣٥٤ 
  والعكس امرأة إلى الرجل جنس تحويل ����

  .٧٣ ص، ٣١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة  
  ذكر إلى واألنثى نثىأ إلى الذكر تحويل ����

   الفقهي المجمع 
  .٣٧٠ ص ،٤٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  ذكر إلى واألنثى أنثى إلى الذكر تحويل ����

  العلماء كبار هيئة 
  .٣٦٢ ص، ٤٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  النساء فقه ترجمة ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .٢٤: ١٥، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  للنساء الرجل تطبيب ����

  .١٠٤ ص، ٢٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
���� المرأة لخروجها بتطي  

  .٦٧ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   من محارمه مرأةا الرجل تغسيل ����

  .٧٤ ص، ١٧ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   تفسير سورة النساء����

  محمد عبد الرزاق محمود
  .م١٩٩٤، سوهاج

  تنبيه الغافالت ����
  يميالسيد محمد علي بن محمد الحسيني الشاه عبد العظ

  الجامع في اآلخبار: وهو استخراج لباب أحكام النساء و آدابهن من كتاب
  .ه ١٣٢٢طبع سنة

  )بالنساء ةالمختصّ والسنن واآلداب األحكام في وهو (الغافالت تنبيه ����
   المؤمن السيد الموسوي محمود السيد 
  .ه ١٣٢٢ ايران في طبع 
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  النساء تنبيه ����
  .٤٩٤: ٤ة ، الذريعردوباأل، الهند فضالء بعض 
   بالمؤمنات تختص أحكام على تنبيهات ����

   الفوزان فوزان بن صالح. د 
  .ص١٩٠، ه ١٤١٦، الصميعي دار، الرياض،  الثانيةالطبعة 
   األغاني وتسمع الواجبات تؤدي ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٤ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

����ة للنساء ثالثون رخصة شرعي  
  عم سليم عمرو عبد المن

  .م١٩٤٤، مكتبة االيمان، المنصورة
  النساء أحكام جامع ����

   عدوي مصطفى 
  .عفان ابن دار منشورات، القاهرة، األولى الطبعة 
   والعقم النسائية لألمراض الشرعية الفتاوى في الجديد ����

   الجابري عمرو أحمد. د 
   .ص ١٢٨ ،م١٩٩٤ = ه١٤١٤، الفرقان دار - األردن، عمان، األولى الطبعة 
  فقهية مسألة جواب ����

   البرغاني القزويني تقي محمد بن جعفر محمد الشيخ 
  .٢٢٤: ٢، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
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   الصاغانيات المسائل جوابات ����
  .٢٢٥: ٥للشيخ المفيد، الذريعة 

   الحفالت حضور ����

  .١٣٩ ص، ١٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  لمرأةا اعتكاف حكم ����

  باز بن العزيز عبد 
   .١٥٦ ص، ٤٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  وحواجبها المرأة رأسها حلق حكم ����

  .٣٧٣ ص، ٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  المرأة ذبيحة حكم ����

  .١٤٩ ص، ١١  والعدد٣٤٢ص، ٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
   للعالج امالحم إلى المرأة ذهاب حكم ����

  .٧٤ ص، ٢٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   الزواج والمرأة قبل الرجل على الكشف في الشرعي الحكم ����

  شقرة إبراهيم محمد 
  .ص١٥، م١٩٨١، التعاونية المطابع عمال جمعية، عمان 
  بالنار مس بها من عالج حكم ����

  .١٢١ ص، ٢٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  مختلطة اكنأم في المرأة ودراستها عمل حكم ����

  .٨٤ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  الباروكة لبس حكم ����
  باز بن العزيز عبد 
  .٣٧٦ ص، ٤٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  الباروكة لبس حكم ����
   .٣٧٣ ص، ٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  المناكير ووضع العالي الكعب لبس حكم ����
  .٦٤ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

   المرأة البنطلون بس حكم ل����
  .٦٩ ص، ٢٥ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  النساء بعض حلم ����
  باز بن العزيز عبد 
  .١٢٠ ص، ٤١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 

  المقاربة المرأة بغير جنابة حول ����
   السيستاني رضا محمد السيد 

  .ه ١٤١٩

  )العبادات سمق (اإلسالمي الفقه المرأة في خصائص ����
   وفائي ابتهاج 
  .ص١١٨، دمشق 
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   فاسد وباطل إلى  خطأ تقسيم النكاح����
   الزرقاأحمدمصطفى 

 = ) ه١٤٠١/ ١٠ و   ٩ و ٨(،  ٢٧العـدد   ،  )بيـروت  (مجلة المسلم المعاصر  
   .٢٩ص) م١٩٨١ /٩ و ٨ و ٧(

   بانوان أحكام خودآموز ����
   النسوي القسم - التحرير هيئة - #المهدى نصارأ جمعية 

ــرة ــة العاشـ ، ص١٧٦، ش.ه ١٣٧٦، #انـــصار المهـــدي، قـــم، الطبعـ
  .بالفارسية

  على النساء ثينالمخنّ دخول ����
  .١٣٦ ص، ٤٧ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

���� امرأتنـا فـي الـشريعة      :  على رسالة الـشيخ الطـاهر الحـداد         رد
قـة   الشبهات الكثيرة المتعلّ   دافع فيه عن اإلسالم ورد    ،  والمجتمع
  د الزوجات والطالق وغير ذلك وتعدرقبمسألة ال

  محمد صالح بن مراد 
  .م١٩٣١، المطبعة التونسية، تونس

  الزوجة تجهيز في غيره الزوج عن ةأحقي في رسالة ����
   السماهيجي اهللا عبد الشيخ

  ...و واإلماء والعبيد والصبيان النساء أحكام في رسالة ����
  سراقة بن الحسن أبو شيخال السلطان 
  .وعةمجم ضمن 
  .٥٨٦: ١٢ و١١، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 



٢٣٨-------------------------------�����������	��
������������������� �

  المرأة ثيبوبة ظهور في رسالة ����
  .٣١٦: ٦، موسوعة الرفاعي التنكابني سليمان بن محمد 

  الكبيرة النساء رسالة ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .١٧٥: ١٧، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  ةالفقهي لرسائلا ����
  خراسانيال اآلخوند حسين بن كاظم محمد 

  .ص٤٣٨، مرصاد منشورات، قم،  األولىالطبعة

  امرأة رؤيا ����
  باز بن العزيز عبد

  .١٣٦ ص، ٤٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة

  )موضوعة وقوانين ماميةإ فقه در (تومالكي اشتغال، زن ����
  فر روشن مرضية 
  .بالفارسية، ص٢٠٠، زيتون برگ نشوراتم، طهران، األولى الطبعة 

  )حضانت، طالق، رثإ (خانواده حقوق در زن ����
   يخليل مير أحمد سيد 
  .بالفارسية، ١٠٢ ص، ١٢ العدد، نقد كتاب مجلة 



�"����#$%�����&��'(�)�� �---------------------------------------٢٣٩ 

  المرأة سباحة ����
  .٦٩ ص،  ٢١ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  على النساء الرجال سالم ����

  .٢٥٥ ص، ٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  النساء على السالم ����

  .٢٦٤ ص، ٦ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  النساء أحكام في:  سليمانية ����

  ) جرفادقاني (گلپايگاني محمد بن القاسم أبو 
  مجموعة ضمن 

  .٢٣١٨: ١١، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط
  هشيع فقهی  آيينه در زن يسيما ����

، ص٢٤٢،  والنـشر  للطباعـة  اإلسـالمية  مـة المنظّ مركـز ،  الطبعة األولى  
  .بالفارسية

 دست،  رقص،  يشاد درباره فقهي يديدگاهها: يشاد و شرع ����
   زدن

  دار هطريق الفضل أبو 
  .بالفارسية، ص١٣٤، همسايه منشورات، قم، الثانية الطبعة

  والشيخة الشيخ ����
   .٢٦٦: ١٤ ، الذريعةاللواساني اهللا شكر المولى ابن عيسى الشيخ 
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  والشيخة الشيخ ����
   .٢٦٦: ١٤ ، الذريعةالرازي الزبيبي حسان بن محمد اهللا عبدأبو 

   زنان و مرجعيت إسالمي فقه: خدا نام به صحبت ����
   الفضل أبو خالد

متـرجم مـن    ،  ص٣٨٤،  ورلـد  وان منـشورات ،  امريكـا ،  األولـى  الطبعة 
  .الفارسية إلى االنجليزية

   مسائل عشرة ����
   الجرفادقاني مختار علي بن أحمد المولى 
  .٦٠: ٤، الفهرس قم يف المرعشية المكتبة في مخطوط 
   زنان فقه در جهان عقد = النساء فقه في الكساء عقد ����

   كربالئي حسين شيخ بن علي شيخ 
  .١١٩٧: ٤، الفهرس بالفارسية، يزد في الوزيرية المكتبة في مخطوط 
  النساء أحكام في الجالء غاية ����

   خليل ليلخ طعان السيد 
 = ه١٤٢٠،  والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الزهـراء  دار،  بيـروت ،  األولـى  الطبعة 
   .ص٢٢٠، م١٩٩٩
   فتاوى العلماء للنساء����

  عبد العزيز بن باز
  .م١٩٩٥، مطبعة السنة، القاهرة
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  المسلمة للمرأة فتاوى ����
   القرضاوي يوسف. د 
، م١٩٩٦ = ه١٤١٧،  للنـشر والتوزيـع    الفرقان دار،  عمان،  األولى طبعةال

  . ص١١٢
  المرأة المسلمة فتاوى ����

 بــن اهللا عبــد، الــرحمن الــسعدي عبــد، الــشيخ آل إبــراهيم بــن محمــد
  فوزان ابن، جبرين ابن، ابن عثيمين، باز ابن، حميد

  المقصود عبد بن أشرف: وترتيب جمع
 فــي ص١٠٠٨، ه ١٤١٥، طبريــة دار مكتبــة، الريــاض، األولــى الطبعــة

  . مجلدين
   والمعامالت العبادات في رأة المسلمةالم فتاوى ����

   الخشت عثمان محمد
  .ص٢٠٨، م١٩٨٧، القرآن مكتبة، القاهرة

   فتاوى معاصرة للمرأة واألسرة المسلمة����
  يوسف القرضاوي. د

  .م١٩٩١، دار األسرة، القاهرة
  النساء فتاوى ����

  تيمية ابن 
   الرفاعي الشماعي قاسم الشيخ: تحقيق 
  .ص٣٥٢، م١٩٨٧ = ه١٤٠٨، لقلما دار، األولى الطبعة 
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   فتاوى النساء����
  عبد العزيزبن باز

دار الطباعـــة والنـــشر ، القـــاهرة، دار ابـــن رجـــب، المدينـــة المنـــورة
  .م١٩٩٤، اإلسالمية

  ة العصريالنساء فتاوى ����
  موسى صالح شرف 

  .ص١٩٠، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع
  تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى من النساء فتاوى ����

   الجمل محمد إبراهيم 
  .ص٣٢٠، الرياض دار، الرياض 
  النسائية الفتاوى ����

   العثيمين صالح بن محمد 
  .ص١٠٢، م١٩٩٠، القاهرة 
  فتاوى و رسائل للنساء ����

  محمد بن صالح العثيمين
  .م١٩٨٩، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة

  المرأة فقه ����
   الدعاس عبيد أحمد 
  .ص١٧٦، م١٩٩٢ = ه١٤١٢، الفارابي مكتبة، قدمش، األولى الطبعة 
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  المرأة فقه ����
   الوحيدي محمد 
ــة  ــى الطبع ــروت، األول ــول دار، بي ــرم الرس ــة دار -’ األك المحج 
  .ص٢٥٠، م١٩٩٩=  ه١٤١٨، البيضاء
  المرأة المسلمة فقه ����

   الجمل إبراهيم 
  .ص٤٦٤، م١٩٨٢، الكريم القرآن مكتبة، القاهرة 
  المرأة المسلمة فقه ����

   عيسى أحمد غالب عبده 
  .ص١٤٢، م١٩٨٧، الجيل دار، بيروت 
  المرأة المسلمة فقه ����

   عفيفي صادق محمد 
  .ص١٧٤، م١٩٨٦، العربي الرائد دار، بيروت 
طبقـاً لفتـاوى متـولّي       (سؤال وجـواب  :  فقه المرأة المسلمة   ����

  )الشعراوي
   فراجأحمد: اعداد وتقديم

  .م١٩٩٨، مكتبة القدسي، القاهرة
  ه النساء  فق����

  محمد عبده مغاوزي
  .م١٩٩٥، مكتبة اإليمان للنشر والتوزيع، المنصورة
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  النساء فقه ����
  .ص١٣٨، م١٩٩٠، اإلسالمي التراث مكتبة، القاهرة 
  الطهارة أحكام: النساء فقه ����

  طويلة الوهاب عبد الشيخ 
  .ص١١٢، م١٩٨٥، للنشر الشعاع شركة، الكويت، األولى الطبعة 
   الزكاة والصيام في النساء فقه ����

   خميس عطية محمد 
  .ص١٤٢، م١٩٧٩، االنصار دار، القاهرة، القلم دار، بيروت 
  الصالة في النساء فقه ����

   خميس عطية محمد 
  .ص١١٨، م١٩٨٠، القلم دار، بيروت 
  الطهارة في النساء فقه ����

   خميس عطية محمد 
  .ص١٢٦، م١٩٨٠، القلم دار، بيروت 
   الكريم والسنة النبويةآن  فقه النساء في القر����

  عبد الحفيظ فرغلي ، حمزة النشرتي: تحقيق
  .م١٩٩٨، مؤسسة األهرام، القاهرة

  ة والتأصيل اإلحيائيالرؤية االصالحي:  والمرأةيه الفق����
  السيدرضوان 
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ــات ــة باحث ــروت (مجل ــات ) بي ــات اللبناني ــدد ، تجمــع الباحث ، ٧ -٤الع
  .م١٩٩٨ -١٩٩٧
  )طبقاً لفتاوى ابن جبرين ( المسلمة المرأةتهم وفتاوى فوائد ����

  الزهراني عثمان بن راشد: اعداد
  .ص٢١٦، ه ١٤١٦، الصميعي دار،  األولىالطبعة 
 واغتـسالهن  ’ النبي نساء في ×الصادق عن حديث في ����

  ) رسالة (الجنابة عن
   صفهانياأل خواجوئي مازندراني إسماعيل محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٦٦٢: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   الفقه اإلسالمي المرأة في قضايا ����

   عويس الحليم عبد. د
 م١٩٨٧، والتسويق لألبحاث السعودية الشركة، ةجد.  
  المرأة السيارة قيادة ����

  .٧٤ ص، ٢٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
  المرأة للسيارة قيادة ����

  باز بن العزيز عبد
  .٢٩٧ ص، ٣٠ ددالع، اإلسالمية البحوث مجلة

  النساء كتاب ����
  .١٣٢: ٢٤، الذريعة  البرقي محمد بن أحمد 
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  النساء كتاب ����
   القمي  بن دؤلالحسين بن محمد بن أحمد 
  النساء كتاب ����

  .١٣٢: ٢٤، الذريعة  القمي قولويه بن محمد بن جعفر القاسم أبو 
   األحكام قواعد عن ثاماللّ كشف ����

  ) هندي ضلفاال (حسنال بن محمد الدينءبها 
  .ص٦٨٨، اإلسالمي النشر مؤسسة منشورات، قم، األولى الطبعة 
   محرم أو زوج المرأة بدون حكم سفر عن المبهم كشف ����

   العدوي بن مصطفى
، حجــر ابــن ومكتبــة القــيم ابــن دار، المكرمــة مكــة،  األولــىالطبعــة 
  .ص٣٢، ه ١٤٠٧
  ةالطبي المسائل: المعاصرة المسائل فقه في المبسوط ����

   قائني محمد 
  .ص٤٠٠، ^األطهار االئمة فقه مركز منشورات، قم، األولى الطبعة 
  سماع في النكاح والطالق والرضاع متع األ����

  محمد عبد الرحمن علي الهواري
  .م١٩٨٤

   بانوان أحكام در جامع و نو اى مجموعه ����

  يداناي أحمد: عدادا 
  .فارسيةبال، ص ١٧٦، نوين سعيد منشورات، قم، الثانية الطبعة 
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  والسنة القرآن ضوء في المرأة المسلمة على المحرمات ����
   العك الرحمن عبد: اعداد 

 = ه١٤١٩،  والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  المعرفـة  دار،  بيروت،  األولى الطبعة
  .ص٣٢٠، م١٩٩٨
 والمصاهرة تحريماً  والرضاع النسب النكاح بسبب  في المحرمات ����

ماجستير رسالة (داًمؤب(  
  المحيمد اهللا عبد بن منالرح عبد

  .ه ١٣٩٩، للقضاء العالي المعهد - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

  النسوان أحكام في البيان مختصر ����
   يلرستان يحيدر يول محمد شيخ 
  .بالفارسية، ص٢١، ه ١٣٧٣ 

����المرأة بين الفقه والطب   
   التميمي يعل. د

  .ص٢٠٨،   ه١٤١١= م ١٩٩٠، مؤسسة العارف، بيروت، ولىالطبعة األ

  ×مام الصادق المرأة في فقه اإل����
  الشيخ محمود الشامي

  .ص٣٨٩، م٢٠٠٥ =  ه١٤٢٦، دار الكاتب العربي، بيروت، الطبعة األولى

  دنياها وأمور دينها المرأة وأحكام ����
  .م١٦/١٠/١٩٩٨، األهرام جريدة 
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  )ةعملي رسالة (النساء مرشد ����
  )رضا (-ب مدعو حسن بن على
  . ٨٤٨: ٣، الفهرس  بالفارسية، يزد في الوزيرية المكتبة في وطةمخط

   زن كتاب بر يمرور ����
  يمرتضو ضياء سيد 

  بالفارسية، ٥ ص، ١٩ العدد، دين  مجلة
  المساجد النساء بدخول تتعلق ةفقهي مسائل ����

    السيوطي الدين جالل
  .٣٥٨٩برقم برلين  جامعةفي مخطوط

  المنكر عن والنهي معروفبال مرألا في النساء مسؤولية ����
   إلهي فضل. د 
  .ص١٦٠، ه ١٤١٥، القرآن ترجمان إدارة، باكستان،  األولىالطبعة 
   ةاإلسالمي الشريعة في المسلم المرأة والبيت أحكام في المفصَّل ����

   زيدان الكريم عبد. د 
  .جزء١١، م١٩٩٤=  ه١٤١٥، الرسالة مؤسسة، بيروت، الثانية الطبعة 
  ةالنسائي الفتاوى في ةالفقهي األحكام من ����

   مينثيالع محمد الشيخ
  .ص١٠٢، طيبة دار، الرياض 
  لها ليست كتباً أخذت من ����

  باز بن العزيز عبد
  .١٣٨ ص، ٤٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
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  النساء سورة هدي من ����
   لحام حنان 
  .١٨ ص، ٧٢ العدد، السادسة السنة، السادس المجلد، القطرية ةماأل مجلة 
ارفعي رأسك يـا أختـاه      : األزهر في الحريمي الفتاوى موسم ����

  فقد مضى عهد االستكراه
   إبراهيم ميمةأ

  .م٢/١٠/١٩٩٨، سبوعاال جريدة
  والسنة الكتاب من المرأة المسلمة فقه موسوعة ����

   العك خالد الشيخ 
   .ص٧٩٤، م١٩٩٢ = .ه ١٤١٣، يماناإل دار، دمشق، األولى الطبعة 

، الخطبـة : ةالشخـصي  حـوال األ فـي  والقـضاء  لفقها موسوعة ����
   قةالمطلّ متعة، ةالعد، الزوجين حقوق، الزواج

  يالبكر عزمي محمد 
  . مجلد٢، م١٩٩٩،  للنشر و التوزيعمحمود دار، الطبعة التاسعة 

   المسلمات نجاة ����
   الطهراني الغفار عبد الحاج بنت جهان نور األديبة

  .٦٢: ٢٤ ، الذريعةموجودة عند الملكمخطوط بخط المؤلفة و النسخة 

  امرأة رذن ����
  .٣٦٢ ص، ٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
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  زوجها إذن بدون السوق إلى المرأة نزول ����
  .٤٩ ص، ٩ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
   والولدان النساء ����

   ).والد الصدوق ( الحسين بن موسى بن بابويه القميبن علي 
  جنابةالمرأة لل شعر نقض ����

  .٩٥ ص، ١٢ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  المرأة إلى مالد نقل ����

  .٣٦٩ ص، ٣ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة
  للزوجة مالد نقل ����

  .٣٣٢ ص، ٤ العدد، اإلسالمية البحوث مجلة 
ـ ، نازا،  رحمي وحکم زنان ب  يائسگي نو بر شرائط     يگرش ن ����  يب

  ي در ائسگيمصنوعرات يي وتغيائسگي بعد از يباردار، بار
   يسيد هدايت اهللا طالقان

   .بالفارسية، ص١٥٢، منشورات سابقون، قم، ولىالطبعة األ
  يئسگيا: حكام بانوانأ در ي فقهيهاي  نوآور����

  يزهره صفات
   .بالفارسية، ص٥٠، منشورات دار التفسير، قم، ولىالطبعة األ

   زنان وفقه ديني انديشي نو ����
  تبار علوي رضا علي 
  .بالفارسية، ٣٦ ص، ٥٨ العدد، زنان مجلة 
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  )جوبةأو أسئلة مجموعة (المرأة المسلمة واجبات ����
  .ص ٤٤، ه ١٣٨٥، النجف مطبعة،  العراق-االشرف النجف 
  )رسالة ماجستير (آن والسنة والية المرأة في ضوء القر����

  نادية محمد محمد عبادة
  .م١٩٨٠، ، ة الشريعة وأصول الدين كلي-جامعة االزهر

   االسالمي الفقه المرأة في اليةو ����

   أنور محمد 
  . ص٨١٣، ه ١٤٢٠، والتوزيع للنشر ةبلنسي دار، الرياض، األولى الطبعة 
  )النساء لتعليم (زنان پرورش هدف ����

  بامداد الملوك بدر 
  .بالفارسية ص١٧٦، ش .ه ١٣١٨، طهران 
  )مقالة (النساء؟ أمراض طبيب إلى تلجأ أن المسلمة للمرأة هل ����

  حسان حتحوت . د 
  ) المعاصر المسلم فكر موسوعة (كتاب في

  .والنشر للترجمة هرامألا مركز منشورات، مصر
  گوتگف يك كتاب يك ����

   مهريزي يمهد 
  .بالفارسية، ٤٢ ص، ٥٤ العدد، زنان ةمجل 

* * *  
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  والنظر النص بدليل والنظر العورة أحكام ����
   الفالح قاسم بن مساعد 
  .ص٤٧٢، ه ١٤١٣، المعارف مكتبة، الرياض، ولىاأل الطبعة 
   واآلفات الخطر من فيه وما المحرمات إلى النظر أحكام ����

   العامري حبيب بن اهللا عبد بن محمد بكر أبو الحافظ 
  سلمان حسن مشهور: تحقيق 
   .ص٩٦، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، حزم ابن دار، بيروت، الثانية الطبعة 
  ةاإلرب أولي غير لتابعون ا����

  .١٣٧ ص، ٤٧ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  )مأبصارِه من واضِّغي نينمؤِملْلِ لْقُ (:تعالى قوله عن ابن تيمية جواب ����

   ابن تيمية
 بـرقم  مجمـوع  ضـمن  الظاهريـة  فـي  العمريـة  المدرسـة  فـي  مخطوط 
  .٧٢ - ب٦٩ االوراق، ورقات أربع في، ١٣٨ مجاميع، عام ٣٨٧٣
   النصارى مالمرأة أما ظهور حكم ����

  .٩٦ ص، ٤٢ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   سالماإل في النظر حكم ����

  رضا رشيد محمد 
  .م١٩٨٧، الهجرة دار، دمشق 
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  خورشيد محضر در ����
   يمرتضو ضياء سيد 
  .بالفارسية، ٩٧و ٤ ص، ٨٩ العدد، زن پيام مجلة 
  والنظر الستر حكامأ: الوسيلة تحرير دليل ����

  &الخميني اإلمامسيد ال العظمى اهللا آية 
   مازندراني سيفي اكبر يعل: حاشية شرح و

، الخمينـي  االمـام  آثـار  نشر مؤسسة منشورات،  طهران،  األولى الطبعة 
  .ص ٢٣٤
  والسنة الكتاب بحكم األجنبية إلى النظر حرمة في رسالة ����

   اللكهنوي الكشميري شاه علي السيدابن  الحسنأبو 
  جنبيةاأل هوج إلى النظر حرمة في رسالة ����

   الخاجوئي المازندراني إسماعيل محمد 
  الرجائي مهدي: تحقيق

  .٣٣: ١ الرسائل الفقهية( ه١٤١١، سالميالكتاب اإل دار، قم، الطبعة األولى
 سـماع  باحةإو الجملة في األجنبية إلى   النظر ةحلي في رسالة ����

   كذلك صوتها
  .٢٢١: ٦، موسوعة الرفاعي  الطباطبائي علي السيد

  ظروالنّ لسترا ����
   الدين شمس يمهد محمد الشيخ 

  .ص٣٠٢، المؤلف
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  النظر أحكام في الفكر وغرائس الغرر عرائس ����
   الشافعي الحموي الهيتي عطية بن علي 
  المراد فضل محمد: تحقيق 
، ه ١٤١٠، الــشامية الــدار، دمـشق ، القلــم دار، بيـروت ، ولــىاأل الطبعـة  

  . ص٢٤٣
  المرأة عورة ����

  .٧٥ ص، ٢٤ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة
   عورة المرأة الحرة وأحكامها في الفقه اإلسالمي����

  سعدة أبو  بركاتإبراهيمعبد الحميد 
  .م١٩٩٤، القاهرة

  الستر والنظر:  مسائل حرجة في فقه المرأة����
  محمد مهدي شمس الدين الشيخ 
  .م١٩٩٤، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت

  والنساءالرجال  إلى النظر ����
  .٨٨ ص، ٢٢ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة

  النساء إلى النظر ����
   .٧٦ ص، ٢١ العدد، االسالمية البحوث مجلة 
ي فقهـي اجتمـاعي در      پژوهـش : گاهی دوبـاره و نـو     ن،  نگاه ����

  )رابطه پوشش و نگاه (ل آنيگاه ومساموضوع ن
  .بالفارسية، ١٣ و ٤ص، ٩٥ العدد، زن پيام ةمجل 
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   إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد األخذ بالخيار����
الشيخ ميرزا فتح اهللا بن محمـد جـواد النمـازي الـشيرازي األصـفهاني                

   .٥٩: ١ ، الذريعة )بشيخ الشريعة األصفهاني (النجفي الشهير
  إرث الزوجة من ثمن العقار بعد األخذ بالعقار إبانة المختار في ����

  المؤلف مجهول 
   ضمن مجموعة 

   .٢: ١٥، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
   إرث زن أز دارايي شوهر����

  أفسانه زماني جباري 
  .بالفارسية، ٦٤ -٢٠ -١٨ص ، طهران، ١١العدد ، مجلة حقوق زنان

استداللية صغيرة فـي    رسالة فقهية    ( إرث الزوجة عند االمامية    ����
  )أحكام ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها

  السيد رضا الصدر 
  .ه ١٤١٠، دار النشر، قم

    إرث الزوجة من أبي المتوفى����
  .١٣٣ص، ١٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
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   إرث الزوجة من الرباع واألراضي����
  السيد محسن الخرازي

  .ص١٢٨، منشورات قدس، قم، األولىالطبعة 
    إرث المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها����

  .١٣٢ص، ١٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية
    أرجوزة في إرث الزوجة����

 السيد محمد باقر الحجة ابن الميرزا أبي القاسم بـن الـسيد حـسن بـن                
  . ٤٥٥: ١، الذريعة السيد محمد المجاهد الطباطبائي الحائري

   األرجوزة في اإلرث والرضاع����
  يخ محمد علي األعسم الش

  .ضمن منظومة الفوائد، ه ١٣٢٩، بغداد
   أرزش سنّت وجذبه عدالت در توارث همسران����

  ناصر كاتوزيان 
  .بالفارسية، ٥٧-٣٣ص ، ١٨و١٧العدد ، مجلة النقد والنظر

    جواب المسألة الرشتية����
  السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي 

   ات الزوج حرمان الزوجة عن بعض متروك����
  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

   .٣٩: ١٥، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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   حرمان الزوجة من اإلرث����
  مؤلف مجهول ال

  ضمن مجموعة 
   .٦١: ١٨، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران

    حرمان الزوجة من أعيان التركة����
   )لشهيد الثانيا (الجبعي العاملي، زين الدين بن علي

  ضمن مجموعة 
  .٧٢٧: ٨، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران

    حرمان الزوجة من أعيان التركة����
  المؤلف مجهول
  ضمن مجموعة 

  .٣٩: ١٥ ، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران

    الرسالة اإلرثية����
  . ٥٦: ١١ ، الذريعة بن نصر اهللا الموسوي البهبهانيإسماعيلالسيد 

 لها شبهة فـي  ءر العقد على ذات البعل والوط رسالة عدم تأثي ����
   الميراث وحرمتها عليه أبداً

  . ٣٢٢: ٦ ، موسوعة الرفاعيالشيخ عبد اهللا بن حسن المامقاني

    رسالة في إرث الزوجة����
  . ٥٥: ١١ ، الذريعةالشيخ عبد اهللا بن حسن المامقاني
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    رسالة في إرث الزوجة����
   المازندراني الخاجوئيإسماعيلمحمد 

الرسـائل الفقهيـة    (،  ه ١٤١١،  دار الكتاب اإلسالمي  ،  قم،  الطبعة األولى 
٥٥-٣١: ٢(.  

   رسالة في إرث الزوجة من الثمن أو العقار����
  .٥٥: ١١ ، الذريعةالسيد محمد كاظم بن عبد العظيم اليزدي

    رسالة في إرث الزوجة من العقار أو ثمنه����
  .٥٦: ١١ ، الذريعةالميرزا محمد تقي النوري

  سالة في إرث الزوجة من قيمة العقار ر����
  .٥٦: ١١ ، الذريعةالمولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي

   رسالة في إرث الزوجة وحرمانها من العقار����
  .٥٥: ١١ ، الذريعةالشيخ علي بن الحسين الطريحي 

    رسالة في حرمان الزوجة عن بعض متروكات الزوج����
  محمد علي الرضوي

  .٢٥٢٨: ١٢ ، الفهرس هرانمخطوطة في مكتبة جامعة ط
   رسالة في ما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول����

   .١١٧: ٢٠ ، الذريعةالشيخ محمد البحراني
    رسالة في مسألة موت الزوج أو الزوجة قبل الدخول����

   .٣١٦: ٦، موسوعة الرفاعي ل عصفور البحراني آإبراهيم بن أحمدالشيخ 
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  دخول  رسالة في موت إحدى الزوجين قبل ال����
  .١١٨: ٢٠، الذريعة  الدرازيإبراهيم بن أحمدالشيخ محمد بن 

   رسالة في ميراث الزوجة����
  ) الشهيد الثاني (زين الدين بن علي العاملي

  )مع مجموعة االفادات(، ه ١٣١٣، طهران
  .٢٥٤ص ، رسائل الشهيد زين الدين العاملي (مكتبة بصيرتي، قم

    رسالة في ميراث الزوجة����
   .٣٠٤: ٢٣، الذريعة +لعظمى السيد محسن الحكيمآية اهللا ا

تتضمن تحكيمه بين علمين معاصرين     : رسالة المسائل الجيالنية   ����
  في فرع من فروع إرث الزوجة من رقبة األرض

   .٢٨٦: ٦، موسوعة الرفاعي الشيخ عبد اهللا بن حسن المامقاني
    شهادة المرأة وميراثها في شريعة اإلسالم����

  عزالدين بليق
  . ٨٠ص ، )م١٩٨١/ ٤ (١٧العدد ، لة القدسمج

    قاطع اللجاج في ميراث األزواج����
  السيد راحت حسين الرضوي الكوپال پوري

  باد آحسين 
   منظومة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد األخذ بالخيار����

   .٧١: ٢٣، الذريعة و بالحجةالسيد محمد باقر المدِع
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  قار منظومة في حرمان الزوجة عن عين الع����
  .١٠٤: ٢٣، موسوعة الرفاعي السيد محمد صادق الطباطبائي

    نخبة األفكار في حرمان الزوجة من األراضي والعقار����
  الشيخ محمد تقي البروجردي

  .ص٥٢، ه ١٣٧٨، مطبعة النعمان، النجف األشرف
الوصاية واألوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصيب من األحوال         ����

   ميالشخصية في الفقه االسال
  هاشم معروف الحسني

  .ص٣٢٠، م١٩٨٠، دار القلم، بيروت، األولىالطبعة 
   هل ترث من تزوجت عن طريق الشغار؟����

  .ص١٠١، ٢٣العدد ، مجلة البحوث االسالمية
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   النكاح عقد في والوكالة الوالية أحكام ����
   البياتي حميد منير 
  .١٥٩ ص، م١٩٧٣، ٥ عددال )بغداد( سالميةاإل الدراسات مجلة 
  اإلستقاللية ����

   في استقالل األب بالوالية على الباكرة البالغة الرشيدة في تزويجها 
  . بن محمد بن يوسف البحرانيأحمدالشيخ 
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  اإلستقاللية ����
  في استقالل األب بالوالية على الباكرة البالغة في تزويجها 

  .٣٣: ٢ ، الذريعة آل عصفور البحرانيأحمدالشيخ محمد بن 

  اإلستقاللية ����
   في استقالل األب بالوالية على البكر في التزويج

  .٣٣: ٢ ، الذريعة )الفيض الكاشاني (المولي محسن بن مرتضى

  اإلستقاللية ����
  في استقالل األب في تزويج الباكرة

  .٣٢: ٦ ، الذريعةسليمان بن عبداهللا بن على الما حوزي البحراني

  )ماجستير رسالة (هخمس اهبمذ در نكاح عقد يأوليا ����
  پور كاظم جعفر سيد 
، قـم  فـي  ىالعـال  والتعلـيم  التربيـة  كليـة ،  طهران جامعة،  ولىاأل الطبعة 

  . بالفارسيةص١٦٤

   بالغ بكر نكاح در واليتين تعارض ����
  ينخجوان 

  مجموعة ضمن
   .٧٥١: ١٢ و١١، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط

  البكر ىعل الوالية ثبوت ����
  ..٧: ٥ ، الذريعةالبحراني إبراهيم بن أحمد الشيخ
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  البالغة الرشيدة على الوالية أثبت من على البالغة الحجة ����
   الجزائري الموسوي جواد محمد بن الكريم عبد السيد

 في ٦١٢٦ برقم مجموعة ضمن،  قم في ةالمرعشي مكتبةال في مخطوط
  .ب ١٠ الورقة
   ةالمحرمي ألجل رةالصغي بنته األب تزويج حكم ����

   بهبهانيال باقر 
   مجموعة ضمن 

  .١٧: ٣، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط
   األم من نكاح األخت عقد تولي حكم ����

  .٥٧ ص، ٩ العدد، االسالمية البحوث مجلة
 أبـي  بتقليـد  ولـي  بـال  تزوجت التي أم نأ في المبرم الحكم ����

   محرم حنيفة
   الخليجي الحلواني إسماعيل أحمد نب أحمد الدين شهاب الشيخ 
  .ص١٢٦، ه ١٣٠٨، بوالق 
   الرشيد البالغ البكر على ثبوت الوالية بيان في رسالة ����

   البحراني عصفور آل إبراهيم بن أحمد الشيخ 
 البالغة البكر على لألب والجد لألب الوالية ثبوت في رسالة ����

   النكاح عقد في الرشيدة
   مجهول مؤلفال

  مجموعة ضمن
  .٦٣: ١٧، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط
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  البكر على الوالية في رسالة ����
   الشهرستاني حسين محمد بن علي السيد 
  .)الشهرستاني رسائل ضمن (ص١٥٩، ه ١٣٢٠، طهران 
  رسالة في والية الوصي على نكاح الصغيرين ����

   الكمره اىإبراهيمالشيخ جعفر القاضي ابن عبداهللا بن 
   النكاح رسالة ���� 

   خراسانيال فاضل 
  مجموعة ضمن 
  .١٦٨٣: ١، الفهرس طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 
   الثيب من البكر زواج ����

  باز بن العزيز عبد 
  .١١٩ ص، ١٨ العدد، االسالمية البحوث مجلة 
  أبي حنيفة ماماإل مذهب على سالميإلا الشرع في ةبوياأل السلطة ����

  صدقة نجيب 
و  ٩٢ ص،  م١٩٣٨،  السادس و الثالثـون    المجلد. تبيرو المشرق مجلة 

  .٤٢٩ و ١٩٧ 
  الرشيدة البالغة الباكرة على والجد باأل والية في فائدة ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٤٠: ١٦، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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  ؟ لهاولي ال من تتزوج كيف ����
  .٥٥ ص، ٩ العدد، االسالمية البحوث مجلة 

  البكر على باأل والية بيان في الفكر ئجنتا ����
   حائريال حسينىال رضا محمد سيدال 
  .ص١٥٨، المؤلف نشر، قم، الثانية الطبعة 

  العربية والقوانين االسالمي الفقه في الزواج في الوالية نظرية ����
   األكحلحوا ابن 
  .ص١٦٧، م١٩٨٢، والتوزيع للنشر الوطنية الشركة، الجزائر 

  الرشيدة البالغة الباكرة على الجدو باأل والية ����
   حسينيال شريف حسن محمد 
  مجموعة ضمن 
  .١٠٠: ١٨، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  )ماجستير رسالة (نكاح در واليت ����
   عسكريان بابك 
 كليــة - يبهــشت الــشهيد جامعــة منــشورات، طهــران، ولــىاأل الطبعــة 

  .بالفارسية، ص١٩٥، الحقوق

  والنفقة والمهر الزواج لىع الوالية ����
  سابق السيد 
  .م١٩٨٢، داباآل مكتبة، القاهرة 
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   النكاح عقد في الوالية ����
   براج محمد جمعة. د 
  . )م١٩٨٨  /٨ (١١ العدد، سالميةاإل والدراسات الشريعة مجلة 
  )رسالة ماجستير ( الوالية في عقد النكاح����

   سليمانإبراهيمعواطف علي 
  .م١٩٧٥، صول الدين كلية أ-جامعة األزهر

  )ماجستير رسالة (النكاح في الوالية ����
   الهمداني فهيد بن دوخي 

 الـشريعة  - للقـضاء  العالي المعهد -سالميةاإل سعود بن محمد اإلمام جامعة
  .ه ١٣٩٧، اإلسالمية

  )ماجستير رسالة (النكاح في الوالية ����
   السبيعي حميد بن سعد 
  .ص٣٢٧، ه ١٤٠٢، الشريعة كلية - القرى مأ جامعة 
  )ماجستير رسالة (النكاح في الوالية ����

  الرشودي إبراهيم سليمان 
 الـسياسة  - للقضاء العالي  المعهد - االسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

  .ه ١٣٩٠، الشرعية
  )ماجستير رسالة (النكاح في الوالية ����

  العوضي عوض 
  .ه ١٤٠٤، المنورة بالمدينة سالميةاإل الجامعة 



٢٦٨-------------------------------�����������	��
������������������� �

  )ماجستير رسالة (النكاح في واليةال ����
   الجريفاني محمد بن إبراهيم بن يوسف 
  .ه ١٤٠٣، للقضاء العالي المعهد - سالميةاإل سعود بن محمد االمام جامعة 

  )ماجستير رسالة (اإلسالمية الشريعة في النكاح في الوالية ����
   يوالبرما المجيد عبد الشمع وأب

 الفقـه  -العـالي للقـضاء     المعهـد  - ميةسـال اإل سـعود  بن محمد اإلمام جامعة
  .ه ١٤٠٠، المقارن

   بالتزويج ليهإ یالموص والية ����
   البحراني األنصاري علي عبد بن خلف الشيخ 
  .٤٧٠: ٥، الفهرس قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 

 مـن  فيها لي ظهر ما يضاحإو البالغة العاقلة ةالحر نكاح والية ����
  القاطعة الواضحة ةاألدلّ

   البحراني المقابي محمد بن علي السجاني 
  .١٧٧: ٦، موسوعة الرفاعي بالبحرين العصفور باقر مكتبة في مخطوط
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  الكبيرة؟ يلزم هل اإلحداد ���� 
  .١٢٠ ص، ١٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة



�"����#$%�����&��'� (�)��---------------------------------------٢٦٩ 

  اإلحداد أحكام ����
   المصلح اهللا عبد بن خالد 
  .ص١٦٤، ه ١٤١٦، طنالو دار، الرياض، ولىاأل الطبعة 

   أسئلة وأجوبة في العدد واإلحداد���� 
   عبد اهللا مصطفى بن العدويوأب

  .م١٩٩٤، دار السنة للنشر والتوزيع، السعودية
  الحداد حكامأب دادإلما ����

   المطيري شالي فيحان. د 
-٤ (٦٢العد،  السادسة عشر  السنة،  المنورة بالمدينة سالميةاإل الجامعة مجلة 

  .١٤٥ ص، )ه٦/١٤٠٤
   األحكام من زوجها على ةالمحد يلزم ما بيان ����

  باز العزيزبن عبد
  .٣٢٥ ص، )م١١/١٩٨٥ - ٨( ١٤ العدد سالميةاإل البحوث 

  بها الدخول قبل زوجها توفي من على الحداد حكم ���� 
  .١٣٢ ص، ١٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  المدرسة إلى الحادة ذهاب حكم ����

  .١٣١ ص، ١٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  نسوة خمس وله مات ����

  .٩٠ ص، ٢٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
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  الحداد أحكام من ����
  .١٥٨ ص، ١٩ العدد، سالميةإلا البحوث مجلة 
  زوجها عنها توفى من ����

   اآلجري البغدادي المحولي بسام المرزبان بن خلف بن محمد 
  .٤٦٤: ٢) المصور(، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
  اإلحداد؟ الكبيرة يلزم هل ����

  .١١٤ ص، ١٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
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  ) تكميليبحث (اإلسالمي الفقه في الرجعة أحكام ����
   الفريان الرحمن عبد بن وليد

 الفقـه  - للقـضاء  العـالي  المعهـد  - ةسـالمي اإل سعود بن محمد اإلمام جامعة
  .ه ١٤٠٧، المقارن
   النكاح في الرجعة ����

   البيرجندي حسن محمد بن باقر محمد الشيخ 
   النكاح في الرجعة ����

   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .١٩٣: ٩، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
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 أمـسكت  أو النكاح إلى   رددت بقوله الزوج رجوع في رسالة ����
   نكاحها

   .٣١٩: ٦، موسوعة الرفاعي ريزيالتب الطباطبائي القاضي مهدي 
   كيف يعيد الرجل مطلّقته����

  .٣١ص، )م١٩٩٣/ ١(  =   ه)٧/١٤١٣(، ٢٧العدد ، )األردن (مجلة الجذور
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   المسلمين وغير للمسلمين والنشوز الطاعة أحكام ����
   يعزم ممدوح االستاذ 

  .ص١٣٦، م١٩٩٩، الجامعي الفكر دار، االسكندرية
  الزوجية الختالفاتا ����

   مجهول مؤلفل 
  مجموعة ضمن 
  .١٣٤: ١، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
   االستئناف ����

   التطليق دعوى نظر من يمنع ال الزوجة نشوز 
  الجواد عبد لواحظ 
  .م٢٣/٥/١٩٩٨، اليوم خبارأ جريدة 
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   شقاق الزوجين على أضواء ����
  األهدل شميلة الرحمن عبد محمد

  .ص٥٨، ه ١٤٠٦، الطالب الجامعي مكتبة، المكرمة مكة، ولىاأل لطبعةا 
 دراسـة  (االسـالمية  الشريعة في للضرر الزوجين بين التفريق ����

 )العربيـة  الـبالد  بعـض  في الشخصية األحوال لقوانين مقارنة
  )ماجستير رسالة(

   صالح أحمد محمد سامي 
  .ص٢٤٣، م١٩٨٦، ردنيةألا الجامعة 
   وقانون فقه در ونشوز تمكين ����

   يمهريز يمهد 
  .بالفارسية، ١٢ ص، ٨٧ العدد، ١٤ ص، ٨٦ العدد - زن پيام مجلة 
 جواب عن سؤال في النشوز والخروج عن طاعة الزوج ومـا            ����

  يتعلق بحقوقهما معاً
  )كنون ( عبد اهللا محمد ابن المدنيوأب

  .ه  ١٣٢٠، المغرب
   الزوجين تنازع عن السؤال جواب على الحاشية ����

   .٥٧: ٦، الذريعة الخراساني يآباد الگون محمد الشيخ 
   والخلع النشوز حكم ����

  العلماء كبار هيئة 
  .١٧٥ص، العدد الثالث، مجلة البحوث اإلسالمية
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ـ  رسىوبر قرآن ديدگاه زأ شوهر و زن اختالف حلّ ����  آن يفقه
  )ماجستير رسالة(

   أشرف طاهرة 
، ةدبيـ األ والعلـوم  لهيـات األ كليـة  منـشورات ،  طهـران ،  ولـى األ الطبعة 

  .بالفارسية، ص١٠٨
  والسنة الكتاب ضوء في ةالزوجي الخالفات ����

   الحيالي كامل رعد 
  .ص١٢٨، ه ١٤١٤، حزم ابن دار، بيروت، ولىألا الطبعة 
   سالماإل نظر في الزوجية الخالفات ����

  )بيروت(  للبحوث العالمي المكتب 
  .الحياة مكتبة، بيروت 
���� الزوجين بين والشقاق النشوز معالجة في سالميإلا التشريع وسم   

   علي كامل كوثر 
   .ص٢٠٨، م١٩٨٤، االعتصام دار، القاهرة 
  طاعتها في هحقّ  يسقط..لزوجته الزوج ضرب ����

  الجواد عبد لواحظ
  .م٣/١٠/١٩٩٨، األخبار جريدة

   الزوجين بين الفرقة ����
   اهللا حسب علي 
  .م١٩٦٨ = ه١٣٨٧، العربي الفكر دار، القاهرة، ولىاأل الطبعة 
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 ذلـك  يتبع وما أحدهما أو الزوجين نشوز من سالماإل موقف ����
  )ماجستير رسالة (أحكام من
  قاروت حسن نور 
  .ص٥٦٠، ه ١٤٠٦، الشريعة كلية - القرى مأ جامعة 
  و هي ترجمة للكتاب األتي بالفارسية:  نشوززوجين يناسازگار ����

  السدالن غانم بن صالح.د
  .ةباالنجليزي، ص٧٢، البشير منشورات، امريكا، لىوألا الطبعة

  النشوز ����
   السدالن غانم بن صالح. د: ترجمة

  .)باالنجليزية (ص ٨٠، ه ١٤١٥، بلنسية دار، الرياض، الثالثة الطبعة 
  للهجر الطالق طلبها ييلغ.. الزوجة نشوز ����

  الجواد عبد لواحظ 
  .م١٥/٨/١٩٩٨، اليوم أخبار جريدة 
  )ماجستير رسالة (ياإلسالم في الفقه مهحكاأو النشوز ����

   مسلمي نهدي اهللا عبد بن موسى
  .ه ١٤٠٧،  المقارنالفقه - الشريعة كلية - سالميةاإل سعود بن محمد جامعة اإلمام 
  مشاعرها يؤذي الزوجة هجر ����

  الجواد عبد لواحظ 
  .م٢٢/١١/١٩٩٨، األخبار جريدة 
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   سالمياإل الفقه في العدة أحكام ����
   ديولي سامي

  . ه١٤٠٢، المنورة المدينة في سالميةاإل الجامعة، الرسالة العالمية
  جوبة في العدد و اإلحدادأأسئلة و ����

  أبو عبداهللا مصطفى بن العدوي
  .م١٩٩٤، دار السنة للنشر و التوزيع، السعودية

   أنواع العدة في الشريعة اإلسالمية����
  نادية مرسال عبد اهللا 

  .م١٩٩٣، مطبعة الحسين اإلسالمية ،القاهرة
���� ة في البيضاء ةالدرالمبذولة أو مدتها المنقضية المنقطعة عد  

   األردوبادي محمد قاسم بن تقي محمد بن قاسم محمد ميرزا
 فـي  جةالمتزو حرمة بتأييد المالكي القاضي حكم في رسالة ����

خـالف  الحنفـي  وللحـاكم  الفتوى مجرى يجري بأنه تهاعد 
   ذلك

  جعيط قاسم بن عثمان بن أحمد بن وسفي
   طالقالو وفاةال ةعد في رسالة ����

   الدين فخر 
  .١٢٠: ، الفهرس بالفارسية، قم  فيعظماأل المسجد همكتب في ةمخطوط
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���� ماجستير رسالة (المجتمع في وأثرها اإلسالم في ةالعد(  
  حنبظاظة محمود سامية 
، اإلسـالمية  الدراسـات  - ةبجد لبناتل التربية - البنات لتعليم العامة الرئاسة 
  .ه ١٤٠٣
���� زوجها عنها یالمتوف ةعد  

  .٦١ ص، ٢٢ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
���� قةالمطلّ ةعد  

  .٦٠ص ، ٢٢و العدد ١٦٧  ص، ١٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   عدة النساء عقب الفراق أو الطالق����

   نصر الجنديأحمد
  .م١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة

���� ماجستير رسالة (سالمياإل الفقه في وأحكامها ةالعد(  
   العيسى فهد بن سليمان 
  .ه ١٣٩٨، للقضاء العالي المعهد -سالميةاإل سعود بن محمد ماماإل جامعة 
���� الوفاة ةعد  

  .١٦٨ ص، ١٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   تينعد في التزويج بين الفرق ����

   مجهول مؤلفال 
  جموعةم ضمن 
  .١٧٤: ٤، الفهرس  قم في ةالمرعشي مكتبةال في مخطوط 
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   فقه المعتدات في الشريعة اإلسالمية ����
  محمد عبد الستار الجيالي

  .م١٩٩٤، القاهرة
  ةالعد فوائد ����

   يالحلّ الحسني طاووس بن موسى بن أحمد الفضائل أبو السيد 
  !ة؟عد للرجل وهل ����

   الدسوقي فاطمة 
  .م١٥/٦/١٩٩٦، األهرام جريدة 
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  سالميةآثار عقد الزواج في الشريعة اإل ����
   عثمانأحمد

  .م١٩٨١، القاهرة
   سالماإل في والزفاف العقد آداب���� 

   يوسف محمد حسين 
  .االعتصام دار، القاهرة 
   الزواج عقد في االتفاق ����

  .م١٩/٩/١٩٩٨، األخبار جريدة
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  )ماجستير رسالة (جالزوا عقد في الدين اختالف أثر ����
   الشمراني غازي بن عدالن 
  .ه ١٤٠٣، بالرياض الشريعة كلية 
   اإلسالم في الزواج عقد أحكام ����

   الشرباصي رمضان 
  .ه ١٤٠٣ 
  اإلسالمية الشريعة في العقد حكامأ ����

   المغربي المجيد عبد محمود. د 
   .ص٣١٢، م١٩٨٨، الحديثة المكتبة، بيروت 
   اجالزو عقد في شترطواا ����

  .م١٢/٩/١٩٩٨، األخبار جريدة 
   )مقارنة دراسة( سالمياإل الفقه في الزواج بالطالق عقد نهاء إ����

   السبع أحمد سالمة حامد أحمد
  .ص٣١٩، م١٩٨٧، العربي االتحاد دار، القاهرة، األولى الطبعة

���� ها بچه دختر ازدواج يوحقوق يفقهي رسبر  
   يمهريز يمهد 
  .بالفارسية، ٣٠ ص، ٩٢ العدد زن پيام ةلمج 
   النكاح عقود صيغ في العروس تاج ����

  .٣٢٠: ٦، موسوعة الرفاعي  األردبيلي حيدر بن موسى 
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  )ماجستير رسالة (النكاح عقد فصاح عنمخطوط اإل تحقيق ����
   مكين محمد أحمد محمد

  .م١٩٨١، والقانون الشريعة كلية - األزهر جامعة 
   نامه تزويج ���� 

   مجهولؤلف الم 
  عةمجمو ضمن

  .٢٥: ١٥، الفهرس  طهران جامعة مكتبة فيبالفارسية  ،مخطوط
   گرفتن زن داستان يا نامه تزويج ����

   يقزوين يناج 
  مجموعة ضمن

  .٢٦٤: ٥، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في بالفارسية، مخطوط 
���� فيما الصراح الحق القـول  (أو النكـاح  يجـاب إ في منه البد 

   )نكاحال صيغ نواعأ بيان في السديد
  . الكاشاني زمان محمد بن محمد الشيخ 
   حامل مرأةا على العقد حكم ����

  .٥٣  ص، ٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة
   نكاح خطب ����

   يمازندران يهاد محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٤٣: ١٥ ، الفهرسطهران جامعة مكتبة في بالفارسية،  مخطوط 
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   النكاح خطبة ����
  عتر الرحمن عبد. د 
  .ص٤٤٠،  ه١٤٠٥، المنار مكتبة، األردن، ولىاأل الطبعة 

   النكاح خطبة ����
   يجنّ بن عثمان الفتح وأب 

  .١٢/٩٣ دباءاأل معجم:  في بتمامهاوردت 

  االعضاالت:  النكاح خطبة ����
  ي استراباد داماد باقر محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٤٣: ١٨، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في بالفارسية، مخطوط 

   احنك هاى خطبه ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .١٨٥: ٢٦، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  يمجلس كاظم محمد نب يتق ميرزاي برا نكاح يها خطبه ����
   يمازندران صالح محمد بن يهاد محمد  

  مجموعة ضمن 
  .٢٩١٣: ١٢، الفهرس   بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   الزواج عقد في دراسات ����
   يبلتاج محمد. د 
  . ص٣٣٤ ، م١٩٩٢=  ه١٤١٢، الشباب مكتبة، القاهرة 
   نامچه نكاح ديباچه ����

   مجهولالمؤلف  
  مجموعة ضمن 
  .٦٤٩: ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   النكاح صيغ جراءإ بيان في رسالة ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٥٧٦: ١٦، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  ةللمحرمي العقد في رسالة ����

   القمي  المحققالقاسم أبو 
  .ه ١٣٢٧، ايران 
  ةللمحرمي العقد في رسالة ����

  .٢٩٧: ١٥، الذريعة  القزويني إبراهيم ميراأل بن حسين السيد 
  ةللمحرمي العقد في رسالة ����

  المازندراني النوري الرسول عبد
  .ه ١٣٢١، نايرا
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  ةللمحرمي العقد في رسالة ����
  .٢٩٧: ١٥ ، الذريعةصفهانيإلا المجلسي باقر محمد المولى

    فقطةللمحرمي العقد في رسالة ����
  .٢٩٧: ١٥ ، الذريعة البهبهاني كملأ باقر محمد المولى

   المريض عقد في رسالة ���� 
  .٢٩٧: ١٥ ، الذريعة البغدادي ةكب حسن محمد الشيخ 
   النكاح عقد يف رسالة ����

  الخوئي رضا علي بن يعل الشيخ 
  .٢٩٩: ١٥ ، الذريعةه ١٣١٨ بخطه مخطوط 
   والمنقطع الدائم بين دالمرد النكاح عقد في رسالة ����

   .٣٢٢: ٦ ، موسوعة الرفاعينجف طه محمد الشيخ 
  التعبيرات نواعأو والنكاح العقود صيغ في: نكاح هرسال ����

   محمد مال آخوندبن باقر محمد مال آخوند 
   مجموعة ضمن 
  .٥٣٠: ١٦ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في ةمخطوط 
   نكاح عقود صيغ در هوجيز هرسال ����

   ياستراباد يعل محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٢٥٢٨: ١٢، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   النكاح عقد حول وجواب سؤال ����
   يبهبهان علي محمد 
  مجموعة نضم 
  .٣٢٥١: ١٣، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  )ماجستير رسالة (يسالمإ فقه در نكاح عقد شرايط ����

   يغالم يعل
كليـة   - ةالحـر  سـالمية اإل الجامعـة  منـشورات ،   طهـران ،  ولىاأل الطبعة

  .بالفارسية، ص ١٣١، اآلداب
  )رسالة (العقد ضمن في الشرط ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 

  . ٨٦١: ١٢ و١١، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط
   يناكاف امأ مفيد زدواجإ عقد ضمن شروط ����

  يمهر هما 
  .بالفارسية، ٦  ص، ١٤ العدد، زنان حقوق مجلة 
  سالميةاإل الشريعة في الزواج عقد شروط ����

   علي كامل كوثر 
   االعتصام دار، القاهرة 
   سالمياإل الفقه في الزواج بعقد المقترنة الشروط ����

   مهران بالل محمود 
  .ص١٠٩، م١٩٨٥، العربية الثقافة دار، القاهرة 
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  النكاح عقد صيغ ����
  .١٠٨: ١٥ ، الذريعةلبعض األصحاب

    صيغ عقد النكاح والطالق����
   ياالستراباد شريعتمدار الدين سيف بن جعفر بن محمد المولى 
  .٥٠٤: ٣، الفهرس  قم في رعشيةالم المكتبة في مخطوط 
  العقود صيغ ����

   العلي عبد بن قلي جعفر 
  .٥٠٥: ٣ ، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
   نكاحعقود صيغ ����

  يحتمل أنها تأليف المجلسي
  ضمن مجموعة

  .٣١٢٤: ١٣، الفهرس  بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران
   النكاح عقود صيغ ����

  استرآباد يوال شريعتمدار الدين سيف بن جعفر مدمح مال حاج 
  مجموعة ضمن 
  .٣١٢٤: ١٣، الذريعة طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   نكاح عقود صيغ ����

   يبادآاالستر يعل محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٢٥٢٨: ١٢، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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    صيغ عقود نكاح وتحليل نكاح����
  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .٦٦٢: ١٦، الفهرس  بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران

    صيغ العقود والنكاح����
  الشيخ محمد باقر محمد تقي المجلسي 

   ورقة٢٠مخطوط في مكتبة السيد المرعشي النجفي في قم في 
  .١٨٧ضمن مجموعة برقم 

   النكاح صيغ ����
  يالهند ىرض السيد المولوي 
  .١١٠: ١٥ ، الذريعةردوباأل 

   النكاح صيغ ����
  ) الكركي المحقق (الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي

  مجموعة ضمن 
  .٢٤٤: ٢٦ ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   النكاح صيغ ����
  يصبهانأ يكاشان زمان بن محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٢٩٨: ٦ ، الفهرس  بالفارسية،  في قمالمرعشية المكتبة في مخطوط 
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   نكاح صيغ ����
  يكاشان يتق محمد بني مهد 
  مجموعة ضمن 
  .٢١٢: ١٨ ، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   نكاح صيغ ����
   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .١٤١: ١٣ ، الفهرس  بالفارسية، قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 

   والطالق النكاح صيغ ����
   االسترآبادي محمد الميرزا 
  .١١١: ١٥ ، الذريعةالمصرية الكتب دار في طوطمخ 

   نكاح وخطب صيغ ����
   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٣٦١٢: ١٤ ، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   نكاح هصيغ ����

  يمازندران صالح محمد بن يهاد محمد 
  مجموعة ضمن 
  .٣٢٤١: ١٣ ، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   نكاح هصيغ ����
   مجهول مؤلف ال
  مجموعة ضمن 
  .٣٥٠٣: ١٣ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   سالمياإل الفقه في العقود ضوابط ����

  البعلي محمود الحميد عبد 
  .م١٩٨٥، الشرق مؤسسة، الدوحة 
   حراماإل حال العقد ����

   الخوانساري الموسوي محمد بن حسين محمد السيد 
  .٦٨: ٤، الفهرس   في قمالمرعشية المكتبة في مخطوط 
  أركانه وشروط صحته في الفقه اإلسالمي:  عقد الزواج����

  محمد رأفت عثمان 
  .م١٩٧٧، دار الكتاب الجامعي، القاهرة

    عقد الزواج في الفقه اإلسالمي����
  زيد األمير  أبو محمد
  .م١٩٩٦

   وآثاره الزواج عقد ����
  هرةز أبو محمد 
  .ص٣١٤، م١٩٥٨، ةالعربي الدراسات معهد، القاهرة 
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   النكاح عقد آداب في اللقاح عقد ����
  بالوحيد بالملقّ التبريزي رضا بن حسن محمد الشيخ بن راضي الشيخ

  .٢٩٦: ١٥ ، الذريعةمخطوط
  المرأة عقد ����

  .٧٠ ص، ٥٩ العدد، الخامسة السنة، الخامس المجلد، القطرية ةماأل مجلة
ـ  فـتح  دختـر  منخا بانو شمس يزناشوئ درباره مهعقدنا ����  يعل

  وزير بزرگ ميرزا پسر خان موسى ميرزا با شاه
  مجموعة ضمن 
  .٣٦٥١: ١٤ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
ـ  لطـف  دختـر  خانم فرنگيس يزناشوئ درباره نامه عقد ����  يعل

  ميرزا يقل حيدر پسر ميرزا يقل مرتضى با خان
  موعةمج ضمن

  .٣٦٥١: ١٤ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط
 ميـرزا  پسر العابدين زين بن ميرزا يزناشوئ درباره نامه عقد ����

 ميـرزا  دختـر  بـيكم  سلطان آمنه با يعامل يموسو يعل سيد
   حسيني رمنصو الدين غياث

  مجموعة ضمن 
  .٣٦٥١: ١٤ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  )يفقه بحث (النكاح عقد ����

  مجموعة ضمن 
  .٣٠٤٦: ١٣ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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  النكاح صيغة في الفارسية سماءألتعريب ا في: نكاح عقد ����
   مجهول 
  مجموعة ضمن 
  .٣٦٥١: ١٤، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  المصرية عقود األنكحة بالديار ����

  الئحة مأذوني 
  .م١٨٨٠، مطبعة بوالق، القاهرة

   سالماإل في الفاسدة الزواج عقود ����
   الخليفي محمد أحمد 
   .األولى الطبعة 
  والمتعة النكاح عقود ����

   يآباد خاتون يزوار ياصفهان يحسين إسماعيل بن باقر محمد 
  مجموعة ضمن 
  .١٧٧: ١٥رس ، الفه بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
ـ  عبـد  يحـاج  پسر كاظم محمد يحاج يزناشوئ ي   قباله ����  يالنب

  يقزوين حسين محمد يحاج دختر خانم النساء هوفاطم يقزوين
  مجموعة ضمن 
  .٤٣٩: ٩، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   اد اصفهاني قباله فاطمه بيگم دختر حاجي يوسف قنّ����

  مجموعة ضمن 
  .٤٤٠: ٩، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 



٢٩٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

   نكاح هقبال ����
   يجام اهللا عبد الدين شهاب بن محمد الدين شمس بن يوسف الدين جالل

  العاشر الباب ثغيا فرايد:  كتاب في 
  مجموعة ضمن

  .٣٧١٠: ١٤، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   نكاح هقبال ����

   مجهول المؤلف 
  مجموعة ضمن 
  .٣٣٧٦: ١٣، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
    قباله نكاح لطف علي تبريزي����

  مجموعة ضمن 
  .٨٤: ١٥، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
ـ  محمـد  - جايگـاه  ىمعلّ جاه يعال - نكاح هقبال ����  خـان  يتق

  يرضو دسمق مشهد سابق يمتولّ بكران يبيگ بيگلر
  مجموعة ضمن 

  .٥٣٠: ١٦، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط
 ميرزا صـادق   پسر باشي جراح جعفر محمد ميرزا نكاح هقبال ����

  خانم وسلطان يباش جراح
  مجموعة ضمن 
  .بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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 يعال ابن يمقون حسن محمد ميرزا عالي حضرت  نكاح هقبال ����
  كرمان ماناأل دار يقاض اهللا عبد يحاج حضرت

  مجموعة ضمن 
  .٩١: ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
 وزينب يمستوف محمد ميرزا پسر حسين محمد ميرزا نكاح هقبال ����

  بيگم
  مجموعة ضمن 
  .٦٣٩: ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   كرمان سابق كالنتر يوسف محمد ميرزا تحضر يعال نكاح هقبال ����

  مجموعة ضمن 
  .٦٤٩: ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   دارا يميرزا عبداهللا نواب نكاح هقبال ����
  مجموعة ضمن 
  .٦٤٩: ، الفهرس يةتركبال، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

ـ  الملك نظام خان كاظم محمد ميرزا هنكاحي هقبال ����  تـاج  يمون
 بـرده  يـك  بـا  شان ٣٢٠ كابين با خان نبي ميرزا دختر خانم
   يتومان پنجاه كنيز يك و يتومان پنجاه

  .بالفارسية، ٤٩٤٦ برقم طهران جامعة مكتبة في فلم 
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 خانم وهمايون حسين آقا پسر يوسف محمد  آقا هنكاحي هقبال ����
    تومان ١٥٠ باكابين يهاد ميرزا آقا دختر

  .بالفارسية، ٤٩٤٦ برقم طهران معةجا مكتبة في فلم 
   زوجته ةعذري عدم الكتشافه الزواج عقد فسخ طلب للزوج يجوز ال ����

  الجواد عبد لواحظ 
  .م٧/٧/١٩٩٨، األخبار جريدة

  هومتع دائم نكاح در لمعه ����
  يآمل الدين عز شيخ 
  مجموعة ضمن 
  .٢٢٣: ١٣ ، الفهرس بالفارسية، قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
  )رسالة ماجستير ( لعقد الزواج وعالقته بزواج المتعةةء العام المبادى����

  منال عبد اللطيف الليثي
  .م١٩٨٠،  كلية الشريعة وأصول الدين-جامعة األزهر

   وآثاره الزواج عقد في محاضرات ����
   زهرة أبو محمد

  .ص٣٣٣، م١٩٧١، العربي الفكر دار، القاهرة
  بينهما الدائم عقدال قوعو على الزوجان اتفق إذا: مسألة ����

  الداماد السيد 
  مجموعة ضمن 
  .٣٥١: ١٢ و١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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  عقد الزواج:  مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الغربية����
   يسريأحمد

  .م١٩٧٨، معهد الدراسات اإلسالمية، القاهرة
  )ماجستير رسالة (الزواج عقد من المقصد ����

   الجليس خليل حةصال
 - االسالمية والدراسات الشريعة كلية،  القرى مأ جامعة،  المكرمة مكة

  .ه ١٤٠٠ =م١٩٨٠
 القرن الخـامس   من زواج عقد على صتحقيق النّ  في مالحظات ����

   الهجري
  الحلوة علي حسن

   الثاني الجزء، والعشرون الخامس المجلد) القاهرة (اآلداب كلية مجلة 
  .٣٩ ص، م١٢/١٩٦٣

نكاح نامه حاجي رشيد خان بيگدلي مستوفي وزهرا سـلطان           ����
خانم دختر نصر اهللا خان سرتيب زنبورك خانه با كـاوين يـك             

   قرآن نقد حماالت بهاي كسرى
  مجموعة ضمن 
  .٩١: ١٧، الفهرس  بالفارسية،  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
 رفيـع  محمـد  ميرزا يحاج پسر رضا محمد ميرزا نامه نكاح ����

 ششـصد  بـا  خان يعل حسن دختر سلطان رخشنده يب يوب
 در يتومان دويست عمارت دستگاه يك با شيراز رايج تومان

   يرمضان ماه
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  مجموعة ضمن
  .١٣٤: ١٧ ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط

  )رسالة (نكاح عقود صيغ در وجيزة ����
   مجهول مؤلفل 
  مجموعة ضمن 
  .١٢٨: ١٥ ، الفهرس بالفارسية، نطهرا جامعة مكتبة في مخطوط 

IIIIXXXXHHHH âbØycâbØycâbØycâbØyc@@@@ñõbÐØÛañõbÐØÛañõbÐØÛañõbÐØÛa@@@@@ @@ @@ @@ @

  )ماجستير رسالة (الزواج عقد في الدين اختالف أثر ����
   الشعراني غازي عدالن
 الفقـه  - الـشريعة  كليـة  - سـالمية اإل مـسعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعة

  . ه١٤٠٣، المقارن

   الزواج عقد على ةالرد أثر ����
  .٧٩ ص، ٣١ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 

  أجانب من متزوجات مصرية مرأة األف ٤٠ ����
  !ال )المصرية (وابن المصرية الجنسية يستحق )اللقيط ( 

   كمال حنان
  .م١١/٢/١٩٩٨، الدستور جريدة 
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  الزوجة ارتداد ����
   .الجزائري النبي عبد بن إسماعيل بن أحمد 
  هرگز يآمريكائ با ازدواج ����

  پور يملك جنگيز 
  .بالفارسية، ص٢٦٤ ،يعطائ مطبوعات، طهران 
   بيگانگان با ازدواج ����

  يإبراهيم محمد 
 في العلمية للحوزة سالميعالم اإل اإل منظمة مكتب،  قم،  ولىاأل الطبعة

  .بالفارسية، ص٢٢٤، ش .ه ١٣٧٧ قم
  الشروط، العيوب، الكفاءة: النكاح أقضية ����

  الصياصنة عيد مصطفى 
  .ص١٩٢،  ه١٤١٥، الدولية المعراج دار، الرياض، ولىاأل الطبعة 
   والشهادات كفاءاأل ����

   العياشي مسعود بن محمد النضر أبو
   مرأة تحت رجل ال يصليا ����

  .١١٥ ص، ١٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
���� ـ : كتـاب  أهـل  با ازدواج يتطبيق يرسبر  از مختـصر  هترجم

  )ماجستير رسالة (وزواجاً عقيدة الكتاب هلأ كتاب
   جاللي اسكندر 

، سالميةاإل والمعارف لهياتكلية اإل  منشورات،  طهران،  ولىاأل الطبعة
  .بالفارسية، ص١٦٥
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بحـث   ( بعض األنكحة المنهي عنها فـي الـشريعة اإلسـالمية      ����
   )فقهي مقارن
   الطمالوي أحمدبديعة علي 

   .نشر المؤلف

   يلّيص ال من تحت المرأة بقاء ����
  .٦١ ص، ١٧ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 

  )در جواز ازدواج علويات بغير علوي (:تراببنات أبي  ����
  القاسم رضوي قمي حائري الهوري كشميري أبو سيد علي بن

  .بالفارسية، ه ١٣١٥، الهور

   جريمة الزواج بغير المسلمات فقهاً وسياسة����
  عبد المتعال الجبري

  .م١٩٨٢، دار األنصار، القاهرة
   زواج المسلمين من األوربيات:  حقائق حول����

  الخليفة حمود دأحم. د 
 /١٠ ( =)ه٣/١٤٠٨(،  ٣ العـدد ،  عـشر  الثالثـة  السنة،  سالماإل منارمجلة   
  .٦٨  ص، )م١٩٨٧
    خطر الزواج من األجنبيات����

  العزيز بغداد عبد 
  .٤٤ ص) م٢/١٩٨٨ (= )ه٦/١٤٠٨(، ٢٨٢ العدد، االسالمي الوعي مجلة 
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  اإلسالم في الزوجين دخول ����
  .٦١ ص، ٢٥ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  الزوجة ارتداد في رسالة ����

   الحائري الشهرستاني المرعشي يعل محمد بن حسين محمد الميرزا 
  .٤٨: ٦، موسوعة الرفاعي كربالء في المؤلف خزانة في ةمخطوط 
  نكاحها يحلُّ ال من بعض على يترتب ما في رسالة ����

  .١١٧: ٢٠، الذريعة  البحراني محمد الشيخ 
  لكوافرا نكاح في رسالة ����

  .٦:٣١٩ ، موسوعة الرفاعيالقزويني إبراهيم األمير ابن حسين السيد 
  نكاحها ليح ال من على يترتب ما رسالة ����

   الدرازي إبراهيم بن أحمد بن محمد الشيخ 
    رسائل مجموعة ضمن

   .١١٨: ٢٠، الذريعة المؤلف بخط ةمخطوط 
 للفتاة الغشاء وإعادة شرعي غير والكفاءة الرضا بدون الزواج ����

   وخداع غش
  أحمد يالمعط عبد

  .م٢٠/١٠/١٩٩٨، األهرام جريدة
    الزواج بغير المسلمين����

  خالد حسن 
  .٥٨ العدد، المكرمة مكة، الحق إلى دعوة سلسلة 
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   الزواج بالكتابية����
  محمود محمد عمارة

 ٤/٥ ( =) ه١٤٠٦ / ٨(،  ٢٦٠العـدد   ،  )الكويت (مجلة الوعي اإلسالمي  
  .٤٠، )م١٩٨٦
  ضوابطه وآثاره في الفقه اإلسالمي:  المسلم بغير المسلمةزواج ����

  خليفة عبد الباسط شاهين
  .م١٩٩٨، شاهين.ع.خ، طنطا

  زواج المسلمات بغير المسلمين ����
  . ٨٠ص، ١٥العدد، السنة الثانية، المجلد الثاني، مجلة األمة القطرية

   المسلم غير من المسلمة زواج ����
   فرج مصطفى الحميد عبد

  .٣٥ ص، ٤٦ العدد، الرابعة السنة، الرابع المجلد، القطرية مةاال مجلة
    زواج المصريات من األجانب����

  الشاعر حسين 
  .م٩/٩/١٩٩٧، هراماأل جريدة 
   األجنبيات من الزواج ����

  .٨٩٥ ص، ه ١٣٨٢، ٧ العدد، المسلمون مجلة 
    الزواج من أجنبيات وأثره على أبناء الخليج����

  محمد الفتاح عبد يوسف 
  . م١٩٨٨، العربي الفكر ارد
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  الزواج من امراة والدها يشرب الخمر���� 
  عبد العزيز بن باز

  .١٣٨ص، ٢٦العدد، مجلة البحوث اإلسالمية
  )دراسة تفصيلية ( الزواج من غير المسلمين في الفقه اإلسالمي����

   العطّاني الفقيأحمدرجائي سيد 
  .م١٩٩٧، مكتبة األندلس، طنطا

   اتالكتابي من الزواج ����
   الصباغ لطفي بن محمد. د 
  .١٠ ص، )٦/١٩٨٥( =)ه١٠/١٤٠٥(، ٨٢ العدد، الرائد مجلة 
���� الزواج في ةالطبقي   

  باز بن العزيز عبد 
  .١١٤ ص، ٣٢ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
    ظاهرة الزواج من األجنبيات����

   خراشي طاهر محمد 
، م١٩٨٦ = ه١٤٠٦،  ٩ العـدد ،  عـشر  الحاديـة  السنة،  سالماإل منار مجلة

  . ٨٧ ص
    عدم جواز تزوج المؤمنة بالمخالف����

   المازندراني الخواجوئي حسين محمد بن إسماعيل 
   مجموعة ضمن 

  .٢٢٦: ٦، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط
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   خالف أهل ربه شيع زن عقد ����
   مجهول مؤلف 
  مجموعة ضمن 
  .٣٨٨: ١٩، الفهرس  سيةبالفار، قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 

  الكفار مناكحة حكامأ في االختيار غاية ����
   القزويني معصوم ميراأل ابن إبراهيم ميرألا بنا حسين السيد ميراأل 
    في نكاح المسلم بغير المسلمة والعكس����

   اليزدي الطباطبائي حسين 
  .١٢٥ ص، )ه٣/١٤١٤ و١(، ١٣ العدد، القرآن رسالة مجلة 

  ةبكتابي لمالمس زواج قضية ����
   الزين الشافي عبد

 )م٧/١٩٩١ (١٢ العدد،  والخمسون السادسة السنة،  النبوي الهدى مجلة
  .٢٠ ص
    كفاءة الزوج في التشريع اإلسالمي����

  الخطيب إسماعيل 
  .١٩٦ ص، م١٩٧٧  /٤ الشهر عدد، االسالم منبر مجلة 

  ١/المراة في اإلسالم :  الكفاءة في الزواج����
  د عدنان الموسويمحمد بن صالح السي

  .مؤسسة االنتشار العربي، بيروت
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  )ماجستير رسالة (الزواج في الكفاءة ����
   داري علي بن محمد 

، الـشريعة  كليـة  - سـالمية سـعود اإل   بـن  محمـد  الماما جامعة،  الرياض
  .ه ١٤٠٠ = م١٩٨٠
    الكفاءة في الزواج����

  تونسية فتاة 
  .٦٦ ص، ٢٦ العدد، الثةالث السنة، الثالث المجلد، القطرية ةاألم مجلة

 مدى االعتداد بالكفاءة فـي الـزواج واألثـر المترتـب علـى              ����
   )دراسة فقهية مقارنة (انعدامها

  محمود عبد الرحمن محمد صديق
  .م١٩٩٨

   الكتابيات نكاح في مسألة ����
   )الشيخ المفيد (النعمان  بنمحمد بن محمد 

 -٢٦ -٢٤قـد فـي    المنع -  العالمى لذكرى ألفية الشيخ المفيـد      المؤتمر
   ه١٤١٣شوال

  .٦٥ضمن مصنفات السيخ المفيد المجلد الثالث ص

   أجنبيات من الزواج ء ىمساو ����
   الصالح أحمد بن محمد 

  . ٣٠٤ ص )ه١٠/١٤٠٤-٧( ١٠ العدد، االسالمية البحوث مجلة
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  الكفار مناكحة ����
   الفقهي المجمع 
  .٢٨٨ ص، ٣٠ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 

رسـالة   (اءة فـي الـزواج فـي الـشريعة اإلسـالمية        نظام الكف  ����
   )ماجستير

  منال بشندي عبد الجواد 
  .م١٩٧٨،  كلية اصول الدين-جامعة األزهر

  الكافر نكاح ����
   القزويني إبراهيم بن حسين 
    نكاح الكتابيات����

  باز بن العزيز عبد
  . ٨٣ ص، ٢١ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة

  ةالكتابي نكاح ����
   القزويني الحسيني إبراهيم محمد بن حسين سيد 
  ة في قمالمرعشي مكتبة في مخطوط 
  . ر٨٥ - ب ٦٩ وراقألا، ٧٥٧٨ برقم مجموعة ضمن 

* * *  
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  سالميةاإل الشريعة في الصداق أحكام ����
   العمري الكريم عبد 
  .ه ١٤٠٥، المنورة بالمدينة سالميةاإل الجامعة 
  )ماجستير رسالة (مهر حكامأ ����

  يهرسين يآفتاب محمد 
، االلهيـات  كليـة  - ة الحـر  سـالمية اإل الجامعة،  طهران،  ولىألا الطبعة 

  .بالفارسية، ص٢٢١
  )ماجستير رسالة (سالمإلا في المهور أحكام ����

  الدويش حمود بن الرحمن عبد
، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - االسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  ماماإل جامعة

  .ه ١٣٩٢
  المهر في نالزوجي اختالف ����

  الميرداماد ياالسترآباد الحسيني محمد بن باقر محمد 
  .١٩٣: ٦، الفهرس  قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
 إنارة العقول في انتصاف المهر بموت احـد الـزوجين قبـل             ����

   الدخول
  النجفي الخوئي اكبر علي بن القاسم أبو السيد

   .٢٧٨: ٦، موسوعة الرفاعي ه١٣٥٥ فهلّأ 
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 فـي  خليـل  كـالم  فهم من االستغالق فتح في عالقاأل فسأن ����
  )رسالة (الصداق درك

  التمبقطي أو التنبكتي بابا أحمد
  رسائل مجموعة ضمن، ٤٢، ه ١٣٠٧ فاس

ملك خاص للمـرأة والجهـاز   ..  المهر  بحكم الشريعة والقانون   ����
    يجب على الزوج

  القادر عبد منى
  .م٦/٧/١٩٩٧، األهرام جريدة

  همهري يشناخ هجامع تبيين ����
   الدين شرف حسين سيد 
، ص٣٩١،  +يالخمينـ  مـام إلا مؤسسة منشورات،  قم،  ولىاأل الطبعة 

  .بالفارسية
ـ  بكل المرأة دعوى استماع في النقول تصحيح ���� بعـد  لالمعج 

   الدخول
   الحسيني حمزة محمود 
  .ه ١٣٠٤، دمشق 
 الـسوري  العربـي  القطـر  فـي  الزواج وتكاليف المهور تطور ����

   م١٩٧٦ - م١٩٦٦
  السوري النسائي العام االتحاد

   .ص١٠١، م١٩٧٦، السوري النسائي العام االتحاد منشورات، دمشق 
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  نرخ روز به همهري تقويم ����
  ينظر ايراندخت 
  .بالفارسية، ٧ ص، ١٣ العدد، صادق يندا ةمجل 
  المهر قبض قبل االستمتاع من الزوجة امتناع جواز ����

   البهائي الشيخ 
 عبـد  الـشيخ  مكتبـة  وفـي  الخوانساري علي محمد مكتبة يف مخطوط 
   .٢٤٢: ٥ ، الذريعةالنجف في يالحلّ قاسم بنا الحسين

  شيربها هرسال ����
   )القوانين صاحب المحقق( شفتي الحسن بن القاسم يأب ميرزا 
  .٢٦٨: ١٤ ، الذريعةبالفارسية،  ش.ه ١٣١٩، طهران 
  المهر في الزوجين اختالف في رسالة ����

   .٤٢: ١١، الذريعة الجنابذي الخراساني محمد 
   على الزوجة ثباتفاإل، المهر عن الزوج ةبراءة ذم صالةأ في رسالة ����

   .٨١: ١١ ، الذريعة )الرياض صاحب ( بن محمد علي الطباطبائيعلي سيد
   بالموت المهر انتصاف في رسالة ����

  .١١٨: ١١ ، الذريعة التبريزي صادق الميرزا 
 هـل  الـدخول  قبـل  الزوجة أو موت الزوج  ةمسأل في رسالة ����

  ال؟ أم المهركامالً جبوي
   .٢٧٧: ٦، موسوعة البحراني البحراني إبراهيم بن أحمد الشيخ 
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  المهر في رسالة ����
   الخوانساري تراب أبو السيد 
  المهر في رسالة ����

  )المفيد الشيخ ( النعمان بن محمد بن محمد 
 ٢٦-٢٤ المنعقـد فـي      -المفيـد المؤمتمر العالمى لذكرى ألفيـة الـشيخ        

  .ه ١٤١٣شوال 
  .ص٣٢ المجلد السابع-ضمن مصنفات الشيخ المفيد

  جتماعيةإلا الحياة في ثرهماأو والمهور الزواج ����
  المسند العزيز عبد 

  .ص٧٩، ه ١٣٩٦، مطابع نجد التجارية،  مجلة الرياض
  المهر في الزوجين اختالف شرح ����

  ميرداماد باقر محمد 
  .٢٤٣٩ برقم  في قمةالرضوي كتبةالم في مخطوط 
  المهر في الزوجين اختالف رسالة شرح ����

   الجنابذي الخراساني محمد 
  .٢٨٢: ١٣ ، الذريعة  في مشهدةالرضوي المكتبة في مخطوط 
  )ماجستير رسالة (ميةاالسإل الشريعة في الصداق ����

   األهدل محمد قاسم 
  .ه ١٤٠١، سإلمية كلية الشريعة والدراسات اال- جامعة اُم القرى 
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  )ماجستير رسالة (اإلسالمي الفقه في الصداق ����
   الدخيل اهللا عبد بن سليمان 

 - المعهـد العـالي للقـضاء    -جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية     
  .ه ١٤٠١، الفقه المقارن

    ضياء العقول في حكم المهر اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول����
   العاملي الحسيني األمين محمد بن علي بن الكريم عبد بن محسن السيد 

  .ه ١٣٣٢، المطبعة الوطنية،  دمشق
   الدخول قبل بالموت في انتصاف المهر المسؤول غاية ����

   المامقاني حسن محمد بن اهللا عبد 
  .طبع مع تحفة الصفوة، ه ١٣٢٠،  تبريز

  المهور غالء ����
  باز بن العزيز عبد 
  .٢٨٠ ص، ١٥ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  مجتمعنا جسد في استشرى عضال داء المهور غالء ����

  بركة سيد محمد 
  .٣٠ ص، )م١٠/١٩٨١(، ١٢ العدد، ولىاأل السنة،  القطريةمةاأل مجلة 
  )ماجستير رسالة (عليه واالحتساب المهور غالء ����

   الرحيلي جابر ربيع أحمد 
دعوة  المعهـد العـالي للـ      -جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية            

  .ه ١٤٠٤،  الدعوة واالحتساب-اإلسالمية بالمدينة المنورة 
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   وأضراره المهور غالء ����
   اهللا الجار اهللا جار بن اهللا عبد 
  .ص٥٤، م١٩٩١، المنار دار، الرياض 
   )دراسة مقارنة ( قضايا المهر عند الفقهاء����

  محمد شرف الدين خطاب
  .م١٩٩٤، المنيا

 فـي  الخطاب بن لعمر لمرأةالصداق ومعارضة ا   تحديد قضية ����
  .ذلك

  محمود آل زيد بن اهللا عبد 
  .ص٤٠، م١٩٨٦، سالمياإل المكتب، دمشق، بيروت 
 الـدخول  بعد النساء دعوى سماع في المنصور دالمؤي القول ����

  )حنفي فقه (المهور من بعضه أو لالمعج بكل
   الدمشقي السادات الغني عبد بن راغب
  .ه ١٣١٤،  دمشق

  الدخول؟ قبل الزوج مات إذا لمهرا يكون لمن ����
  .٧١ ص، ٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
 الخـصوص  االسـتمتاع  مطلـق  امتناع الزوجة عـن    في مقالة ����

  المهر تمام قبض قبل یءالوط
   الحارثي الصمد عبد بن الحسين بن محمد الدين بهاء الشيخ 
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   مهر الزوجة وما يتّصل به من قضايا في الفقه اإلسالمي����
  مد رأفت عثمانمح

  .م١٩٨٢، مطبعة السعادة، القاهرة
���� رهاجتماعية دراسة (والحاضر الماضي بين سالماإل في الم ةفقهي(  

   الشيخ محمد محمود الشيخ: عدادإ
، م٢٠٠٣ = ه١٤٢٤،  المكتبة العصرية للطباعـة والنـشر     ،   بيروت -صيدا  

  .ص٣٥٠
   مهر المرأة ومتعتها في الشريعة اإلسالمية����

   الداغستانيحمدأمريم 
  .م١٩٨٥، دار المعارف، القاهرة

    المهر من حقوق المراة في اإلسالم����
   إبراهيم أحمدرجاء 

  .م١٩٩٤، القاهرة
  )رسالة ماجستير ( المهر والنفقة وما يتعلّق بهما في الفقه اإلسالمي����

  سميرة سيد سليمان 
  .م١٩٧٣،  كلية الشريعة وأصول الدين-جامعة األزهر

    سالميالتاريخ اإل رعب المهور ����
  فهد محمد بدري. د 
  .٤٧٣ ص، م١٩٧٧، بغداد جامعة - اآلداب كلية همجل 
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   الصحيح سالمياإل وفقا للمفهوم النساء مهور ����
   شعالن السميع عبد محمود

ــدعوة  ــة الـ ــاض (مجلـ ــدد )الريـ  /١٦/٧ (= )ه١٧/١٠/١٤٠٤ (٩٥٠ العـ
  .٤٤ ص) م١٩٨٤

  المهور وغالء الزواج مشكلة ندوة ����
  الداخلية وزارة - بيالي
  .ص٣٠، م١٩٧٥، طرابلس 

  المهر في المغاالة إلى سالميةالشريعة اإل نظرة ����
   الحسن يوسف أحمد 
  .١٦٠ ص، م١٩٨٠، ٦ العدد )بغداد (الشريعة كلية مجلة 

  والدانق بالدرهم المهر تعيين في: التبيان وبناء البيان نقد ����
    شتريالشو الجزائري الموسوي أحمد بن الصمد عبد 
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   بدانيم بايد ازدواج حقوق ي درباره آنچه ����
  ةالنسوي موراأل في التحقيق لجنة

،  ش.ه ١٣٧٦، منــشورات البحــوث النــسوية، طهــران، الطبعــة األولــى
  .بالفارسية، ص٢٢
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   أحكام النفقات في الفقه اإلسالمي���� 
  محمد عبد الستار الجبالي

  .م١٩٩٥، مطبعة األمانة، القاهرة
  اًسنوي جنيه ١٠٠٠ تتجاوز لم إذا ةنهائي النفقة أحكام ����

  .م١/٢/١٩٩٨، هراماأل جريدة 
  والنفقة والخلع والطالق النكاح حكامأ ����

   الجرجاوي 
  .صبيح مكتبة، القاهرة 
طبـق فتـاوى     (يجـداي  و ازدواج هاى صيغه وشرايط حكامأ ����

   )اإلمام الخميني قدس سره
  ي خوانسار يفيعش مير اهللا فضل سيد: عدادإ 

   .والعربية بالفارسية، ص٩٢ ، قم، ولىاأل الطبعة
  األبناء نفقة استحقاق ����

   سالم المجيد عبد 
 ) =ه٦/١٤٠٥ (٣العـدد   ،  الـسنة الرابعـة عـشر     ،   مجلة الفكـر اإلسـالمي    

  .٩٨ ص، )م٣/١٩٨٥(
 الشريعة ضوء في سرةألا نفقات على والرقابة التخطيط أسس ����

   سالميةاإل
   حسن علي غنية 

  .م١٩٨٢، والسياسية داريةإلا العلوم ةكلي، ظبي أبو 
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  سرةألا لمصلحة بالنفقة فالمكلّ الزوج حساب على االطالع ����
  مهنا ماجدة 
  . م٢٣/١١/١٩٩٨ األهرام جريدة 
  عساراإل ����

   قائيني يبيرجند حسن محمد بن باقر محمد 
  .١٩٣: ٩، الفهرس   في قمالمرعشية المكتبة في مخطوط 
  !!عاجزة ونفقة.. خاوية بطون ����

  شرشر إلهام 
  .م٢١/١/١٩٩٨ هراماأل جريدة 
  والسنة الكتاب ضوء في النفقة تشريع ����

  القاسمي سالمإلا مجاهد القاضي الشيخ
  محمد رحمة اهللا المظفر فوري: ترجمة

 / ٢(، ٦العــدد ، د الــسادس والثالثــونالمجلّــ. مجلــة البعــث اإلســالمي
  .٥٥ ص، )م١٩٩١ / ٩ و٨( ) =ه١٤١٢
   بحاثاأل تنقيح ����

 العابـدين  زيـن  بـن ي  علـ  محمـد  المـولى  بـن  إسـماعيل  ةالحجـ  الشيخ
   تيالّّالمح
  النفقة أحكام لتنفيذ جديدة تيسيرات ����

   مصطفى سناء
   .م١/٦/١٩٩٨، الوفد جريدة
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   آن يجرايإ يوضمانتها انفاق ترك جرم ����
   يأسد لىلي 

ــ ــدا ةمجلـ ــادق ينـ ــدد، صـ ــدد و ٥ ص، ١٣ العـ ، ٣٠و١٢ ص، ١٤ العـ
  .بالفارسية

  )دراسة مقارنة ( حق النفقة الزوجية����
   مرعيأحمدعلي 

  .م١٩٨٣، مطبعة السباعي، القاهرة
  النفقة دعاوي ����

   عثمان حنان 
  .م٢٩/١١/١٩٩٨، الوفد جريدة

  قة؟المطلّ أو الزوجة عليه تحصل وكيف النفقة دين ����
  خضير إيمان 

   م١١/٩/١٩٩٨، األهرام جريدة
  والكسوة النفقة على زوجال جبارإ في رسالة ����

   السماهيجي اهللا عبد الشيخ 
  الزوجة نفقة في رسالة ����

   الكرمانشاهي عاشور بن محمد المولى 
  النفقة ألحكام جنيه ماليين ٦: جتماعي يعلنناصر اال بنك رئيس ����

  .م١٠/٤/١٩٩٨، هراماأل جريدة
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  نفقة لهن ليس ولكن.. زوجات ����
  القادر عبد منى 

  .م١١/٩/١٩٩٨، األهرام جريدة
   الموت مرض في وزوجها قةللمطلّ األرملة مستحقات صرف ����

   الكولي فوقية 
  .م٢٩/١١/١٩٩٨، األهرام جريدة

  الزوجة تطليق يوجب الزوج نفاقإ عدم ����
  الجواد عبد لواحظ 
  .م١٨/٩/١٩٩٨، األخبار جريدة 
  والنفقة السكنى وحكم قيس بنت فاطمة ����

   الدين ناصر زهوة .د 
/ ٢ /١٠ () =ه١٤١٠ / ٧ / ٢٠(،  ٩العـدد ،  السنة الثالثة ،   الدوليمجلة الهالل   

  .٥ ص، )م١٩٩٠ / ٢ / ٢٨ (=)ه١٤١٠ / ٨ / ٣(، ١٠العدد ، ١١ و٦ ص، )م١٩٩٠
 والمواريـث  والنفقات الحجر في ةوالقانوني ةالشرعي ء المبادى ����

ةوالوصي  
   محمصاني صبحي. د 
  .م١٩٨١، للماليين العلم دار، بيروت، السابعة الطبعة 
  عساراإل مع النكاح حكم في المختار مظهر ����

   الكرمانشاهي البهبهاني باقر محمد بن علي محمد 
  .١٢٩: ٥ ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   سالمياإل ةقارب في الفقألا نفقات نظام ����
  المؤتمرالثاني لالقتصاد اإلسالمي المنعقد في إسالم آباد إلى بحث مقدم

   اناوزج روحي
  .١٥١ ص، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥ 
  سالميةاإل الشريعة في النفقات نظام ����

   بك إبراهيم أحمد 
  .٣١٠: ٦ ، موسوعة الرفاعيمصر

  )ماجستير رسالة (سالماإل في األقارب نفقة نظام ����
   الزهراني درويش سعيد 

  .ه ١٤٠٠،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
 حلقة في التكافل عاتمشرو لتمويل كمصدر قارباأل نفقات ����

  العربية للدول االجتماعية الدراسات
   الطنطاوي علي

  .م١٩٥٣، دمشق 
   اإلسالمي التشريع في الزّوجة نفقات ����

   البصري عارف الشيخ الشهيد 
  . ص٤٢٠، م١٩٩٢ = ه١٤١٢، الدار اإلسالمية، بيروت،  الطبعة الثانية

  الشرعية النفقات ���� 
   نزيدا الكريم عبد، جابر عاشور 
   .ص١٧٠، م١٩٥٣، المعارف مطبعة، بغداد 
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  نفقة الصغير، نفقة الزوجة:  النفقات في الشرع والقانون����
   نصر الجندي أحمد

  .م١٩٩٥، دار الكتب القانونية، المحلّة الكبرى
  )رسالة ماجستير( الواجبة النفقات ����

   مهيزع بن محمد بن العزيز عبد 
 - المعهـد العـالي للقـضاء    - جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية     

   .ه ١٣٩٥
   النفقة ����

   الجندي إبراهيم 
  .م٥/١٢/١٩٩٨، الوفد جريدة

  الزوجة نفقة ����
   يكرمانشاهال عاشور بن محمد مال 
  مجموعة ضمن 
  .١٦٤: ٧ ، الفهرس بالفارسية، قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
  )يرماجست رسالة (سالميةاإل الشريعة في ةالزوجي النفقة ����

   طالب يعقوب محمد 
  .ه ١٤٠٠،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

  )ماجستير رسالة (الشرعية ووظيفتها االجتماعية النفقة ����
   إبراهيم محمد نادية

  .م١٩٨٤، نسانيةاإل الدراسات كلية - األزهر جامعة 
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    نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه اإلسالمي����
   الطريقي لمحسنا عبد بن اهللا عبد

  .٢٨٥ ص، ه ١٤٠٧، ١٩العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

  المساواة وقضية المرأة نفقة ����
   سلطان الدين صالح. د 
  .ص٧٠، م١٩٩٩، مصر نهضة دار، القاهرة، األولى الطبعة 

   سالمياإل الفقه في المسلمة قةالمطلّ نفقة ����
 ) =ه١٤٠٦ / ٣(، ٦العــدد ، المجلـد الثالثـون  ، مجلـة البعـث االسـالمي   

  .٦٨ ص، )م١٩٨٥ / ١١ و ١٠(

  الغير لحق المرأة على الواجبة النفقة ����
   الطريقي المحسن عبد بن اهللا عبد

  .١٦٨ ص، )م١/١٩٨٨(، ٢٢ العدد سالميةاإل البحوث مجلة 

  هخانواد حقوق در وتمكين هنفق ����
   شريف يعل. د 
   .بالفارسية، ص٤٩٤، بشارت مطبعة، طهران، الثانية الطبعة 

* * *  
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  )رسالة (مباشرت آداب ����
  والحكماء العلماء من مجموعة قوالأ 
  مجموعة ضمن 
  .٢١١٨: ١١، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

   نكاح آداب ����
  ييزد الرحيم عبد بن الخالق مالعبد 
  مجموعة ضمن 
  .٣٢٦: ١٨، الفهرس  سيةبالفار، قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 

   نكاح آداب ����
  . حسيني باقر محمد 

  )رسالة (زنان با آميزش ����
   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٢٥٤٢: ١٢، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 

  الصغير ابنه زوجة األب إبراء ����
   سترآباديالا شريعتمدار الدين سيف بن جعفر محمد المولى 
  .٣٣: ١، الفهرس   قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
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، اللعـان ،  التطليق،  الطالق،  الزواج:  أحكام األحوال الشخصية   ����
  النفقة

  يعقوب المليجي
  .م١٩٩٠، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية

    أحكام الزواج والطالق����
   الرحمن عبد اللطيف عبد. د 

    أحكام الزواج والطالق في السودان����
  رياض يهنر قيرقاراندولي. س 
  .ص١٣٩، الثقافة دار، بيروت 

 أحكام نفقة الزوجات واألصول والفرق في الفقـه اإلسـالمي           ����
  على مذهب اإلمام الشافعي

  سالم محمد خليل مرة 
  .م١٩٩٧، دار الروضة، القاهرة

   النكاح أحكام ����
  .٣٢: ٢٦، الذريعة پتي السوني علي نظام بن علي عمار السيد 

  )الزواج (احالنك أحكام ����
  صابر حسين ملكة.د 
  .م١٩٨٨، المجتمع دار، جدة 
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   النكاح أحكام ����
  الهند علماء لبعض 

  .٣٠٢: ١، الذريعة ردوألاب الهند
  )ماجستير رسالة (والفاسد الباطل النكاح حكامأ ����

   الرحمن سعيد حسين أحمد 
 العـالي  المعهـد  -االسـالمية    سـعود  بـن  محمد االمام جامعة،  الرياض 

  .ه ١٤٠٢ = م١٩٨٠، اءللقض
 االحوال الشخصية في أحكام الزواج والطالق و العدة والنفقة         ����

  وحقوق االوالد
  محمد مصطفى شحاتة الحسيني 

  .م١٩٧٩، كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر، القاهرة
  والوصية والميراث والطالق في الزواج الشخصية األحوال ����

  . م١٩٨٦، نصير مكتبة، القاهرة
   والمعامالت المناكحات أحكام في وأثره الدارين اختالف ����

   فطاني لطفي إسماعيل. د 
  .ص٥٤٤، السالم دار، القاهرة 
   الفرج في األرج ����

   السيوطي الدين جالل 
  .ص ٨٨، م١٩٨٦، الدينية الثقافة مكتبة، القاهرة
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   والطالق النكاحي ف رجوزة أ����

   الحائري الحسين بن محمد بن حسين 
  .دنكور مطبعة ،بغداد 
  والزكاة والحج والطالق النكاح في أرجوزة ����

   .٥٠٥: ١ ، الذريعةالحائري الطباطبائي باقر محمد السيد 
  به المتعلقة المسائل وشروطه وبعض النكاح أركان ����

  )ومناقشة عرض (
  داود بن محمد بن العزيز عبد

  .٣٣ ص، ه ١٤٠٢، ١٣ العدد، الشريعة أضواء مجلة
  ن الزوجين في الصوم واالعتكاف والحج االستمتاع بي����

  محمد رأفت عثمان 
  .م١٩٨٠، دار الكتاب الجامعي، القاهرة

   الناس نكحةأ لتصحيح االستئناس ����
   القاسمي الدين جمال 
  . الشهاب دار، الجزائر 
   النكاح أسرار ����

   أعظم مخدوم كاشانيال يخواجگال الدين جالل سيد بن أحمد 
   .١٥٥: ٩، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   النكاح سرارأ ����

   شيرازيال اهللا عبد بن نصر بن الرحمن عبد الشيخ 
  .٩٣٥: ١٢ و١١، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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   النكاح أسرار ����
  .٥٧: ٢، الذريعة التنكابني الموسوي مهدي محمد السيد 
   النكاح سرارأ ����

   شيرازي الياس بن محمود 
  مجموعة ضمن 
  . ٢٨٥: ، الفهرس بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   النكاح أسرار ����

   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٣٦٦: ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  والنساء النكاح أسرار ����

  العطار زين الحاج 
  .٥٦: ٢، الذريعة  بالفارسية

   النكاح سماءأ في البراج سماء أ����
  )المحيط القاموس صاحب( يآباد الفيروز سراج بن محمد الدين مجد

    أسئلة وأجوبة في العدد واألحداد����
  أبو عبد اهللا مصطفى بن العدوي 

  .م١٩٩٤، دار السنة للنشر والتوزيع، السعودية
   النكاح حاديثأ عن اإلفصاح ����

  الهيثمي حجر بن محمد بن أحمد 
  .ص٢٠٨، ه ١٤٠٦، عمان دار، عمان، األولى الطبعة 
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   النكاح أسماء في فصاحاإل ����
   السيوطي الدين جالل

  .أ ٢/١٠٠٨ كمبرج جامعة في مخطوط 
  افهام السامع بمعنى قول الشيخ خليل في النكاح بالمنافع���� 

   باب التنبكتي أو التمبقطيأحمد
  ص ٤٢، ه ١٣٠٧، فاس

  )طبعت ضمن مجموعة رسائل (
  عيب واسطه به نكاح انحالل ����

  النسوية ماعيةاالجت -الثقافية اللجنة 
  يإسماعيل كرمأ، يراست زهرا: تحقيق 
  . بالفارسية.ص١٨٤، ش.ه ١٣٨٠، صبح سفير، طهران، ولىاأل الطبعة 
   النكاح آداب في االنشراح ����

   األثري الحويثي قاسحإ أبو 
  .م٢٠٠٦  =ه ١٤٢٧، العربي الكتاب دار، بيروت 
  ةسالمياإل الشريعة في عنها يوالمنه الفاسدة نكحةاأل ����

  العزيز عبد أمير. د 
  .ص٧٩٢، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، األقصى مكتبة، عمان 
  )هادكتور رسالة (سالميةاإل الشريعة في عنها المنهي األنكحة ����

   القويزاني محمد بن اهللا عبد
  .ه ١٤٠٤، الشريعة كلية، الرياض 
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   األنوار ����
  الالهوري يالقم الرضوي القاسم يأب بن علي السيد 

  .٤١٢: ٢ ، الذريعةالهند
   النكاح حكامأ عن يضاحاإل ����

   .٣١٩: ٦ ، موسوعة الرفاعيالكراجكي عثمان بن علي بن محمد
   النكاح أحكام في يضاحإلا ����

  الصباغ يمتولّ محمد 
  .ص٣٨٨، م١٩٩٠، مدبولي مكتبة، القاهرة 
   النكاح سرارأ في يضاحاإل ����

  الطبري العدوي اهللا عبد بن نصر بن الرحمن عبد 
  الطريحي سعيد محمد: قيتحق 
  .ص١٨٠، م١٩٨٦، ء القارى دار، بيروت، ولىألا الطبعة 
   النكاح علم في يضاحاإل ����

  السيوطي الدين جالل 
  .ه ١٢٧٩، مصر 

 رسـالة ( )مقارنـة  دراسـة ( :فـي اإلسـالم    وأحكامـه  اإليالء ����
  )ماجستير

   العجالن محمد بن الرحمن عبد
 - للقـضاء  العـالي  معهـد ال - سـالمية اإل سـعود  بـن  محمد االمام جامعة

  .ه ١٤٠٤، المقارن الفقه
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  وأسبابها والطالق الفسخ بين الدائرة النكاح قرِف في بحوث ����
   السماحي العزيز عبد المرسي 
  .ص٣٥٩، م١٩٨٦، الجديد الفجر مطبعة، القاهرة، األولى الطبعة 

���� قرآن در نكاح آيات رسيبر   

   يردبيلأ زاده عظيم هفائز 
 االعـالم  لمنظمـة  التـابع  والنـشر  الطباعـة  طهران مركـز  ،  ولىاأل الطبعة 

  .بالفارسية، ص١٢٠، سالمياإل
���� بـه  نـسبت  مرد و زن متفاوت وضعيت يحقوق - يفقه يرسبر 

   باره اين در )قدس سره (يخمين مامإ وديدگاه نكاح فسخ
  .بالفارسية، ٣٩ ص، ٢٠ العدد، المفيد مجلة 
   العروس تاج ����

  .٢٠٦: ٣، الذريعة األردبيلي فيروز بن موسى الشيخ 
دراسة فـي الفقـه اإلسـالمي        ( تجاوز حق االستمتاع بالزوجة    ����

  )والقانون الجنائي
  حسني محمد السيد

  .م١٩٩٤، مطبعة الصفا والمروة،  مصر- اسيوط 
  )حديثاً أربعون (النكاح بفضائل فراحاأل تجديد ����

  .٣١٥: ٦، موسوعة الرفاعي  البكري الحسن بن محمد 
   واالنفاق النكاح أحكام في المشتاق تحفة ����

   .السورتي الشافعي باعكطة حداأل عبد بن القادر عبد الشيخ 
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   والصداق النكاح في المشتاق تحفة ����
   الهاشمي العلي عبد بن صغير علي حسن ميرزاال 
  .ص١٨، م١٨٤٧ = ه١٢٦٤، المحمدية، لكهنو 
  )ماجستير رسالة (النكاح شروط في يضاحواإل التحقيق ����

  السدالن غانم صالح. د
  .ه ١٣٩٠، للقضاء العالي المعهد - سالميةاإل سعود بن محمد االمام جامعة

 للمـاوردي  الكبيـر  الحاوي من النكاح كتاب ودراسة تحقيق ����
  )دكتوراه رسالة(

   هدلاأل شميلة الرحمن عبد بن الرحمن عبد 
 = ه١٤٠٧، الميةســاإل والدراسـات  الــشريعة كليـة  - القــرى مأ جامعـة  
  .ص١٥٢٣، مجلدات أربع، م١٩٨٧
   النكاح سرارأ في االيضاح كفاية ترجمة ����

   منشي نظام 
  . طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  النكاح تعدية ����

  يرضوال حسينيال ظاهر بن حسين راحت سيد 
  .)رسالة عشر حدىإ ضمن(، ص٣١٨،   ه١٣٧٢، لكهنو 
  والمتعة الدائمة النكاح أحكام في لمعةالّ تعريب ����

  اآلملي الدين عز الشيخ 
  .ص٢٤ الجيالني المولى: رجمةت 
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  )ماجستير رسالة (الزوجين بين بالعيب التفريق ����
  المصرودي صالح بن اهللا عبد 
  .ه ١٤٠٠ = م١٩٨١، -والقانون الشريعة كلية، القاهرة جامعة، القاهرة 
  )دراسة فقهية مقارنة ( التفريق بين الزوجين بالعيوب����

  ربرضا شعبان جاد ح
  .م١٩٩٨

 التفريق في النكاح في الشريعة االسالمية على طريقة الـسؤال     ����
  والجواب

  عبد اهللا بن حسين الموجان 
  .م١٩٩٦، دار االعتصام، القاهرة

  شوهر رياست، بانو تمكين ����
  النسوية  االجتماعية-الثقافية اللجنة 

  يورعأ صديق رضا غالم: تحقيق
  .بالفارسية، ص٢٢٤، ش .ه ١٣٨٠، صبح سفير، طهران، األولى الطبعة

   تينالفاطمي بين الجمع ����
  .١٣٦: ٥ ، الذريعة البحراني طعان آل أحمد الشيخ

   تينالفاطمي بين الجمع ����
  .١٣٧: ٥ ، الذريعةيالحويز الموسوي شبر السيد 

   تينالفاطمي بين الجمع ���� 
  .١٣٧: ٥ ، الذريعة المامقاني اهللا عبد الشيخ الحاج 
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   تينفاطميال بين الجمع ����
  .١٣٧: ٥ ، الذريعة البهبهاني باقر محمد الوحيد األستاذ ابن علي محمد

   تينالفاطمي بين الجمع ����
  ١٣٧: ٥ ، الذريعةالمشايخ بعضل 
  القاصمة الصوارم تين أوالفاطمي بين الجمع ����

  ١٣٧: ٥، الذريعة البحراني يوسف الشيخ
  المرأة وخالتها بين الجمع ����

  .٩٣ ص، ١٢ العدد، ميةسالاإل البحوث مجلة 
  النيشابورية المسائل جوابات ����

  ٢٧٢: ٥ ، الذريعةالمفيد لشيخل
   الهاشمي الهاشمية لغير نكاح جواز ����

  الالهوري القاسم أبي بن علي السيد
  .٣٢٠: ٦ ، موسوعة الرفاعي بالفارسية

، ٣١كتاب النكاح مج  ،  جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم      ����
٢٩، ٣٠  

   حسن النجفيالشيخ محمد
  .م١٩٨١، داراحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة

   النكاح على الحث ����
    ) الثانيالشهيد (العاملي علي بن الدين زين

  .الجمعة وجوب في رسالته مع طبع 
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   النكاح على الحث ����
  .٢٤٨: ٦، الذريعة  العياشي مسعود بن محمد النضر أبو 

  المرأة البالغة نكاح حكم في البالغة الحجة ����
   التستري الجزائري الدين نور بن اهللا عبد السيد بن الكريم عبد السيد 

  .٢٥٨: ٦، الذريعة مخطوط
  الشريعة حجلة ����

  .٢٦٩: ٢٦، الذريعة  المشهدي الطوسي الحسن بن محمد مولى الحاج 
   آن وانحالل نكاح خانواده حقوق ����

  .)الداماد المحقق( مصطفى سيد 
، ش .ه ١٣٧٤، ســالميةالعلــوم اإل منــشوراتطهــران ، ةالخامــس الطبعــة

  .بالفارسية، ص٥٢٩
  )فقه مقارن ( حقوق المرأة في الزواج����

  محمد بن عمر عتيق
  .م١٩٨٩، دار االعتصام، القاهرة

   العزل حكم ����
  باز بن العزيز عبد 
  .١٣٢ ص، ٢٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   العزل حكم ����

  .٩٢ ص، ٢٣ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 



٣٣٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

   الرزق لطلب زوجته عن الرجل غيبة حكم ����
  .٦٠ ص، ٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
 واقتـراح  ونقـد  تحقيق( وباطل فاسد إلى   النكاح تقسيم خطأ ����

  ) التقسيم في أفضل
  الزرقا أحمد مصطفى 
  /٧( =)ه١٤٠١/  ٨( ٢٧ العـدد ،  الـسابعة  الـسنة ،  المعاصر المسلم مجلة 
  .٢٩ ص، )م١٩٨١
  ةفقهي أحكام من عليها يترتب وما الخلوة ����

   الطريفي اهللا عبد. د 
  .٢٣٩ ص، ٢٨ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   يزناشوئ دستور ����

   بمصباح الملقب خان علي حسين 
   .١٦٠ : ٨، الذريعة بالفارسية، ايران 
   الفاروق عقد نكاح حلّ في الوثوق دفع ����

  .٢٣٢ : ٨الذريعة ،  الهندي ظهرأ علي السيد 
، رثاإل،  الوصية،  لمعامالتا: شرح منتخب المسائل   في الدالئل ����

  الرضاع، الطالق، النكاح
  القمي ئيالطباطبا حسين السيد 
   الطباطبائي تقي السيد: وحاشية شرح 
  .ص٤٦٤، الخامس زءالج، المحالتي منشورات، قم، ولىاأل الطبعة 
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   النكاح في الرجوع ����
  البيرجندي حسن مدمح بن باقر محمد 
  .٣٠٥: ٦ ، الفهرسقم في المرعشية المكتبة في مخطوط 
   نكاح حجت رسالة ����

  يجام اهللا عبد الدين شهاب بن محمد الدين شمس بن يوسف الدين جالل
  العاشر الباب،  غياثي فرايد كتاب في 

  .٣٧١: ١٤ ، الفهرسبالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط
   نكاحال أحكام في رسالة ����

  .٣١٦: ٦، موسوعة الرفاعي الديوي األعظمي علي سرفراز بن الدين برهان الشيخ
   النكاح أحكام في رسالة ����

  .م١٨٤٣، يهدل 
   للصغير الولي تزويج في رسالة ����

  .١٤٦: ١١ ، الذريعةعلي محمد بن حسن المولى 
   البيت متاع في الزوجين تنازع في رسالة ����

   القمي المحقق 
  .١٥٦: ١١ ، الذريعةالغنائم  كتابآخر في، ه ١٣١٩ 
  المهر مقدار في الدخول قبل الزوجين تنازع في رسالة ����

  .١٥٦: ١١ ، الذريعةياالسترآباد الداماد المحقق 
   الفاطميتين بين جمعال حلية في رسالة ����

   البهبهاني الوحيد باقر محمد 
  .٢٢٨:، الفهرسفي مشهد الرضوية المكتبة في ةمخطوط 
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   الموانع من المرأة خلوها دعوى يف رسالة ����
   القمي القاسم أبو 

  .٢٠٨: ٦ ، موسوعة الرفاعيالنجف في البروجردي مكتبة في ةمخطوط
  نكاحها أمسكت أو النكاح إلى رددتُ: بقوله الزوج رجوع في رسالة ����

  .١٨٧: ١١ ، الذريعة التبريزي الطباطبائي القاضي مهدي لميرزاا
   النكاح سنن في رسالة ����

   النجفي العاملي عباس بن الحسن بن عباس لشيخا 
   الرجوع حق صلح في رسالة ����

  مازندرانيال المجيد عبد بن شفيع محمد 
  .٣٨٥: ، الفهرس الرضوية المكتبة في ةمخطوط 
   النكاح صيغ في رسالة ����

   المجلسي تقي محمد بن باقر محمد
  .بالفارسية، وخطوطة في مكتبة الشريعة و في مكتبة الصدر

   النكاح صيغ في رسالة ����
  البهبهاني الوحيد بن علي محمد 
  .الخوانساري مكتبة في ةمخطوط 
    النكاح صيغ في رسالة ����

  مؤلف مجهولال
  .١١٢: ١٥، الذريعة بالفارسية، مخطوطة في مكتبة الطهراني في سامراء
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   والطالق النكاح صيغ في رسالة ����

   الطهراني االسترآبادي جعفر محمد 
  .٣٢٠: ٦، موسوعة الرفاعي بسامراء الطهراني مكتبة في ةمخطوط 

  النكاح صيغة في رسالة ����
   االسترآبادي علي محمد 

  .بالفارسية، مكتبة الصدر وفي الشريعة مكتبة في ةمخطوط

  المرأة ثيبوبة ظهور في رسالة ����
  .٢٠٣: ١٥ ، الذريعةالتنكابني سليمان بن محمد الميرزا 

  لدائمةا ةالحر عن العزل في رسالة ����
   المامقاني اهللا عبد الشيخ 

   النكاح فسخ في رسالة ����
  الشطي حقي عمر بن جميل محمد 
  .ص١١، ه ١٣٢٨، الشام روضة مطبعة، دمشق 

   والمنقطع المؤبد النكاح فضيلة في رسالة ����
  .٢٧٦: ١٦  ، الذريعةالبنبوري علي عظمأ السيد 

  الجنابة غُسل أثناء في أحدث فيمن رسالة ����
  ) الثانيالشهيد( العاملي الجبعي علي بن ينالد زين

  .)٣٤ ص العاملي الدين زين الشهيد رسائلضمن (، بصيرتي مكتبة، قم
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   الدخول قبل الزوجين أحد موت في رسالة ����
  الدرازي إبراهيم بن أحمد بن محمد الشيخ 

   النكاح في رسالة ����
  محمد شيخ حاج 
، ٢٦٤٥٣ قمبــر مجموعـة  ضـمن  بيـزد  الــوزيري  مكتبـة فـي  مخطوطـة  

  .٤٥ - ٢٢ األوراق

   النكاح في رسالة ����
   المجلسي تقي محمد بن باقر محمد الشيخ 
  .)السبع الرسائل ضمن(، لكهنو 

   النكاح في رسالة ����
  البهبهاني الوحيد باقر محمد آقا 
  .رسائله من مجموعة في آبادي الفيض راجه مكتبة في ةمخطوط 

   النكاح في رسالة ����
  يالچهارده ىعل محمد الميرزا 
  .٢٩٨: ٢٤، الذريعة بالفارسية، مخطوطة 

   النكاح في رسالة ����
   زمان محمد بن محمد 
، ٥٦٣٥٣ بــرقم مجموعـة   ضـمن بيـزد  الــوزيري مكتبـة  فـي  ةمخطوطـ  

  .٢١ - ١ األوراق
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   النكاح في رسالة ����
ــي مخطوطــة ــة ف ــوزيري مكتب ــزد ال ــرقم ضــمن مجموعــة بي ، ٢٢٩٢ ب

  .١٣٩ - ١٣٦ األوراق، ١٦١٥ ومجموعة، ٨٥ - ٧٧ وراقاأل
  حكمه وبيان العبيد بين النكاح في رسالة ����

   .٣٠٠: ٢٤ ، الذريعةيآباد الخاتون حسين محمد األمير
   الحالئل دبارء أوط في رسالة ����

  .١١٣: ٢٥ ، الذريعةبالفارسية، يآباد الفيض يمهد محمد الميرزا
   الحبيب معاشرة إلى اللبيب رشد ����

  اليمني يعل نب محمد بن أحمد العباس أبو 
  مجموعة ضمن 
   .٢٣١٥: ١١، الفهرس طهران مكتبة جامعة في مخطوط 
   الشرائع نكاح على حاشية: الرموز رمز ����

   .٣١٤: ٦، موسوعة الرفاعي جريبي الهزار باقر محمد بن علي محمد 
   النكاح روافع ����

   سيفي حسني حسين الدين قوام
   السيوري قدادالقرآن للم فقه في العرفان كنز على حاشية في

  .٤٤٢: ١٦ ، الفهرس طهران جامعة مكتبة في مخطوط
   النكاح روافع ����

  محمد باقر بن محمد حسين التبريزي
   للمقداد السيوريآنحاشية على كتاب كنز العرفان في فقه القر: في

  .٤٤٢: ١٦، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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  بين الزوجين اللقاء وآداب النكاح كتاب: السعيد سالمياإل الزواج ����
   الغزالي حامد أبو  

  . ص١٠٩، م١٩٨٤، القرآن مكتبة القاهرة 
   المؤقت الزواج كتاب على رد: الدائم الزواج ����

  الحنفي جالل 
  .م١٩٦٧، بغداد 
  آتي الزواج في مر����

  أمين سالمة
  .م١٩٨٤، القاهرة دار الثقافة العربية للطباعة

اقـع قـانون األحـوال       الزواج من منظور الفقـه االسـالمي وو        ����
  الشخصية

   سيد درويش إبراهيمسيد 
  .م١٩٨٨، مصر، أسيوط

   االسالمي الفقه في عنه المنهي الزواج ����

   الجبوري حسين 
  .٣٧٤ ص، م١٩٧١، ٢ العدد، المستنصرية الجامعة مجلة 

  السنة أهل مذهب في وأحكامه الزواج ����
   فرج أحمد السيد 
  .ص٢٥٥، م١٩٨٩، فاءالو دار، القاهرة، األولى الطبعة 



�"����#$%�����&��'� (�)��---------------------------------------٣٣٧ 

   وطالق نكاح: الروضة تحرير شرح ����
  يمينأ رضاي عل، يآيت رضا محمد سيد 
  يفرج حميد: ترجمة 
  .بالفارسية، ص٣١٢، يبهنام منشورات، طهران، ولىاأل الطبعة 

   النكاح كتاب شرح ����

   .٣١٦: ٦، موسوعة الرفاعي راضي الشيخ آل الرضا عبد الشيخ 

   النكاح  فيكتاب شرح ����
   مجهول مؤلفلا

  مجموعة ضمن
  .٢٠٦: ١٨، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
   الباري فتح من البخاري اهللا عبد النكاح ألبي كتاب شرح ����

  العسقالني حجر بن علي بن أحمد
  .ص٣٤٣، م١٩٨٦، العال مؤسسة، البالغة دار، بيروت 

  مشرح كتاب النكاح من كتاب جواهر الكال ����
  .٣٢٠: ٦، موسوعة الرفاعي جفالشيخ محمد طه ن

   نكاح در يمتن شرح ����
   مجهول مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٥٠٢: ١٦، الفهرس  بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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  )ماجستير رسالة (النكاح صحة شروط ����
   السالم اهللا عبد بن سالم 

، للقـضاء  العـالي  المعهـد  - االسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  االمام جامعة
   .ه١٣٩٣
  )رسالة ( شروط النكاح����

  الشيخ علي بن الحسين بن عبدالعالي المحقق الكركي
  الشيخ محمد الحسون: تحقيق

  ، منشورات االحتجاج، قم، الطبعة األولى
  ، ١٣٣المجلد الخامس ص ،   ه١٤٢٣

  )ضمن رسائل المحقق الكركي (
  )ماجستير رسالة (النكاح في الشروط ����

   بكري جمعة شاكر
، القرى مأ جامعة - سالميةاإل والدراسات الشريعة كلية ،المكرمة مكة

  .ص٢٣٦،  ه١٤٠١ = م١٩٨١
   النكاح في الشروط ����

   السدالن غانم صالح. د 
   .للتوزيع المتحدة الشركة، بيروت 
  )ماجستير ةرسال (النكاح في الشروط ����

   كوني عوف بن الرحمن عبد 
  . م١٩٨٦=  ه١٤٠٦، المنورة بالمدينة سالميةاإل الجامعة 
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  سالميةاإل الشريعة في النكاح في الشروط ����
  مصطفى جودة كمال 
  .ص١٨٧، م١٩٨٧، الهدى دار، القاهرة 
  شغاراً يكون أن يخشى نكاح صورة ����

  .٦٧ ص، ٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  لغات النكاح في الصباح ضوء ����

   السيوطي الدين جالل
  .٧٠٦١/٣ برقم برلينجامعة  في مخطوط

 والطـالق  النكـاح  فـي :  الراجحة نةالبي إلى   الواضحة ريقةالط ����
  ...و والعقود والنفقات

  حمزة ابن نسيب محمد بن محمود 
  .٤٢ ص، م١٩٧٩، ١ العدد، الثامن دالمجل، القضاة ملجأ مع طبع 
  )دراسة تحليلية ( العدة وأحكامها في الفقه اإلسالمي����

  جمال الدين محمد عطوة
  .م١٩٨٨،  المحمديةدار الطباعة، القاهرة

   الرزق لطلب الزوجة عن الغياب ����
  .٨٣ ص، ٢٦ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  )شعر (النكاح مسائل في الصحاح فرائد ����

   الكاشاني الحائري محمد بن حسين السيد 
  .ص٧٦،  ه١٣٣٩، بغداد 
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  )ماجستير رسالة( في النكاح القاضي قرِف ����
   نجيب مصطفى أحمد بن مصطفى

 الفقــه - الــشريعةكليــة  - االســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام ةجامعــ
  .ه ١٤٠٥، المقارن

  آثارهاأحكامها و:  فرق النكاح����
  عبد اهللا محمد سعيد 

  .م١٩٩٦، القاهرة
  االسالمية الشريعة في النكاح فرق ����

   وميبي سليمان سيد سمير 
  .م١٩٨٠، المحمدية الطباعة دار، القاهرة 
   والفقه القضاء ضوء في لتفاسخوا واالنفساخ الفسخ ����

   المصري عابدين أحمد محمد، محمود محمد 
  .ص١٩٨، م١٩٨٦، المعارف منشأة، االسكندرية 
   النكاح فسخ مسألة في بالنجاح الفوز ����

   الحنبلي الشطي معروف بن عمر بن حسن 
  .ه ١٣٢٩، الشام روضة مطبعة، دمشق 
   والبيع النكاح في القبول ����

   )الشريف المرتضى (حسينالسيد علي بن ال
، ٦٨٦٢ بـرقم  مجموعـة  ضـمن ،  قـم  فـي  ةالمرعـشي  مكتبة في مخطوط

  .ر ١٧ - ب١٦ األوراق
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���� الشرعي وآدابه النكاح في يامون بن نظم بشرح العيون ةقر   
   الحسني دريسيإلا كنون التهامي محمد أبو

  .ص٧٢، م١٩٨٨، العربي الفكر دار، بيروت
���� النكاح في العيون ةقر   

  الحموي الحسني محمد العزمبو  أ
  .الحلبي مصطفى مكتبة، القاهرة 
  الحشفة يبيأحكام تغ في القول ����

  السيوطي الدين جالل
،  مجـاميع  ١٠٨ المنـورة  بالمدينـة  تحكمـ  عـارف مكتبة   في مخطوط

  .٧ فيلم، الرياض جامعة
   االزواج عاشرةمو النكاح آداب في كتاب ����

  .٢٠١٦: ة، معجم المطبوعات العربي الغرب طبع 
   الزواج وآداب حكامأ في كتاب ����

  .٣١٥: ٦ ، موسوعة الرفاعي الحيدري الشهيد 
   النكاح في كتاب ����

  ) بالقدوري المعروف( الحنفي البغدادي حمدان بن جعفر بن محمد بن أحمد 
  . ١٤٩٨: ، معجم المطبوعات العربية م١٨٢٨، فرانكفورت 
   مناكحته يكره من كتاب ����

  .٣١٨: ٦ ، موسوعة الرفاعيالسلمي اشيالعي مسعود بن محمد النضر أبو 
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   المناكح كتاب ����
  .٣٣٧: ٢٢، الذريعة  الواقدي عمر بن محمد اهللا عبد أبو 

   النكاح كتاب ����
  الظاهرية في العمرية المدرسة في مخطوط

  . ٢٢ مجاميع، عام ٣٧٥٩ برقم مجموع ضمن 
   النكاح كتاب ����

   القطاع ابن 
  .١٠٩٦/١٣ برقم تركيا  فيالسليمانية في مخطوط 
   النكاح كتاب ����

   المطهري أحمد 
  الوسيلة تحرير مستند كتاب في

  .ص٦٢٠ ش،  ه ١٣٦٤ اإلسالمي النشر مكتبة، قم 
   النكاح كتاب ����

  .٣١٤: ٦، موسوعة الرفاعي  الفريابي محمد بن جعفر محمد أبو 
  كتاب النكاح ����

  )العالمة الحلّي (حسن بن يوسف بن المطهر
  تذكرة الفقهاء: ابفي كت

  ٥١، ٥٢العدد) القاهرة (مجلة رسالة االسالم
  .٣٦٤ص) م١٢/١٩٦٢ (= )ه٧/١٣٨٢ (

   النكاح كتاب ����

   )يالحلّ مةالالع (حسن بن يوسف بن المطهر
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  الشريعة أحكام في الشيعة مختلف:  كتابفي 
  .مكتبة بصيرتي، قم

   النكاح كتاب ����
  .٣١٣: ٦ ، موسوعة الرفاعيالريحاني عبيدة بن علي 
   النكاح كتاب ����

  .٣١٢: ٦ ، موسوعة الرفاعي سالم بن القاسم عبيد أبو 
   النكاح كتاب ����

 السرخـسي  سـهل  ابـي  بـن  أحمد بن محمد بكر يأب تأليف أنه يحتمل
   الحنفي
  فقهية حاشية: في 

  .٣٩١٩: ١٤، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط
  ح كتاب النكا����

  .٣١٢: ٦ وسوعة الرفاعي، مأبو الشيخ محمد بن حيان
   كتاب النكاح����

  محمد بن يعقوب الكليني
  الكافي: في كتاب

  دار االضواء، بيروت
    النكاح كتاب ����

   التستري تقي محمد 
  اللمعة شرح في النجعة: كتاب في 

  .ص٤٢٥، ش .ه ١٣٧٠، صدوق، طهران
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   النكاح كتاب ����

  القاسم الخوئي أبو اية اهللا العظمى السيد
   الوثقى العروة ستندم:  كتاب في 
   الخوئي تقي محمدالسيد : تقرير 
  .جزءان، العلمية المطبعة، قم 
   النكاح كتاب ����

  النجفي حسن محمد الشيخ 
   ٣١٣٠ص، ٢٩ جكتاب جواهر الكالم : في

  .م١٩٨١، العربي التراث حياءإ دار، بيروت، السابعة الطبعة 
   النكاح كتاب ����

   الفقه: كتاب في
   يرازيالش الحسيني محمد

ــة ــىاأل الطبع ــم، ول ــة، ق ــام مكتب ــدي اإلم ــزء، ش ه١٣٦٤ #المه  الج
  .ص٥٠٠، الجزء الرابع، ش ه١٣٦٥، ص٥٤٠، الثالث
  سلسلة مباحث خارج فقه آيت اهللا مكارم شيرازي: كتاب النكاح ����

   رضا حامديمحمد
  ×منشورات مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب، الطبعة األولى

  .بالفارسية، ص١٦٧
  لنكاحكتاب ا ����

  الشيخ مرتضى األنصاري
  مع كتاب المكاسب للمؤلف

  . ه١٣٠٥، طهران
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   النكاح كتاب ����
   الفقيه مفيد الشيخ 

  .ص٢٤٢، م١٩٩٤ = ه١٤١٥، الصفوة دار، بيروت، األولى الطبعة
   النكاح كتاب ����

  الجناوني الخير أبي بن الخير بن يحيى زكريا أبو 
  .ص٣٢٨ 
  النكاحكتاب  ����

  العمرية في الظاهريةمخطوط في المدرسة 
  .٢٢مجاميع، عام ٣٧٥٩ضمن مجموع برقم

   النكاح كتاب ����
   مجهول مؤلفلا 
   الفقه: كتاب في 
  .٤٦١: ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  كتاب النكاح ����

   مجهولالمؤلف
  الفقه:  كتابفي

  .٤٤٣: ١٢ و١١ ، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  ×ر المؤمنين كتاب النكاح عن أمي����

  . بن عيسى أالزدي البصريأحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمدأبو 
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  )دكتوراه رسالة (للماوردي الكبير الحاوي من النكاح كتاب ����
  األهدل شميلة بن الرحمن عبد بن الرحمن عبد: ودراسة تحقيق 
=  ه١٤٠٧، االســالمية والدراســات الــشريعة كليــة -القــرى ام جامعــة 
  .ص١٥٢٣، ت مجلدا٤، م١٩٨٧
   والرضاع النكاح مبحثي في القناع كشف ����

  .٥٤: ١٨، الذريعة  آبادي النصير محمد السيد 
   النكاح حكامأب قيتعلّ فيما المشرقة الكواكب ����

   الجرجاوي المهدي محمد بن محمود الشيخ 
  .ه ١٣٢١، ةالميمني المطبعة 
  أبنائها عناية في المهملة للزوجة متعة ال ����

   فتحي هويدا 
  .م١٢/١٠/١٩٩٨، األخبار جريدة 
  والمتعة النكاح الدائم حكامأ في معةاللّ ����

   اآلملي الدين عز الشيخ
  .٢١٣: ٤، الذريعة  بالفارسية

  نكاحها يحلّ ال من على يترتب ما ����
  .٣٤: ١٩، الذريعة الدرازي إبراهيم بن أحمد بن محمد الشيخ 
   والطالق النكاح في فقهية مباحث ����

  عواد يعل عواد سيد 
  .ص٩٤، م١٩٨٧، القاهرة 
   النكاح اسموم في الصباح ومناسم المالح مباسم ����

   السيوطي الدين جالل 
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   المذاهب الفقهية في موانع الزواج الشرعية����
   طه عباس حسنأحمد

  .م١٩٨٤، القاهرة
   النكاح صيغة في مسألة ����

   .٣٨٨: ٢٠، الذريعة شريف الرضيلل
   النكاح في مسألة ����

   جهولم مؤلفال 
  مجموعة ضمن 
  .٩٢ : ٨، الفهرس   طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  بالشبهة ء الوط مسألة ����

  ياد الدين زين الشيخ
  .٦٩٦٣ برقم مجموعة ضمن طهران جامعةمكتبة  في مخطوط

   النكاح في مسائل ����
  تيمية ابن 
 بـرقم  مجمـوع  ضـمن  الظاهريـة  فـي  العمريـة  المدرسـة  فـي  مخطوطة 
  .١٥٦ - ١٥١، ورقات ٦ في، ٩١ مجاميع، عام٣٨٢٧
   النكاح مسائل ����

   مجهول مؤلفلا 
  مجموعة ضمن 
  .٣٩٧: ، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
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 قصيدة البن العليـق    وهي: الحشفة في أحكام دخول   المستطرفة ����
  السيوطي شرحها
  السيوطي الدين جالل

ة  مخطوطــات األوقــاف العراقيــ ، ٤٧٤/٢٧ليــدن مكتبــة فــي مخطــوط 
  . مجاميع الجبوري٩٩٩٢، ٢١٧٥
    المسند في أحكام النكاح����

  مصطفى العدوي 
  .م١٩٨٧، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

  ) شعر (النكاح مسائل في المصباح ����
  مخطوط عند السيد محمد الجزائري و الناظم متأخر

  .١٠٠: ٢١الذريعة 
   المجنون نكاح نسخ في المصون ����

  .الكشميري علي بن الحسن ابي السيد بن باقر محمد السيد 
 يسالمإ ومذاهب يمدن قانون در نكاح أحكام يتطبيقه  مطالع ����

  )ماجستير رسالة(
  يآخوند الجليل عبد 
 اإللهيـات  كليـة  - طهـران  جامعـة  منـشورات ،   طهـران ،  ولـى األ الطبعة 

  .بالفارسية، ص١٦٠، سالميةاإل والمعارف
  عساراإل دتجد مع النكاح حكم في المختار مظهر ����

   الكرمانشاهي البهبهاني باقر محمد بن علي محمد 
  .أوراق ١٠ في زنجان في الجمعة امام مكتبة في مخطوط 
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  فقهية مقالة ����
   .٣٩٥: ٢١ ، الذريعةالهجري موسى الشيخ 
   سفره عند زوجته يقابل ال من ����

  .٥٠ ص، ٩ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   من هدي النبوة في أحاديث النكاح ����

   سلمانأحمدق توفي
  .م١٩٩٦، القاهرة

   منحة الفتاح في أحاديث النكاح����
   عيسى المعصراويأحمد

  .م١٩٩٦، دار المنار للطبع والنشر، القاهرة
   النكاح في منظومة ����

   .١٤٥: ٢٣ ، الذريعةالنجفي الحوالوي مشكور الشيخ بن حسين الشيخ 
   النكاح في منظومة ����

  .١٤٥: ٢٣، الذريعة الحجة باقر محمد السيد 
   والطالق النكاح في األحكام منهاج ����

   تبريزيال مدنيال يوسف 
  .ص٥٩٢، يانإسماعيل منشورات، قم، ولىاأل الطبعة 
   الناكح آداب في الرابح منهاج ����

   مجهول مؤلفال 
  .٢٨٧: ٥، الفهرس   قم في المرعشية المكتبة في مخطوط 



٣٥٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

  )ماجستير رسالة (المؤبدة النكاح موانع ����
   إبراهيم بن محمد نب منصور 
  . ه١٤٠١، المنورة المدينة في سالميةاإل الجامعة 
   موجبات صحة النكاح عند المالكية����

  محمد راشد علي
  .م١٩٩٧، شركة أفالطون الدولية، القاهرة

   التحليل نكاح الشريعة االسالمية من موقف ����
   الصالح أحمد بن محمد 
  .١٣٩ ص، )م١٢/١٩٨٥ (١٥ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
   النكاح صيغ تحرير في النبذة ����

  .خرسان آل مكتبة في واُخرى، الذريعة صاحب مكتبة في مخطوط 
   النكاح أحكام في األرواح نجاة ����

   الداري التميمي تميم بن محمد بن أحمد
  . ه١٢٩٨، موسى شرف مطبعة 
   بالنكاح قيتعلّ فيما رواحاأل نزهة ����

   محالويال الرحمن عبد بن محمد الشيخ 
  . ه١٣٠٤، مصر 
   بالنكاح يتعلق فيما رواحألا نزهة ����

ــة فــي ةمخطوطــ ــساري مكتب ــةفــي واُخــرى  الخوان ، الرضــوية  المكتب
  . ه١٠٦٦ تاريخها، ٦٨٧٥ برقم جامعة طهرانمكتبة  في وأخرى
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 علـى  النكاح عقد في ناوالخلّ حباباأل وتحفة خوانإلا نصيحة ����
   النعمان مذهب

   التلباني الخفاجي يمانسل بن الجوهري نافع 
  .الماجدية المطبعة، المكرمة مكة 
   النكاح ����

   .٢٩٧: ٢٤ ، الذريعةيالقم دؤل بن محمد بن أحمد 
   النكاح ����

   ساروخاني لعلي سالني مصطفى بن أحمد السيد 
   الدينية العلوم في الشرعية المسائل مجمع: كتاب في

  .٤٥٥: ١١ س، الفهر بالتركية طهران جامعة مكتبة في مخطوط
   النكاح ����

 ..٢٩٨: ٢٤ ، الذريعةالخزاعي دعبل أخي ابن رزين بن علي بن إسماعيل 
  النكاح ����

  جالل الدين السيوطي
مخطــوط فــي المدرســة العمريــة فــي الظاهريــة ضــمن مجمــوع بــرقم 

 .٢٠-١٩االوراق، ١٢٦مجاميع ، عام٣٨٦٢

   النكاح ����
  الكاظمي اهللا أسد بن الحسن

   .٢٩٨: ٢٤، الذريعة مخطوط
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   النكاح ����
   التربتي حسين المال 
  .مخطوط 
   النكاح ����

  . يالگلپايگان العابدين زين مال 
   النكاح ����

  . الجلودي العزيز عبد 
   النكاح ����

  . مالمتكلّ الحسن يأب ارالتم ميثم بن شعيب بن إسماعيل بن علي
   النكاح ����

  . الفطحي فضال بن علي بن الحسن بن علي 
   النكاح ����

   .الطاطري الجرمي الطائي الحسن ووأب محمد بن سنالح بن علي
   النكاح ����

   ).الصدوق والد(،  القميبابويه بن موسى بن الحسين بن علي
   النكاح ����

  .األزدي عمير أبو بن محمد 
   النكاح ����

   .الصابوني الجعفي الفضل أبو أحمد بن محمد 
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   النكاح ����
  .االسكافي جنيد بن أحمد بن محمد 
   النكاح ����

  .القمي أورمة بن محمد
   النكاح ����

  .الصفار فروخ بن الحسن بن محمد 
   النكاح ����

   شوشتريال المهدي عبد بن محمد الدين صدر 
  . في مشهدالرضوية المكتبة في مخطوط 
   النكاح ����

   ).الصدوق الشيخ ( بن الحسين بن بابوية القميعلي بن محمد 
   النكاح ����

   .النجفي البالغي عباس بن علي بن محمد 
   النكاح ����

  .األشعري محبوب بن علي بن محمد 
   النكاح ����

  . السمرقندي العياشي مسعود بن محمد 
   النكاح ����

  .سترآبادياال شفيع محمد بن مهدي محمد مال 
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   النكاح ����
   التستري األنصاري مرتضى

   .ه ١٤١٥، االعظم الشيخ تراث تحقيق لجنة، ايران
   النكاح ����

  .هنيالد معاوية بن حكيم بن معاوية 
   النكاح ����

   .البجلي قاسم بن موسى 
   النكاح ����

  . االسدي الوالء اليقطينيالرحمن عبد بن يونس
   السكران نكاح ����

  . الجرجاني يحيى أبو 
  ارغالش نكاح ����

  .٣٢٨ ص، ٤ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
  الفاسد النكاح ����

   مجهول مؤلفال 
  .٣١٤: ١١، الفهرس  طهران جامعة مكتبة في مخطوط 
  )ماجستير رسالة (وأحكامه الفاسد النكاح ����

  هدلاأل شميلة الرحمن عبد بن الرحمن عبد 
  .ص٢٦١، م١٩٨١، الشريعة كلية 
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  شرائع االسالم شرح في النكاح ����
  الخلخالي صادق سعيد بن يحيى بن جعفر الدين نجم القاسم أبو  

  .ص٧٠٨، ش . ه١٣٦٤المؤلف، قم، ة األولىالطبع 
   وطالقه المخالف نكاح ����

   .الشهرستاني علي محمد بن حسين محمد مير
   المريض نكاح ����

  .شتيانياآل حسن محمد ميرزا 
   المماليك نكاح ����

   .السمرقندي العياشي مسعود بن محمد 
   النكاح والطالق والكفارات ����

  عبد الحسين مبارك 
  .مخطوط عند ابن المؤلف في النجف

   به المتعلقة والقضايا النكاح ����
   لحصريا أحمد 
 ومكتبـة  األزهريـة  الكليـات  مكتبـة ،  القـاهرة ،  زيدون ابن دار،  بيروت 
  .ص٥٣٢، م١٩٨٦، صبيح
���� ةالنكاحي  

  يالمجلسالعلّامه محمد باقر 
  . بالفارسية

   الطهارات وسائر الجنابة غسل وجوب ����
   .البحراني سليمان الشيخ
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 ومناسم المالح مباسم مختصر وهو (النكاح فوائد في الوشاح ����
  )النكاح مواسم في صباحال

   السيوطي الدين جالل
  .ه ١٢٧٩، مصر

   نكاح در هنام هوكال ����
   يجام اللَّه عبد الدين شهاب بن محمد الدين شمس بن يوسف جالل الدين

   العاشر الباب، يغياث فرايد: كتاب في
  .بالفارسية، طهران جامعة مكتبة في مخطوط

  )ماجستير رسالة (النكاح في الوالية ����
  الهمزاني فهيد بن يدوخ

  .ه ١٣٩٧، للقضاء العالي المعهد - سالميةاإل سعود بن محمد االمام جامعة
 فيها مـن   لي ظهر ما يضاحإو البالغة العاقلة ةالحر نكاح والية ����

   القاطعة الواضحة ةاألدلّ
   المقابي  السبحانيمحمد بن علي 
  .البحرين  فيالعصفور باقر مكتبة في مخطوط 
   سنوات أربع عنها غائب هاوزوج ولدت ����

  باز بن العزيز عبد 
  .٩٧ ص، ٢٤ العدد، االسالمية البحوث مجلة 
: المذاهب األربعـة   على والحرام الحالل في معرفة  حكاماأل ينابيع ����

  المناكحات
   كاتب حسن اهللا عبد أحمد

  . ه١٤٠٤، رةالمنو بالمدينة سالميةاإل الجامعة 
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   وااليجاب السلب بين االختالط ����
  .٦٠ ص، )ه١٤٠٠ / ٤(، ٥ العدد، )بيروت (الحكمة مجلة 

   الجامعات طالب ورأي الدين رأي بين التعليم في االختالط ����
   الصاوي وجيه محمد

  .م١٩٨٧، سالمية القاهرةاإل ةللتربي الخامس العالمي مؤتمرال في

   االجتماع علم في، خالتاري في، الدين في االختالط ����
   الفنجري شوقي أحمد 
  .ص١٩٧، م١٩٨٧، للكتاب العامة المصرية الهيئة، القاهرة 
   المسلمين مجتمع في االختالط ����

   عطوي محسن الشيخ 
  .١١٣ ص، )م١١/١٩٨٩ ( =)ه٤/١٤١٠(، ٦٠ العدد، المنطلق مجلة 

   بالرجال النساء اختالط ����
   إبراهيم بن محمد 
  .٨٢ ص، ٣٢ العدد، سالميةاإل البحوث مجلة 
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 وأثره في سلوك الفرد والجماعة وموقـف اإلسـالم          االختالط ����
  )رسالة ماجستير (منه

   أحمدمحمد عبد الخالق 
  .م١٩٨٩،  كلية أصول الدين-جامعة األزهر

   وعمل المرأة في ميزان اإلسالماالختالط ����
  يوسف القرضاوي . د

  .م١٩٨٥، مكتبة االقصى، الدوحة
  ء مساوى من عنه ينجم وما االختالط ����

  محمود آل زيد بن اهللا عبد الشيخ 
  .األرقم دار

   والحمل الجراحية اتاالختالط ����
   جماس مأمون 
  .ص٦٣، م١٩٧١، دمشق جامعة - الطب كلية منشورات، دمشق 
 ضرر وبيان ةالديني الفضائل على الحثّ في كتاب وهو: إهابة ����

   ناثواإل الذكور الجنسين اختالط
  عصفور عباس عزيز 
  .ص٣٨٣، م١٩٣٨=  ه١٣٥٧، السلفية المطبعة، القاهرة 
  االختالطو العزلة بين ����

   الرفاعي الشماعي قاسم 
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ــسابع المجلــد، )بيــروت (االســالمي الفكــر مجلــة  ، ٦ العــدد، عــشر ال
  .١٢٢ ص م١٩٨٨
  المستهتر االختالطو ةجنبياأل بالمرأة الخلوة تحريم ����

   الصباغ لطفي بن محمد 
  .ص٣٠، ه ١٤٠٠، سالمياإل المكتب، بيروت، الثالثة ةالطبع

   في التعليم االختالط حكم ����
   باز ابن العزيز عبد

   .٦ ص) م٣/١٩٨٦ - ١٢/١٩٨٥(، ١٥ العدد و سالميةاإل البحوث مجلة 
  االختالطو رجالتب خطر ����

   رضوان الباقي عبد
   .ص٢٦٤، م١٩٧٤، الرسالة مؤسسة، بيروت

   االختالط دعاة يا صُرحاء فلنكن ����
   جاسم اهللا عبد عائشة

   .ص١٤٤، م١٩٨٥=  ه١٤٠٥، الثقافة دار، الدوحة، األولى الطبعة 
  المختلفة التعليم مراحل في االختالط يمنع الكويتي المجلس ����

  .م١٧/٧/١٩٩٦، األهالي جريدة 
   افتراءات على ردود: االختالط محاذير ����

   هويدي حسن 
  .ص٣٧، م١٩٧٢، سوريا -الزور دير 
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   نشرة لتحذير المسلمين من مخاطر اختالط الرجال بالنساء ����
  جماعة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .ه  ١٣٤١، القاهرة

  ومفاهيمها ةباحياإل نظرية ����
   صالحياإل أحمد سلطان 

 )ه٢/١٤٠٩ (٦ العدد،  والثالثون الثالث المجلد،  سالمياإل البعث مجلة
  .٥٠ ص )ه٣/١٤٠٩ (٧ العدد و، ٥٤ ص

  )دراسة في اختالط الجنسين ( هو و هي����
  صموئيل حبيب

  .م١٩٦٥دار الثقافة المسيحية ، القاهرة
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   +يخمين مامإ يزندگ يها قصه ها غنچه يآشنا ����
  نژاد شعبان فسانهأ 
  ستوده رضا ميرأ: تحقيق 

  .بالفارسية، ص٤٠، ش.ه ١٣٧٥، نجرهپ منشورات، طهران، األولى الطبعة
  ما ى خانه آفتاب ����

   محمدي مالّ مجيد 
، ص٦٤،  ش .ه ١٣٨٣،  قـم  كتـاب  بوستان مؤسسة،  قم،  ولىاأل الطبعة 

  .بالفارسية
   الطفل دبأ رائد الندوي الحسن أبو ����

   عظمياأل سعيد
 /١/ ١٣ - ١١ اسـطنبول ،  اإلسـالمي  األدب لرابطـة  الثـاني  المـؤتمر  في

  .م١٩٨٩ / ٨/ ١٥ -١٢ = ه١٤١٠
  .٣٩ ص،  ه١٤١٠، ١٣ العدد، المشكاة مجلة

   طفالاأل قصص في يجابيواإل األثرالسلبي ����
   يحيى حاج بشير يحيى 
 / ٨ (=)ه١٤١٠/  ١(،  ١ العـدد ،  والثالثـون  الثامن المجلد،  القافلة مجلة 
  .١٨ ص، )م١٩٨٩



٣٦٦-------------------------------�����������	��
������������������� �

   أدب األطفال ����
  باربرا ليهمان

  صالح مصطفى: ترجمة
ــ  ــة الثقاف ــةمجل ــت (ة العالمي ــعة ، )الكوي ــسنة التاس ــدد ، ال  / ١(، ٥٦الع

  .٩٣ص، ) ه١٤١٣ / ٧ () =م١٩٩٣

  )نظر وجهة (طفالاأل أدب ����
   مرانياأل حسن 

 / ١/ ١٣ - ١١:  اسـطنبول   ،   في المؤتمر الثاني لرابطة األدب االسالمي     
  .م١٩٨٩ / ٨ / ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠

  )دراسة نظرية وتطبيقية ( أدب األطفال����
  حمد علي الهرفيم. د

  . ص٢٠٠، م١٩٩٦ =  ه١٤١٧، دار االعتصام، القاهرة، الطبعة األولى
���� وسماته أهدافه األطفال أدب   

   بريغش حسن محمد 
  .ص٢٥٦، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، الرسالة مؤسسة، بيروت، الثالثة الطبعة 
   جالل وعثمان  شوقيأحمد بين األطفال أدب ����

  زلط أحمد. د 
 = ه١٤١٥،  الوفـاء  مكتبة - المصرية للجامعات النشر دار،  األولى الطبعة 
  .ص١٨٦، م١٩٩٤
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   أدب األطفال العرب واالنحراف����
  ريشة أبو زليخة

 / ١٢(، ٩٤العــدد ، الــسنة التاســعة، )بيــروت (مجلــة المــستقبل العربــي
  .٩٥ص، )م١٩٨٦
  فلسفته وفنونه ووسائطه . . أدب األطفال����

  هادي نعمان الهيتي
  .صرية العامة للكتابالهيئة الم، القاهرة

  األنشودة كانت البدء في - طفالاأل أدب ����
  داود أنس 
  .م١٩٩٣، المعارف دار، القاهرة 
   والحديث القديم العربي التراث في طفالألا أدب ����

   الفيصل روحي سمر 
  .١٥٥ ص، م١٩٨٨، ١١ العدد، العربي الناشر مجلة

   اإلسالم ضوء في األطفال أدب ����
  الكيالني نجيب. د 
  .ص ٢٠٠، م١٩٩١ = ه١٤١٢، الرسالة مؤسسة، بيروت، الثالثة الطبعة 
  االردية اللغة في األطفال أدب ����

   المدني أحمد طفيل
 / ١٣/١ - ١١:  اسـطنبول   ىسـالم اإل دباأل لرابطـة  الثـاني  المؤتمر: في 
  .م١٩٨٩  /٨/ ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠
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   الهند في األطفال أدب ����
   العثماني محسن. د

 ١/ ١٣ - ١١: اســطنبول لثــاني لرابطــة األدب اإلســالميفــي المــؤتمر ا
  .م١٩٨٩ / ٨/ ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠/

   والتطبيق النظرية بين الهند في طفالاأل أدب ����
   الندوي عثماني محسن. د 
  /١٠(،  ٢ العـدد ،  والثالثـون  الخـامس  المجلد،  سالميإلا البعث مجلة 
  . ٨٥ ص، )م١٩٩٠  /٥(  =)ه١٤١٠
  دؤه ومقوماته األساسية مبا- أدب األطفال ����

   نجيبأحمد، محمد محمود رضوان
  .دار المعارف، القاهرة

  )نقدية قراءة (وثقافتهم األطفال أدب ����
   الفيصل روحي سمير. د 
  .ص١٥٠، العرب الكتاب اتحاد مطبعة، دمشق 
   العالم في والفتيان طفالاأل أدب ����

   فينمؤلّ مجموعة 
  نادر ذكرى:  ترجمة

  .م١٩٨٥، الحوار نشردار، سوريا -الالذقية، الثانية الطبعة 
   ومكتباتهم األطفال أدب ����

   حسن أحمد سعيد 
  .والترجمة والنشر العامة للعالقات الشرق مؤسسة، عمان، ولىاأل الطبعة 
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  همومه وتطلعاته:  أدب األطفال����
  عبد الباسط بدر. د

 ١ /١٣ -١١، المــؤتمر الثــاني لرابطــة االدب االســالمي اســطنبول: فــي
  م١٩٨٩ / ١٥/٨ -١٢ =  ه١٤١٠/

  .٣٢ص،   ه١٤١٠، ١٣العدد ،  مجلة المشكاة
  الطفل أدب ����

   الندوي الحسن وأب الشيخ
 / ١/ ١٣ - ١١،   اسـطنبول   االسـالمي  األدب لرابطة الثاني المؤتمر: في 
   .م ١٩٨٩ / ٨/ ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠

  .٣٢ ص، ه ١٤١٠ /١٣ العدد، المشكاة مجلة
   سؤوليةوم تربية الطفل أدب ����

   بريغش حسن محمد
 = ه١٤١٠  /١/ ١٣ - ١١ االسالمي اسـطنبول   األدب لرابطة الثاني المؤتمر في

  .٧٧ ص، ه ١٤١٠، ١٣ العدد، المشكاة مجلة، م١٩٨٩  /٨/ ١٥ - ١٢
   )وبحوث دراسات( العربي الطفل دبأ ����

   ةحاتش حسن 
  .ه ١٤١٤، اللبنانية المصرية الدار طبع، القاهرة، الثانية الطبعة 
   والشباب الطفولة دبأ ����

   اسكاربيك دوتيز 
  نجيب غزاوي:  ترجمة 

  .م١٩٨٨، دمشق في الثقافة وزارة نشر 
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   والطفل األدب ����
  حمدون أحمد محمد 

   .)ه١٤٠٥، بجدة البنات ةكلي في ألقيت محاضرة (

  المتكبر الصغير رنباأل ����
  محمد عبدو 
  .للنشر ربيع دار، دمشق 

  ي أدب األطفال إزالة النمطية ف����
  هيفاء شرايحة

-١٩٩٦/  ١٢ (=) ه١٤١٧ /١١ - ٧ (٤٠العـدد   ،  )عمان (المجلة الثقافية 
  . ص٢٥٤، )م١٩٩٧/ ٣

  )ودراسات بحوث (يقرأون األطفال ����
   وآخرون ةبراد هدى 
   .األول الجزء، م١٩٧٤، للكتاب العامة المصرية الهيئة، القاهرة 

   أطفالنا في عيون الشعراء����
   سويلمأحمد

  .م١٩٨٥، ٥٧العدد ،  مصر-نشر دارالمعارف 
   سالميإطفال أ أدب لكتابة دعوة عن مستقبلهم؟ ماذا... طفالنا أ����

  بريغش حسن محمد
  .٧٦ ص، ) م٤/١٩٨٤ ( =)ه ١٤٠٤/ ٧ (٤٣ العدد، الرابعة السنة. ةماأل  مجلة



�1�,��#$%���!���-------------------------------------------------٣٧١ 

   األطفال أغاريد ����
  سليمة موفق محمد سليمة الدين محيي 
  .ص١٤٠، ه ١٤٠٧، الفكر دار، روتبي، الثانية الطبعة 

  )شعر ( أغاني األطفال����
  بهيجة صدقي رشيد

  .م١٩٤٩، دار المعارف، القاهرة

   العرب عند طفالاأل ترقيص أغاني ����
   الكبيسي طراد 
  .٢١٥ ص، م١٩٧٤، ٧ - ٦ العدد، الشعبي التراث مجلة 

 العـصر  حتى الجاهلية منذ العرب عند األطفال ترقيص أغاني ����
   األموي

  سعيد أبو أحمد 
  .٣٤ ص )م٣/١٩٧٤( ٣ العدد، والعشرون الثانية السنة، اآلداب مجلة 

   لألطفال الرسل حياة في مهاتأ ����
   السعداوي حمزة محمد 
   .ص٦٣، القرآن مكتبة، القاهرة 
   واألطفال للفتيان أناشيد وأبي أنا ����

  عكرمة فىطمص 
   .ص١١٢، م١٩٩٦، العرب الكُتاب اتحاد، دمشق، األولى الطبعة 
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  المؤمنة البراعم أناشيد ����
  الوفا أبو محمود 

  .ص٤٢، م١٩٧٣، األقصى مكتبة، عمان
  للطفولة أناشيد ����

   يعكاو خضر 
  .م١٩٨٧ الثقافة وزارة منشورات، دمشق

    )لألطفال شعر( المجد أناشيد ����
   مشوح وليد 
   .ص٧٧، م١٩٩٧، العرب ابالكتّ اتحاد، دمشق 
   لألطفال الدينية وفاال أبو محمود أناشيد ����

  . ه١٤٠٧، العربي لإلعالم الزهراء منشورات، القاهرة، الثانية الطبعة 
   المسلم للطفل وأغاريد أناشيد ����

   العظم يوسف 
  .ص٤٨، م١٩٧٠، رشاداإل دار، بيروت 
  )لألطفال (اللَّه أنبياء ����

   بهجت أحمد
  .ص٢١٩، م١٩٧٤=  ه١٣٩٤، سالمياإل المختار مكتبة، القاهرة، الثالثة الطبعة

 السعودية العربية المملكة في الفكري المطبوع للطفل   اإلنتاج ����
  )ماجستير رسالة(

   باطويل أحمد محمد هدى 
  .ص٥٢٠، ه ١٤١٤، الوطنية فهد الملك مكتبة، ولىاأل الطبعة 
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   السودان في طفالاأل أدب ببليوجرافيا ����
   نديم حكمت 
  عثمان عوض عثمان: عدادإ 

ــسودان ــة وزارة، ال ــالمواإل الثقاف ــشر دارةإ - ع ــافي الن ــصلحة - الثق  م
  .ص١٣٣، م١٩٧٦، الثقافة
   الثالث البقرات ����

  .ميةالسإل الدار، بيروت 
   همسايه يبرا بهشت ����

   يمحمد مالّ مجيد 
،  ص٩٦،  ش .ه ١٣٨٣،  قـم  كتاب بوستان مؤسسة،  قم،  ولىاأل الطبعة 

  .بالفارسية
   پسرش وسه پادشاه ����

  يقيتوف فاطمة: ترجمة 
  .بالفارسية، ص٥٥، ش .ه ١٣٨٠، قم كتاب بوستان، قم، الثانية الطبعة

   گل پسران ����
  كلهر فريبا 
  .بالفارسية، ص٢٩٤، ش .ه ١٣٧٣، يراز منشورات، طهران، األولى الطبعة 
   الطفل لغة تطور ����

   عرقوب أبو حسن أحمد 
  .م١٩٨٩، غنيم مركز، األردن - عمان 
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   المسلمين الطفلأل العربية اللغة تعليم ����
  العزيز عبد مصطفى ناصف

 والمــواد الكتــب وتــأليف عــدادإ فــي ينالمختــصّ الخبــراء نــدوة: فـي  
التربيـة  مكتـب ،  الريـاض  بهـا  النـاطقين  لغيـر  العربيـة  اللغـة  لتدريس ةالتعليمي 
  . ص٨، ه ١٤٠٢، الخليج لدول العربي
   األطفال عند القراءة عادة تنمية ����

   الشاروني يعقوب 
   .المعارف دار، القاهرة، الثالثة الطبعة 
  )للصغار شعرية مجموعة (تنويعات ����

   بدوي فؤاد 
  .م١٩٩٥، للكتاب العامة المصرية الهيئة، القاهرة 
   الحزين ثعلوب ����

  محمد عبدو 
  .للنشر ربيع دار، دمشق 
   األطفال كتب بمضمون وعالقتها المجتمع ثقافة ����

  محمد إبراهيم عواطف.د
  .م١٩٨٤، الجديدة عاتالمطبو دار، طنطا 
   خوشبخت يجغدها ����

  يسلستينوپيات 
  يعمران مهرداد: ترجمة 

  . ص٣٢، ش .ه ١٣٨٢، كبير ميرأ راتمنشو مؤسسة، طهران، ولىاأل الطبعة
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   الهارب الجمل ����
   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: إعداد 
 = ه١٤٢٥،  والنـشر  للطباعـة  النموذجية الدار،  بيروت،  صيدا،  الثالثة الطبعة 
  .ص٢٤، م٢٠٠٤

   النوم لألطفال قبل تيجد حكايات ����
   البدوي خليل: عدادإ 
، م٢٠٠٥،  والتوزيـع  للنشر اإلسراء دار،  األردن - عمان،  األولى الطبعة 

   .ص٧٢

  فرحة حكاية ����
   كريم عطاف 
  .م٢٠٠٥، المصطفى جيالأ دار، لبنان - بيروت، ثةالالث الطبعة 

  المطوقة الحمامة ����
   قطب علي محمد، الدين شمس لمسا: عدادإ 

، م٢٠٠٣ = ه١٤٢٤،  والنـشر  اللطباعـة  النموذجيـة  الـدار ،  بيروت،  صيدا
   .ص٢٤

   أشعب ولد الحمل ����
   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: عدادإ 

، والنــشر للطباعــة  النموذجيــةرالــدا، بيــروت - صــيدا، ولــىاأل الطبعــة
   .ص٢٤، ه ١٤١٧ = م١٩٩٧
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 أدب إلـى    حاجة في أطفالنا ،لألطفال الميساإل األدب حول ����
   بهم خاص
   القاضي علي

 ١٠ العـــدد، والثالثـــون الـــسابعة الـــسنة، ســـالمياإل التـــضامن مجلـــة
  .٧١ ص، )م٢/١٩٨٣(  =)ه٤/١٤٠٣(

  الذهبية الحية ����
   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: إعداد 
ــةالالث الطبعــة  ــدار، بيــروت ن صــيدا، ث ــة ال ــشر ةللطباعــ النموذجي  والن
  .ص٢٥، م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥
   األطفال أدب في العلمي الخيال ����

  جعفر نوري 
  .م١٩٨٥، األطفال ثقافة دار نشر، بغداد، األولى الطبعة 
 چهـارده  ينوجـوان  و يكـودك  دوران از برگزيده يداستانها ����

  ^ معصوم
  يبابل زاده باقر الرحمن عبد

  .عربية والبالفارسية، ص١٨٤، نبوغ، قم، األولى ةطبعال
   بزرگ مردان يكودك يداستانها ����

   ياردستان يصادق أحمد 
 .ص٣٨٩ ش .ه ١٣٧٦، فـــؤاد منـــشورات، طهـــران، األولـــى الطبعـــة 

  .بالفارسية
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   األطفال امي أدبورس ابكتّ دليل ����
  نووآخر النصر أبو جولنيدا 

  .م١٩٨٧، العربية الطفولة لتقدم الكويتية الجمعية نشر، األولى الطبعة
   الطفل اهتمامات عن التعبير في ألناشيدا دور ����

   يحيى حاج يحيى 
  =)ه١٤٠٩ /١٠(،  ١٠ العـدد ،  عـشر  الرابعـة  الـسنة ،  االسـالم  منار مجلة 

  .٩٨ ص) م١٩٨٩ مايو(
   وپدرش رامونا ����

  يكليير يبورل 
  پور يعل پروين: ترجمه
 اإلسـالمية   الجمهورية في والمعلمين اآلباء لجنة،  طهران،  الثانية الطبعة

  .بالفارسية، ص١٢٨، ش .ه ١٣٧٥، هيرانيإلا
   يكودك روزگار روايت ����

   محمديان بهرام 
ــة  ــى الطبع ــران، األول ــة، طه ــاء لجن ــينوالمعلّ اآلب ــي م ــة ف  للجمهوري

  .بالفارسية، ص٨٦، ش .ه ١٣٧٥ يرانيةاإل سالميةاإل
  العجيبة الرؤيا ����

   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: عدادإ 
، م١٩٩٨ = ه١٤١٩،  والنـشر  للطباعـة  النموذجيـة  الـدار ،  بيروت،  صيدا 

   .ص٢٤
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   األطفال أدب في رؤية ����
   حسين الرزاق عبد 
، اإلسـالمية  سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  بجامعـة  العربية اللغة كلية مجلة 
   .ه ١٤١٣
   عدالت زنِگ ����

   يتوفيق فاطمة: ترجمة 
   رسيةبالفا،  ص٥٦، ش .ه ١٣٨٠، قم كتاب بوستان، قم، الثانية الطبعة 
   الخَشَبي السيف ����

   قطب على محمد، الدين شمس سالم: عدادإ 
، والنــشر للطباعــة ةالنموذجيــ الــدار، بيــروت، صــيدا، ولــىألا الطبعــة 
  .ص٢٢، ه ١٤١٨ = م١٩٩٧
  الطفولة شدو ����

  عباة يأب محمد إبراهيم 
   .ه ١٤١٦، العبيكان مكتبة نشر، ضاالري

   األطفال شعر ����
   يوسف التواب عبد: إعداد

  .م١٩٨٨، للكتاب العامة ةالمصري الهيئة نشر، القاهرة 
   األطفال وأدب الخاصة بتدريس العربية الطرق ����

  وآخرون جابر الحميد عبد جابر
  .م١٩٨١، القاهرة
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  الشعبي واألدب العربي الطفل ����
   يوسف التواب عبد 
  .ه ١٤١٣، اللبنانية المصرية الدار نشر، القاهرة، األولى الطبعة 
   الحديثة راتوالمتغي العربي فلالط ����

   الجمري جعفر 
  .١١ ص، م١٩٩٢صيف ، ٢١العدد ، السنة السادسة، مجلة شؤون أدبية

   العربي التراث في الطفل ����
  محفوظ علي حسين 
ــة   ــاتمجل ــة دراس ــالمية إو عربي ــداد( س ــسنة )بغ ــة ال ــدد، الثاني ، ٢الع
  .٣٤٤ ص، م١٩٨٢
  والقراءة الطفل ����

   مصطفى فهيم 
   .ص١٩٠، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، اللبنانية المصرية الدار، القاهرة، الثانية عةالطب 
  للقراءة يستعد الطفل ����

   رضوان محمود محمد 
  .م١٩٦٥، المعارف دار، القاهرة 
   العربي تراثنا في الطفولة ����

   فاخوري محمود 
 - م١٩٧٩  /١٢(، ٢١٥ و ٢١٤ العـدد ، عشر الثامنة السنة،  المعرفة مجلة 

  .١٣٥ ص، )م١٩٨٠  /١
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   الحديث العربي الشعر في الطفولة ����
   صبيح محمد إبراهيم .د
  .ه ١٤٠٥، الثقافة دار، قطر، األولى الطبعة 
  . والحديثة القديمة ةالعربي المصادر في طفالواأل الطفولة ����

  ادعو يسگورگ
 بنـاء  - الخلـيج  فـي  الطفـل  بنـاء  فـي  الدراسـية  الحلقـة  في مقدم بحث

  .ص٧١، م١٩٧٩ /١٥/١ -١٣،  العراق- لبصرةا، العربي للمستقبل
    الصغيرة والفيل العصافير ����

   سالميةاإل الدار، بيروت 
   األزرق العصفور ����

  محمد عبدو 
  .للنشر ربيع دار، دمشق 
 دختـر  آمـوزان  دانـش  ممتـاز  مقـاالت  ءهمجموع صبح عطر ����

 المـؤمنين  امير سال در نماز پيرامون كشور يراهنماي مدارس
   ×يعل حضرت

   تلميذات مجموعة 
  .بالفارسية، ص٨٧ عابد منشورات، طهران، األولى الطبعة 
  سالمياإل الطفل أدب عناصر ����

   الندوي إبراهيم سيد. د
   االسالمي األدب لرابطة الثاني المؤتمر في

  .م١٩٨٩ /اغطس /  ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠/ محرم /  ١٣ - ١١: اسطنبول



�1�,��#$%���!���-------------------------------------------------٣٨١ 

  القَمر عين ����
   قطب علي محمد ،الدين شمس سالم: إعداد 
، والنــشر للطباعــة النموذجيــة الــدار، بيــروت، صــيدا، األولــى الطبعــة 
   .ص٢٨، ه ١٤١٧ = م١٩٩٦
  العرب عند لألطفال الغناء ����

   عيسى أحمد 
  .م١٩٣٤، مصر 
   لألطفال الكتابة فن ����

   نجيب أحمد 
  .ه ١٤٠٣، اقرأ دار نشر، بيروت، الثانية الطبعة 
   األطفال أدب في ����

   يديالحد علي
  .م١٩٨٦، المصرية األنجلو مكتبة، الرابعة الطبعة 
   الطفل والطفولة- في أدب األطفال����

  صالح خريسات
 / ١٢(  =) ه١٤١٧ / ١١ - ٧(، ٤٠العـــدد ، )عمـــان(، المجلـــة الثقافيـــة

  .٢٧٦ص ، )م١٩٩٧ / ٣م١٩٩٦
   في شعر األطفال قديماً وحديثاً����

   محمد صبيحإبراهيم. د
 / ١٢ (=) ه١٤١٧ / ١١ - ٧ (٤٠العـــدد ) نعمـــا(، المجلـــة الثقافيـــة 

  .٢٨٨ص ) م١٩٩٧ / ٣ -م١٩٩٦
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���� والفيل رةالقُب   
   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: إعداد 

  .ص٢٤، م١٩٩٨  =ه١٤١٩، والنشر للطباعة النموذجية الدار، بيروت، صيدا
   األطفال قراءات ����

  ةشحات حسن 
  .ه ١٤١٢، اللبنانية المصرية الدار نشر، القاهرة، الثانية الطبعة 
   المسلم والطفل القراءة ����

  .٩٢ ص، ٣٨ العدد، الرابعة السنة، الرابع المجلد، القطرية االمة مجلة 
  الحديث العربي األدب في األطفال أدب في القصة ����

  . الخالدي حالما 
   المسلم الطفل على ثرهاأو القصة ����

   يحيى الحاج يحيى 
  .ص٧١، ه ١٤١٤، تمعالمج دار، ةجد، ولىألا الطبعة 
   يب يب يها هقصّ ����

  افتخار رفيع 
، سـالمي اإل عـالم اإل مكتـب  منـشورات  مركـز ،  طهـران ،  الثانية الطبعة 
  .بالفارسية، ص٩٦، ش، ه ١٣٧٩
   طارق حكايا للناشئة قصص ����

   الدعاس محمود أسامة 
  .والرابع والثالث ولاأل ءزالج، الرؤية دار، دمشق 
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   لألطفال اإلسالمي التاريخ من قصص ����
   يالندو يالحسن علي الحسن أبو 

  .ه ١٤١٢، الرسالة مؤسسة، بيروت، األولى الطبعة 

  القرد قلب ����
   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: إعداد
، م١٩٩٨ = ه١٤١٩،  للطباعـة والنـشر    النموذجيـة  الـدار ،  بيـروت ،  صيدا

  .ص٢٤

   سبز قنوت ����
  تالميذ مجموعة 

الذكور في المدارس المتوسطة حـول      مجموعه مقاالت قيمة للتالميذ     
  ×الصالة في عام اإلمام أمير المؤمنين

  .بالفارسية، ص١١٢، عابد، منشورات، طهران، األولى الطبعة 

   القيم السائدة في أدب األطفال المنشور في الصحافة األردنية ����
  تحسين منصور

 / ٣ (=) ه١٤١٨ / ١١ (١العـدد   ،  المجلد الثالـث  ) االردن (مجلة المنارة 
  .)م١٩٩٨

   واألطفال الكتاب ����
   ملص بسام محمد 
  .ه ١٤٠٤، يفقث دار منشورات، الرباط، األولى الطبعة 
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   للطفل الكتابة ����
  الخاطر مبارك

  /١/ ١٣ - ١١،  االسـالمي اسـطنبول    األدب لرابطـة  الثاني المؤتمر: في
  .م١٩٨٩  /٨/ ١٥ - ١٢ = ه١٤١٠
  المعاصر عالمنا في طفالاأل كتب ����

   يوسف توابال عبد 
  .للكتاب العامة المصرية الهيئة 
   گمشده كودكان ����

   وهاب پور محمود 
  . بالفارسية، ص٨٧، ش .ه ١٣٨٣، قم كتاب بوستان، قم، ولىاأل الطبعة 
   گدى يكودك ����

   برينك يرير كارول 
  ) الوند (يإبراهيم حسين: ترجمة 

،  ش . ه١٣٧٤،  كبيـر  أميـر  منـشورات  مؤسـسة ،  طهـران ،  األولى الطبعة
  .بالفارسية، ص٢٤٣
   مقدس كوِه ����

   يتوفيق فاطمة: ترجمة 
  .بالفارسية، ص٥٥، ش . ه١٣٨٠، قم كتاب بوستان، قم، الثانية الطبعة 
   لألطفال تكتب كيف ����

   الكين جون 
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  يبز گوش ����
  توفيقى هفاطم: ترجمة 

  .بالفارسية، ص٥٥، ش .ه ١٣٨٠، كتاب بوستان، قم، الثانية الطبعة
   ناسكوال صاللّ ����

   قطب علي محمد، الدين شمس سالم: إعداد 
، والنــشر للطباعــة النموذجيــة الــدار، بيــروت، صــيدا، األولــى الطبعــة 
   .ص٢٤، ه ١٤١٧ = م١٩٩٧
   ونوجوانان كودكان اتدبيأ يمبان ����

   كاموس يمهد، يحكيم محمود 
  .بالفارسية، داتلّمج ثالثة، آرون منشورات، طهران، ولىاأل الطبعة 
  والناشئة األطفال لسمجا ����

  ، الحسيني والمنبر  للتبليغ ×الشهداء سيد معهد: عدادإ 
  .ص٢١٥، ه ١٤٢٣ = م٢٠٠٣ /٢ىولألا الطبعة 
  الناشئة مجالس ����

  الحسيني والمنبر  للتبليغ ×الشهداء سيد معهد: عدادإ 
  .ص١٢٠، ه ١٤٢٥ = م٢٠٠٥ ولىاأل الطبعة 
  )لألطفال مسرحية قصة( المحظوظ ����

  ربكي أمين 
  .م١٩٨٧، للكتاب العامة المصرية الهيئة، القاهرة 
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   قرن معجزه ����
   يرحيم محمد يعل 
  .بالفارسية، ص٨٨، ش .ه ١٣٧٦، انديشه طلوع، قم، األولى الطبعة 
  )شعر (! من قال تلك طفولة؟����

  أميرة الحوماني
 =) ه١٤٠٢ / ١٢(، ٧العـدد  ، المجلـد الواحـد والـسبعون   ،  مجلة العرفان 

  .٧٦، )م١٩٨٣ / ٩(
   طفاللأل سالميإ أدب نحو ����

   يصبر أمين عيسى 
ــة  ــمجل ــسنة، ةاالم ــة ال ــدد، الرابع ، )م١٢/١٩٨٣( =) ه٣/١٤٠٤ (٣٩ الع

  .٤٤ ص
  طفاللأل سالميإ أدب نحو ����

   االسيفي الغريسي محمد 
، )م١٩٨٤ / ١٠ ( =)ه١٤٠٥  /١ (٤٩ العدد،  الخامسة السنة،  االمةمجلة   

  .٦٤ ص
  الطفل ألدب سالميإ منهج نحو ����

   صالح أبو القدوس عبد. د
ــي  ــؤتمر فـ ــاني المـ ــة الثـ ــالميإلا األدب لرابطـ ــطنبول سـ -١١، اسـ

  م١٥/٨/١٩٨٩-١٢ =ه  ١٣/١/١٤١٠
  .٥٦ ص،  ه١٤١٠، ١٣ العدد، المشكاة مجلة
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   × حديث در فضيلت أمير المؤمنين١١٠ نسيم غدير����
  مهدي وحيدي صدر: شعر

، ^ألهـل البيــت  منــشورات المجمـع العـالمي   ، قـم ، الطبعـة األولـى  
  .بالفارسية، عشرة مجلدات، ش.ه  ١٣٨٣
   نشيد الطفل المسلم ����

  محمد كامل سليمان . د
 ٩( =) ه١٤٠٢ / ١٢ (٧العدد  ،  المجلد الواحد والسبعون  ،  مجلة العرفان 

  .٧٨ ص )م١٩٨٣/
  وسماته ومصادره أهدافه: لألطفال األدبي النص ����

  الرضا أبو سعد 
  .ص١٩٠، م١٩٩٤، مكتب البالد العربية - يةالعالم سالميإلا األدب رابطة

 علـى  اليهودي - العربي النزاع انعكاس: ةآالمر في قبيح وجه ����
   طفاللأل العربي األدب

   كوهي ديرأ
  السعدي غازي: ترجمة
  .ص١٩٥، م١٩٨٨، الجليل دار، عمان، ولىاأل الطبعة

  العربية الخليج دول في األطفال كتب ندوة وقائع ����
  .م١٩٨٧، الخليج لدول بيةالتر مكتبة نشر 
   وفتفوت هادي ����

   كريم عطاف
  .م٢٠٠٣، المصطفى جيالأ دار، لبنان - بيروت، الثانية الطبعة 
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   هايدي ����
  ياسپير يوهانا 
  زاده رئيس دخت شهين: ترجمة 

، ص٣٥٢، ش .ه ١٣٧٨، فــردوس منــشورات، طهــران، األولــى الطبعــة
  .بالفارسية
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   حكيم لقمان يپندها از يا هبرگزيد ����
  ي مجلس مهعالّ

  .بالفارسية،  ص٤٨، يپيام آزاد منشورات، طهران، األولى الطبعة
  )مهرجان خاص بالشباب (جان پرواز ����

  +اإلمام الخميني
، األدبـي  القـسم  مؤلفات ونشر عدادإ مؤسسة،  طهران،  الخامسة الطبعة 
  . بالفارسية، ص٧٨، ه ١٣٧٦
صة من آثار الشباب المـشاركين فـي        خال: جوان هاى جوانه ����

  )الكتاب الشباب (مسابقة
   شباب مجموعة 
  خليليان يمهد: تجميع 
 مجلـدات  ةأربع،  الصالة ترويج مقر منشورات،  طهران،  األولى الطبعة 

  .بالفارسية
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  )مهرجان أدبي خاص بالشباب (سبز يدستها ����
   يجعفر الفضل أبو 

، ش .ه ١٣٧٧،  والنـشر  طباعـة لل عروج مؤسسة،  هرانط،  األولى الطبعة 
  .بالفارسية، ص٢٠٦
   معلومات من عالم الشباب: جوانان يدنيا ����

  نياي كريم علي محمد 
  .بالفارسية، ص٣٩٩، ظهور عصر، قم، الثانية الطبعة 
   كشكول جوان ����

  د هادي مير اشرفي لنگرودييس
  مجموعة مطالب في مواضيع متعدده و أشعار جميلة و ألغاز للشباب 

  .بالفارسية، ص٣٩١، ام حجتيمنشورات پ، قم، ة األولىالطبع
  األمير والساحرة: مسرحية شعرية للفتيات ����

  محمد عبد المجيد
-م١٢/١٩٩٦ = ه١١/١٤١٧-٧ (٤٠العـــدد، )عمـــان (المجلـــة الثقافيـــة

  .٣٩ص، )م٣/١٩٩٧
مقاالت قيمـة للتالميـذ الـذكور فـي         مجموعة   (وصال نويد ����

ـ      اميـر  ول الـصالة فـي عـام      المدارس الثانوية واإلعدادية ح
  × يالمؤمنين عل

   من التالميذ مجموعة 
  .بالفارسية، ص١١٠، عابد منشورات طهران، األولى الطبعة 
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   وداع الشباب����
  جابر خير بك 

ــة  ــة الثقافيـ ــان (المجلـ ــدد ، )عمـ  / ١٢ () = ه١٤١٧ / ١١ - ٧ (٤٠العـ
  .٢٢٠ص )م١٩٩٧ / ٣ - م١٩٩٦

  خورشيد هديه ����
  الشبابمجموعة قصصية خاصة ب

   القسم األدبي- +مؤسسة نشر مؤلفات اإلمام الخميني
، +مؤسـسة نـشر مؤلفـات اإلمـام الخمينـي         ،  طهـران ،  ولىاأل الطبعة 
   .بالفارسية، ص٣٧٦، ش .ه ١٣٧٧
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   البيتيةخالقاأل ����
  مظاهريال حسين الشيخ 
  لجنة الهدى: ترجمة
، ’ الرسول االكرم  دار -دار المحجة البيضاء  ،  بيروت،   الثانية الطبعة

  .ص٣١٢، م٢٠٠٢ =  ه١٤٢٣

  سرة بالنفس داخل األالتسامي ����
    محمد توفيقفتحية 
  .٦٢ ص) ه٩/١٤٠٢ (٥٥العدد ، السنة الخامسة،  الهدايةمجلة 

   اُسريةمفاهيم ����
، ٩٠ص  ،  ٣١العـدد   ،  السنة الثالثـة  ،  المجلد الثالث ،   األمة القطرية  مجلة

  .٨٤ص ، ٣٢العدد 

  مستقرةسرة أ نحو ����
    عبد اهللا السمانمحمد 
  .ص٧٨، م١٩٥٦، مينمطبعة األ، القاهرة 

* * *  
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   السعادة العائليةأسرار ����
    األسيوطية اهللا شحاترزق 
  .ص١٨٣، م١٩٠٩، مطبعة مصر، القاهرة 
    بال مشاكلسرةأُ ����

    الفريح بن عبد الكريممازن 
  .ص٥٥، ه ١٤١٣، مؤسسة آسام، الرياض،  األولىالطبعة 
دراسة موضـوعية عـن وضـع االسـرة فـي           (  السعيدة سرةاأل ����

  ) االسالم
   اهللا بن علي المحمودعبد

  .ص٧٣، م١٩٧٢، سالميةاإلوقاف والشؤون منشورات وزارة األ، الشارقة
   المثاليةسرةاأل ����

  براون 
   عزت زكي: ترجمة 
  .ص٩٩، م١٩٦١، دار التأليف والنشر، القاهرة 
 مكانتهـا   ترفـع ة المتواضعة التي    أعن حياة المر  : األم وعائلتها  ����

  كزوجة وكأم في البيت السعيد
   هستونسوسنة
  .م١٩٣١، المطبعة األهلية، أسيوط
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   ها در خانواده ها و آرامش ي زيبائبا ����
   حميد فتاحيسيد 
  .بالفارسية، ص٢٦٢ ،مطهري أحمدمنشورات ، قم،  األولىالطبعة 
  سرة الصالحة األبناء ����

   محمد عبد الحميد الناشفقدري 
 = ه١٤٠٩،   دار الفرقان للنـشر والتوزيـع       األردن - عمان،   األولى الطبعة

   .ص٧٠، م١٩٨٩
  سرة الفاضلةأل ابناء ����

  أحمد اهللا عبد 
  .ص٣١٩، م١٩٩٠ = ه١٤١٠، دار البيان العربي، بيروت 
  وء اإلسالم  البيت السعيد في ضبناء ����

    يالجنمقداد 
  .ص٢٥٢، م١٩٨٧ = ه١٤٠٨، دار المريخ، الرياض،  األولىالطبعة 

    خانوادهبهشت ���� 
  سيد جواد مصطفوي. د 
الجـزء  ، ش .ه ١٣٧٧، مشهدمنشورات هاتف  ،  مشهد،   السادسة الطبعة 

  .بالفارسية، ص٢٧٠، الثاني
   حياة االُسرةفي الترويح ����

    سليمانعدلي 
  .ص١١٢، سرة ميادين الطفولة واألفيمعية العامة لتدريب العاملين الج، القاهرة
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    وأسرار خوشبختي آنخانواده ����
   شفاهيمحسن 
  .بالفارسية، ص٣٥٢، ش .ه ١٣٤٢، مهر آئين، طهران 
    وشادكاميخانواده ����

   پريوريعل. د 
   .ص١٤٧،  المساهمةانتشارشركة ، طهران 
   آل  ايدهيها خانواده ����

   في إيران المعلمين األباء ولجنة 
  .بالفارسية 
    خانوادهخوشبختي ����

   ردهالي األمحمديال حسين محمد 
  .بالفارسية، ص١٨٠، ش.ه ١٣٢٥، طهران 
   سرة أفضلأ إلى السبيل ����

    مهدي االستانبوليمحمود 
  .ص١٤٢، م١٩٤٥، دمشق 
  كاتيالئم ح يل السعداء وماي دل����

، يـة دار الراتـب الجامع   منـشورات   ،   لبنان -روتيب،  هاني حجاج : اعداد
  .ص٢٢٥، م٢٠٠٢
   نريد هذه األسرةنحن ����

   شاكرفؤاد 
  .ص٢٤، م١٩٧٤، مطابع األهرام، القاهرة 
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  سرة سعيدةأ نحو ����
    محمد جمالأحمد 
 / ٧ (٧٧العـدد   ،   والعـشرون  الثانيـة السنة  ،   رابطة العالم االسالمي   مجلة 
ــددو ٦ ص، )م١٩٨٤ / ٤( =)ه١٤٠٤  / ٧ و ٦( =)ه١٤٠٤/ ١٠ و٩ (٩ العـــــــــ
  .٦ ص) م١٩٨٤
  سرة مستقرةأ نحو ����

    عبد اهللا السمانمحمد 
  .ص٧٨، م١٩٥٦، مطبعة األمين، القاهرة 
   حياة دافئةنحو ����

   األمينيإبراهيم
  كمال السيد: ترجمة
  .ص٣٩٨، منشورات أنصاريان، قم، ولى األالطبعة

   األسرةحول اهللا نور ����
   عبد اللطيف بدرأحمد 
  .ص٣٦، م١٩٧٥، لتأليفمطبعة دار ا، القاهرة 

IIIISSSSHHHH þaþaþaþañŠ�ñŠ�ñŠ�ñŠ�òîiŠÈÛa@òîiŠÈÛa@òîiŠÈÛa@òîiŠÈÛa@@@@@@ @@ @@ @@ @
  سرة في قرية مصرية تنظيم األنحو جاهتّاال ����

   ي الخالق ذكرعبد 
  .ص١٩٩، م١٩٦٦، معهد الدراسات والبحوث، القاهرة 



٣٩٨-------------------------------�����������	��
������������������� �

رسالة  (سرة في حي باكوس باالسكندرية     األ تنظيم إتجاهات ����
  )دبلوم

   محمد السيد عمر سميرة 
ــكندرية  ــكندرية ، االس ــد العلــوم  ،  كليــة اآلداب- جامعــة االس معه

   .م١٩٧٢االجتماعية 
  اتجاهات القرويين والعمال نحو تنظيم األسرة ����

  لويس كامل مليكة
  .ص٢٦٨، م١٩٦٨، منشورات مركز تعبئة المجتمع، )سرس اللبان (القاهرة

  اتجاهات كل من الرجل والمرأة نحو تنظيم األسرة ����
  وجيهة محمد السعيد التابعي 

  .م١٩٩٢،  كلية الدراسات اإلنسانية-جامعة األزهر
 المـصرية سـرة   ر االجتماعي في البناء االجتماعي لأل      التغي أثر ����

سـرة فـي الريـف      دراسة مقارنة بين البنـاء االجتمـاعي لأل       (
   )رسالة دكتورا ()والحضر المصري

   عبد المتعال صالح 
  .م١٩٧١،  كلية اآلداب-جامعة القاهرة، القاهرة 
  )رسالة ماجستير (سرة السعودية الخدم على األأثر ����

    عبد اهللا العيدانإبراهيم نورة 
 الدراسـات  - كليـة اآلداب     - محمدبن سعود اإلسالمية   الملك   جامعة 

  .ه ١٤٠٦، االجتماعية
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 مـع سـرة العراقيـة      الصناعة في عالقة المرأة العاملـة باأل       أثر ����
  )رسالة ماجستير (التركيز على النساء المتزوجات

  . شندل عيسى الكاظمعبد 
  .ص٤٠٧، م١٩٧٥، جامعة بغداد، بغداد 

  الرجل والمرأة: العربي البيت أركان ����
    الحسينيسيرين 
  .٣٢ ص، )م١٩٤٠ / ٤ / ١٥( ٣العدد ، السنة الخامسة،  العروةمجلة 

  مصر -طنة في مرسى مطروح  البدوية المتوسرةاأل ����
   يونس عبد الحميد عواطف 
،  االســكندريةجامعــة -لــوم االجتماعيــةدبلــوم فــي الع، االســكندرية 
  .ص١٦٤، م١٩٦٩

   ر وتوجهات المستقبل الخليجية معالم التغيسرةاأل ����
   آمنة خليفة.د، عبد اهللا لؤلؤ. د 
   .ص٢٩٦، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، دبي،  األولىالطبعة 

  راتثوابت ومتغي:  العربيةسرةاأل ����
   عبد المعطي مصطفى طالل
 / ١٠( ٤٢١ العـدد ، ة الـسابعة والثالثـون  الـسن ، )دمـشق  ( المعرفـة مجلـة 

  .١٠٩ ص )م١٩٩٨
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 عـن   ميدانيـة  العربية بين الواقع والمستقبل مع دراسة        سرةاأل ����
   مجتمع اإلماراتفي ءعمل المرأة والتنشئة االجتماعية لألبنا

   حلميإسماعيل إجالل
  م١٩٩٤،  الحريةمكتبة

    العربية في ظل النظام اإلسالميسرةاأل ����
  د بدوي محمالسيد 
  .٤٨  ص)م٢/١٩٨٣(  =)ه١٤٠٣ / ٥( ٥٧ العدد )قطر(  التربيةمجلة 
    العربية ودورها في الوقاية من الجريمة واالنحرافسرةاأل ����

   فاروق عبد السالم و اهللا خوج عبد 
  .ه ١٤٠٩، والتدريبالمركز العربي للدراسات األمنية ، الرياض 
   في جمهورية مصر العربيةاالُسرة ����

  مل النحاس كامحمد
  .م١٩٧٢، سرةجمعية تدعيم األ،  مصر- الكوم شبين

   والقانون في المجتمع العربي بين الشريعة اإلسالمية سرةاأل ����
    عبد الفتاح الشهاويمحمد 
  .ص١١١، م١٩٦٢، دار القلم، القاهرة 
   المصريةسرةاأل ����

   عبد المنعم البسيوني أميرة 
  .ص١٦٩، م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاهرة 
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 - المغربية بين الخطاب الشرعي والخطـاب الـشعبي          سرةاأل ����
  حالة الدار البيضاء

    معاديزينب 
،  البحــث العلمــي والتقنــيتخطــيطالمركزالــوطني لتنــسيق و ، الربــاط 
  . ص٣٤٠، م١٩٨٨
   والمجتمع واإلبداع في الوطن العربيسرةاأل ����

  إبراهيمسعد الدين . د
، )م١٩٨٥ /٧ (٧٧العـدد   ،  السنة الثامنة  )بيروت(  المستقبل العربي  مجلة

  .٦٢ص
    العائلة العربية وأنواع الزواج القديمة عند العربأصل ����

   السعيدي سمير 
  .ص١٦٠،  م٢٠٠٠، لتقىدار الم، بيروت،  األولىالطبعة 
  قطر فيسرة   الحضاري وأثره في البناء االجتماعي لأل      االلتقاء ����

  )رسالة ماجستير(
  .ف العيس سلطان سيجهينة

  .ص٤٢٦، م١٩٧٥،  كلية اآلداب-جامعة القاهرة، القاهرة
  سرة بمحافظة االسكندرية ميدانية في تنظيم األبحوث ����

   مرزوق اهبةز 
ــةالمجلــس األعلــى لتنــسيق الخــدمات  ، القــاهرة  ، م١٩٦٥، االجتماعي

  .ص١٨٢
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المـرأة  ،  وآخـرون سرة العربية فـي نـوال الـسعداوي          األ بناء ����
  م  العرب والعال-العربية
   رضوان زينب

  .م١٩٩٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
   )رسالة دبلوم (مبايهإسرة في  التصنيع على األتأثير ����

  . عبد الغفار صيامعلي 
 معهــد العلــوم  - اآلدابكليــة -جامعــة االســكندرية ، االســكندرية 

  .ص١٨٠، م١٩٦٩، ةاالجتماعي
 في  باألقاربة العائلة    وأثره على البناء العائلي وعالق     التحضر ����

   العالم العربي
   الثاقب فهد 

   .م١٩٨٦، ٤العدد ، المجلد الرابع والعشرون،  العلوم االجتماعيةمجلة
 العائلـة   لواقعدراسة ميدانية    ( العائلة العربية ووظائفها   تركيب ����

  )في سوريا
   صفوح األخرسمحمد 
  .ص٣٧٤، م١٩٧٦، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد،  دمشق 
 بمحافظـة   قيرة في أبي    دراسة ميداني  (سرية والقيم األ  التصنيع ����

  )رسالة ماجستير ()االسكندرية
   علي عبد الرحمن أحمد فاتن 

  .م١٩٨٠،  كلية البنات- شمسجامعة عين ، القاهرة
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 مدينـة   فية  دراسة ميداني  (اليةسرة العم  ومشكالت األ  التصنيع ����
  )رسالة ماجستير) (القاهرة

  .ميد عبد اللطيف الحعبد 
  .م١٩٦٤،  كلية اآلداب- جامعة عين شمس، القاهرة 

���� نى  رتطوالعربيـة والجـذور التاريخيـة االجتماعيـة      سـرة األب
  لقضاياها المعاصرة

   حطب زهير 
  .ص٢٩٠، م١٩٨٠، العربي نماءاإل معهد، بيروت، الثانية الطبعة 

 طوروالتّ العائلة حول: شرابي هشام الدكتور دراسة على تعليق ����
 الحـضاري  طـور التّ أزمة ندوة: في العربي الوطن في الحضاري

  ١٢/٤/١٩٧٤ - ٧، الكويت، العربي الوطن في
   القطب يعقوب قاسحإ 

  .١٦٣ ص )م١٩٧٤  /٦ (١٤٨ العدد، ةفرعالم مجلة

���� ألثـر  سوسـيولوجية ،  الـسعودي  المجتمـع  في سرةواأل رالتغي 
 فـي  سـرة األ علـى  ةالحديث المنزلية التكنولوجيا استخدامات

  )ماجستير رسالة (الرياض مدينة
   سعيد العزيز عبد سعد اإلله عبد 
 الدراسـات  - اآلداب كلية -  اإلسالمية سعود  محمد بن  الملك جامعة 

  .ه ١٤٠١، االجتماعية
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���� م١٩٤٨ الهجـرة  بعـد  الفلـسطينية  سـرة ألل البنائيـة  راتالتغي 
  )جستيرما رسالة ()الرياض مدينة في ةميداني دراسة(

   حسن الجواد عبد محمود فائق
 الدراسـات  - اآلداب كليـة  -  اإلسالمية سعودمحمد بن    الملك جامعة

  .ه ١٤٠٤، االجتماعية
دراسـة  ( األجيال بين االجتماعية القيم في تجاهاتاال تفاوت ����

تتبعية لقياس أثر مخالطة الثقافات األجنبيـة علـى اتجاهـات           
ية داخل المجتمـع الحـضري      القيم بين أجيال األسرة السعود    

  ). بمدينة الرياض
   خاطر حسن عارف رحاب
 الدراسـات  - اآلداب كليـة  -  اإلسالمية سعود  محمد بن  الملك جامعة

  .ه ١٤٠٥، االجتماعية
 فـي  والعمالـة  سرةاأل لبحث األولى المرحلة نتائج عن تقرير ����

   بنغازي مدينة
  والتعداد حصاءاإل مصلحة - ليبيا -طرابلس

  .ص٤٨، م١٩٦٩، ليبيا
 فـي  والعمالـة  سرةاأل لبحث ولىاأل المرحلة نتائج عن تقرير ����

   طرابلس مدينة
  والتعداد حصاءاإل مصلحة - ليبيا -طرابلس 

  .ص٤٨، م١٩٦٩، ليبيا
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 ودور الحديثـة  اإلعـالم  وسـائل  تأثير بين االجتماعية التنشئة ����
   البحرين في سرةاأل
   حجازي مصطفى 
  .م١٩٩٤  /٤، ٢٥ العدد، التنفيذي المكتب 
  تنظيم األسرة  ����

   مصر-محافظة بني سويف
  .ص٩٠، م١٩٦٣

  المنوفية سرةاأل تنظيم ����
  .ص٢٩، م١٩٦٦، مصر -المنوفية  محافظة 
  تنظيم األسرة ����

   مصر-محافظ المينا
  .ص١٥من١٩٦٥

 بمحافطـة  الـدوار  كفر بمدينة ميدانية دراسة مع سرةاأل تنظيم ����
  )مدبلو رسالة (االسكندرية البحيرة

   الدين نجم الرؤوف عبد مدحت منى 
  .م١٩٦٨، االجتماعية العلوم معهد -داباآل كلية -االسكندرية جامعة 
 االسـكندرية  مدينـة  واقع من ةميداني دراسة مع سرةألا تنظيم ����

  )دبلوم رسالة(
   منصور عطية نادية 
 العلــوم معهــد -االداب كليــة -االســكندرية جامعــة، االســكندرية 

  .م١٩٦٧ ،االجتماعية
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 الجمهوريـة  فـي  الخـصوبة  علـى  ثرهأ وقياس سرةاأل تنظيم ����
   فيه االجتماعية الشؤون وزارة ودور المتحدة العربية

   أحمد إسماعيل توفيق 
  .ص٣٤، م١٩٦٥، الديموغرافي المركز منشورات، القاهرة 

   الثابت والمتغير في بنية األسرة المغربية ����
  كنزة لمراني العلوي 

الـسنة الخامـسة    ،   جامعـة الكويـت    )الكويـت  (االجتماعيةمجلة العلوم   
  .م١٩٨٧صيف ، ٢العدد ، عشر

   الجنسية المصرية بين األب واألم واألبناء ����
   فؤاد عبد المنعم رياض 

  )م٧/١٩٩٤ (١٤٠العدد) القاهرة (مجلة القاهرة
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب

   العربي للبيت الروحي الجو ����
   خليل سعدي 
  .٥٣ ص، )م١٩٤٠  /٤/  ١٥ (٣ العدد، الخامسة ةالسن، العروة ةمجل 

 األسـرة  عبور في كبير حد إلى   تساهم... مبارك سوزان جهود ����
   الجديد القرن ياتتحد المصرية

   عثمان سوسن. د 
  .م٥/٩/١٩٩٨، األخبار جريدة 
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   العربية سرةاأل عن ولىاأل الدراسية الحلقة ����
  امالع العربي النسائي المؤتمر 
  .ص١٢٥، م١٩٧٢، سريةاأل النهضة جمعية، الكويت 
  ومشكالتها ةالكويتي سرةاأل خصائص ����

   محجوب عبده محمد 
  .م١٩٧٥، الكويت جامعة مطبعة، الكويت 
 للغـزل  مـصر  شركة العم بين سرةاأل ةلميزاني تحليلية دراسة ����

  الدوار بكفر يققالر والنسيج
   عثمان الحميد عبد حامد محمد 
ــك  ــة، ندريةاالس ــكندرية  جامع ــة -االس ــد- االداب كلي ــوم  معه  العل

  .م١٩٥٧ االجتماعية
  غزة قطاع في والالجئة المواطنة سرةلأل مقارنة دراسة ����

   القادر عبد جبر محمود 
ــكندرية  ــة، االس ــكندرية جامع ــة - االس ــد - اآلداب كلي ــوم معه  العل

  .م١٩٦٧ االجتماعية
  رأة واألسرة في المغرب العربيلم دراسة مقارنة للقوانين الخاصة با����

  حفيظة شقير
بحوث ومناقشات  : المرأة ودورها في حركة الوحدة    ،   في مارلين نصر  

  الندوة الفكرية
  .م١٩٨٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
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 فـي  سـرة األ تنظـيم  نحو االتجاهات بعض في ميدانية دراسة ����
   اللبان سرس الغربية المحافظة )نواج( مصرية قرية

   قطب يعقوب إسحاق 
، العربـي  العـالم  فـي  ملكيار الوظيفي للتعليم الدولي المركز منشورات 
  .ص٧٠، م١٩٧٢
   العربي المجتمع في االجتماعي للضبط كأداة األسرة دور ����

   منصور أحمد سيد المجيد عبد. د 
، والتــدريب األمنيــة للدراســات العربــي بــالمركز النــشر دار، الريــاض 
  .ص٢١٣، م١٩٨٧ = ه١٤٠٧
 دور المرأة المتغير في األسرة المصرية وأثره في البناء القيمي           ����

  )رسالة دكتوراه (للمجتمع
  شقيرة  أبو فاطمة محمود محمد

  .م١٩٨٧، داب كلية اآل-جامعة االسكندرية
����             شبكة االتصال بين أفراد األسرة المـصرية وعالقتهـا بـالجو 

  )رسالة ماجستير (األسري العام
  زاق غريبزينب عبد الر

  .م١٩٩٣،  كلية البنات- جامعة عين شمس
 مـن  لعدد اجتماعية دراسة( المعاصرة سرةاأل في القيم صراع ����

  )ماجستير رسالة ()القاهرة مدينة في الحضرية سراأل
   العطار شفيق محمد نادية 
  .م١٩٨٣، اآلداب  كلية-االسكندرية جامعة، االسكندرية 
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 رسـالة  (درمـان  مأ فـي  ةالـسوداني  سـرة األ وتقاليـد  عادات ����
  )ماجستير

   أحمد محمد إبراهيم 
  .ص١٦٢، م١٩٦٢، اآلداب  كلية-يةاالسكندر جامعة، االسكندرية 

   العائلة المصرية ����
  نسة أوليفيا عويضة عبد الشهيد األقصرية اآل

  .ه  ١٣٣٠= م ١٩١٢، مطبعة التقدم، القاهرة

  ربي العائلة وعالقات القرابة والسلطة في المجتمع الع����
  محمد مراد

،  دار االجتهـاد لألبحــاث والترجمـة والنــشر  )بيــروت (مجلـة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨، ٤٠ و ٣٩العدد 

   الكويت في الفلسطينيين عند والقرابة العائلة ����
   سرحان باسم 
ــل العــام تحــاداال، بيــروت  ، م١٩٧٦، الفلــسطينيين والــصحفيين ابلكتّ

  ص٨٠

يلية في تغيير نظام العائلة     دراسة تحل  ( العائلة والقرابة والزواج   ����
  )والقرابة والزواج في المجتمع العربي

  حسان محمد الحسن إ
  .م١٩٨٥، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية
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���� دحالـة ،  األسـرة  عـن  األب غياب يطرحها مشاكل: أبي يا ع 
  اللبناني األب: خاصة

   نصّار كريستين .د 
  .م١٩٩٣، برس جروس منشورات، لبنان - طرابلس، األولى الطبعة 
 التكنلوجي روالتطو سرةلأل ةخالقياأل الوظيفة رتغي بين العالقة ����

 رسـالة  (والحـضر  الريف في المصرية سرةاأل على دراسة مع
  )ماجستير

   كريم علي عزة 
  .ص٢٧٦، م١٩٧٥، اآلداب كلية -القاهرة جامعة، القاهرة 
بحـث  مالحظات علـى هـامش       ( في التغير األسري بالمغرب    ����

  )شخصي
  كنزة لمراني العلوي

، دار االجتهـاد لألبحــاث والترجمـة والنــشر  ) بيــروت (مجلـة االجتهـاد  
  .م١٩٩٨، ٤٠و٣٩العدد 
 وبأوضـاع  الدسـتور  بأحكـام  التـزم  الجديد القانون مشروع ����

   المصرية األسرة
   سالم محمود 
  .م١٩/٩/١٩٩٨، األخبار جريدة 
  السودانية سرةاأل تنظيم لجمعية ةالعلمي الندوة ����

   السودانية سرةاأل تنظيم جمعية 
  .ص٩١، م١٩٧٣، الخرطوم 
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   النظام األبوي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي����
  هشام شرابي 

  .م١٩٩٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

  المصرية األسرة لحماية تأمين وثيقة ����
  .م١٠/١/١٩٩٨، اليوم العالم جريدة

  لعربية وعالقته بأزمة الحرية والديمقراطية  وضع المرأة في األسرة ا����
  سهير علي لطفي 

 المـرأة ودورهـا فـي حركـة الوحـدة العربيـة           ) محـرر  (في مارلين نصر  
  )بحوث ومناقشات الندوة الفكرية(

  .م١٩٨٢، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
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   بالمحاكم هاتطبيق ومدى المصريين المسيحيين عند سرةاأل حكامأ ����
   العطار توفيق الناصر عبد 
  .ص٣٨٨، م١٩٨١، السعادة مطبعة، القاهرة، الثالثة الطبعة 

  مروزا ديانا در فرزند مادر و و پدر بين ارتباط ����
ــة  ــاء لجن ــران، والمعلمــين اآلب ــه، طه ــب مجل ــام مكت ، ش .ه ١٣٥٦ ام

  .بالفارسية، ص١٦



٤١٢-------------------------------�����������	��
������������������� �

  ةالمسيحي سرةاأل ����
   إبراهيم سالمة إبراهيم 
  .ص٣٨، م١٩٧٩، خير قاصد مطبعة، القاهرة 
نظرة على العالقـات األسـرية مـن خـالل       ( األسرة المسيحية  ����

  )اإلنجيل وعلم التربية
  كمال حبيب

   .مكتبة األنجلو، القاهرة
  والداأل وتربية ةالمسيحي سرةاأل ����

   نورأ سامية 
  .ص٧٥، م١٩٧٨، المسيحية الثقافة دار، االسكندرية 
  الل المسيحية  أسرتنا في ظ����

  سليمان نسيم 
  .م١٩٧١، كنيسة مارمرقس القبطية األرثوذوكسية بشبرا، القاهرة

   المسيحي البيت ����
   مزوليا نورمان 
   الملك عبد عزيز فايز: ترجمة 
  .ص١٧٤، م١٩٧٢، للنشر النفوس خالص لجنة، القاهرة 
   مسيحي خانواده ����

  خويبار استيفان 
، ص٣٢ ش .ه ١٣١٥،  طهـران ،  يرانيـة اإل الكنـائس  هيئـة  مجلس مجلة 

  .بالفارسية
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مقارنة بـين الـشريعة اإلسـالمية       : دراسات في أحكام األسرة    ����
  وغيرها

  محمد بلتاجي
  .م١٩٧٤، مكتبة للشباب، القاهرة

  سرةواأل الدين ����
   كرارة عباس 
  .مصر مكتبة، القاهرة 

   العائلي والبناء الدين ����
   توفيق محمد نبيل 

  .ص٢٢٤، م١٩٨١، الشروق دار، جدة

   بويس: يمسيح خانواده يزندگان ����
   يآذرم يصفر هترجم 
  .بالفارسية، ص١٧١، ش .ه ١٣٢٣، طهران، مريكيةاأل ميسيون ةنشري 

  )الهوتية اجتماعية دراسة (ةوالمسيحي الشيوعية في العائلة ����
   سعادة بيار 
  .ص٩٢ و ١٣، م١٩٧٧، البوليسية المطبعة، لبنان - جونية 

  مصر في لمقدسةا العائلة ����
   حبيب رؤوف 
  .ص١٦، م١٩٧٩، المحبة مكتبة، القاهرة 
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  ) دراسة انجيلية تطبيقية ( العالقات األسرية في ضوء المسيحية����
  سليمان نسيم 

، لجنة التربية اإلسرية بأسـقفية الخـدمات العامـة واالجتماعيـة          ،  القاهرة
  .م١٩٧٥، بطريكية األقباط االرثووكس

  المسيحية النظر وجهة من العصر نطقوم سرةواأل الفتاة ����
   نسيم سليمان 
  .ص٩٢، م١٩٧٣، المحبة مكتبة، القاهرة 
   قوانين أحكام األسرة عند غير المسلمين من المصريين ����

  مصطفى محمد عرجاوي
  .م١٩٨٦، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة

  ةالمسيحي الشريعة، والدين االقتصاد بين سرةاأل نظام ����
   سيوطياأل نيسأ ثروت 
  .ص٢٨٧، م١٩٦٧، العربية النهضة دار، القاهرة 
   سالمواإل ةالمسيحي بين سرةألا نظام ����

   شعالن السميع عبد محمود 
  .ص٧٣٩، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣، والنشر للطباعة العلوم دار، الرياض 
  وقضاًء اًفقه والمسيحيين المسلمين عند األسرة نظام ����

  .الرافعي مصطفى 
ــروت  ــشر، بي ــة كةال ــاب العالمي ــاب ودار للكت ــالمي الكت ، م١٩٩٠، الع

  .ص٢٧٢
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   النظام القانوني لألسرة في الشرائع غير اإلسالمية ����
  محمد حسين منصور

  .م١٩٨٣، منشأة المعارف، االسكندرية
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  سالمسرة في اإلآداب األ ����
  مركز الرسالة 
   .ص١٤٨، لتراثبيت ألحياء االآل مؤسسة ، قم،  الطبعة األولى

   سالميةاإل الشريعة وفق وسعادتها بناؤها سرةاأل ����
   الدعيش هاشم بن نايف 
 ص٨٤، م١٩٨٨ = ه١٤٠٨، السعودية الدار، ةجد.  

  األسرة تكوين مرحلة، اإلسالم رعاية تحت األسرة ����
   صقر عطية 
  .االول الجزء، م١٩٨٠، الصباح مؤسسة، الكويت 

   سالماإل في سرةاأل ����
   الباقوري حسن أحمد الشيخ 
  .م١٩٨٣، القاهرة 
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   سالماإل في سرةاأل ����
  تفاحة زكي أحمد السيد 
  .٥٤ ص)ه١٤٠٠  /٤( ٥ العدد، الحكمة مجلة 
   اإلسالم في األسرة ����

   هاشم عمر أحمد. د 
  .ص ٢٣٥ ، م١٩٩٨، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار، القاهرة 
   سالماإل في سرةاأل ����

   الطنطاوي بنان 
  .١١٧ ص) م٨/١٩٨١، ٧( =)ه١٠/١٤٠١، ٩ (٥٥و ٥٤ العدد، الرائد لةمج

  )ماجستير رسالة (سالماإل في سرةاأل ����
  الفايز العزيز عبد حمود
  .ه ١٣٨٩، للقضاء العالي المعهد - سالميةاإل سعود بن محمد االمام جامعة

   سالمإلا في سرةألا ����
   المارديني زهير 

  =)ه٦/١٤٠٤( ٣ العــدد، بعونوالــس الثــاني المجلــد، العرفــان مجلــة
  .٩٤ ص )م٣/١٩٨٤(

   سالمإلا في سرةاأل ����
   اللبيدي سمير. د 
  .١١ ص، م١٩٧٥  /٥، ةالثقاف مجلةال
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   سالماإل في سرةاأل ����
   وافي الواحد عبد علي 
  الفكر دار 
   سالماإل في سرةألا ����

  الواحد عبد مصطفى 
  .ص١٤٢، م١٩٨١، االعتصام دار، القاهرة، موسعة طبعة 
 إلـى   التشريع تاريخ من لمحة مع سالمياإل الشرع في سرةألا ����

   سالماإل ظهور
  البيطار بهجت محمد 

  .٤٧٧ ص، م١٩٥٣، والعشرون الثامن المجلد، دمشق العربية اللغة مجمع مجلة
 الحيـاة  في والواجبات الحقوق،  سالميةاإل الشريعة في سرةاأل ����

  الزوجية
  الغساسي العربي 

 =)ه١٣٩٣  /٣ (١٠ و ٩ العـدد ،  عـشر  الخامسة لسنةا،  الحق دعوة مجلة
  .٦١ ص، )م١٩٧٣ /٥(

  ونهاية بداية سالماإل ظل في سرةاأل ����
   عيسى حامد نوراال محمد 
 )م١/١٩٨٨( ٥ العـدد ،  واالربعـون  السادس المجلد. سالماإل منبر مجلة 

ــدد، ١٠٢ ص ــدد، ١٠٠ ص) م٢/١٩٨٨ (٦ العــ ، ١١٠ ص )م٥/١٩٨٨ (١٠ العــ
  .١١٠ ص، )م١٩٨٨(، ١١ والعدد
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   سالماإل ميزان في سرةاأل ����
   رمضان أحمد اهللا عبد 

  .ص٥٩، م١٩٧٣، القاهرة
   األسرة القوية في ضوء اإلسالم����

   إسماعيلفكري حسن 
  .م١٩٨٦، وزارة الصحة، القاهرة

   سالمياإل المحيط في وتطويرها سرةاأل ����
   الكرمي سعيد حسن 
 لمنظمـة  قليمـي اإل المكتـب ،  ةالواليـ  لتنظـيم  العـالمي  تحـاد اإل،  الرباط 
  .م١٩٧١، افريقيا وشمال وسطاأل الشرق
   سالماإل في تكويناتها وفلسفة سرةاأل ����

   بعزال أحمد محمد 
 /٤( ٢٠٨ العـدد ،  عـشر  السنة الثامنـة   )الكويت( االسالمي الوعي مجلة

  .٩٨  ص )ه١٤٠٢
  واألسرة سالماإل ����

   األفغاني سعيد 
   .م١٩٦٤ = ه١٣٨٤، الفكر دار، دمشق 
دراسة مقارنة في ضوء المـذاهب الفقهيـة         ( اإلسالم واألسرة  ����

  )  الجزء الثاني-وقوانين األحوال الشخصية
  العنين أبو عبد الفتاح محمد

  .م١٩٩٠، دار النهضة العربية، القاهرة
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  سرةواأل سالماإل ����
   الشهاوي الفتاح عبد محمد 
  سرةواأل سالماإل ����

   إبراهيم عوض محمد 
  .م١٩٦٠، للجامعيين النشر دار، بيروت 
  سرةواأل سالماإل ����

   الشريف بن محمود 
  .ص١٣٤، م١٩٦١، الحديثة المطبوعات مؤسسة، القاهرة 
  سرة العربيةواأل سالماإل ����

   فراج الدين عز
   .العربي الفكر دار، القاهرة 
   والمجتمع سرةواأل سالماإل ����

  كوردم سالم محمد 
  .م١٩٨١، العربية النهضة دار، القاهرة 
   خانواده يشناسه وجامع سالم إ����

  )ينجف (بستان حسين 
، الجامعيـة  الحوزويـة  التحقيقـات  مركز منشورات،  قم،  ولىاأل الطبعة 

  .بالفارسية، ص٢٩٥
   اليوم عالم في الجيل وتربية سرةاأل ومشاكل سالماإل ����

  جعفر شهيدي.د
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، الجزائـر  - وهـران  سالمياإل الفكر على للتعرف الخامس الملتقى في
   ص١٦، م١٩٧١ =ه١٣٩١الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة

  .٥٢ص، م١٩٧٢ = )ه٨/١٣٩٢ (١العدد، السنة الثانية، )ايران (مجلة الهادي
  اليوم عالم في الجيل وتربية سرةاأل ومشاكل سالماإل ����

  عبد اهللا كريم أمر اهللا
، ئـر الجزا - وهران سالمياإل الفكر على للتعرف الخامس الملتقى في 
ــة   وزارة ــشؤون الديني ــلي وال ــيم األص ــادي  .م١٩٧١  =ه١٣٩١التعل ــة اله  مجل
   ٥٢ ص، م١٩٧٢  =ه١٣٩٢  /٨، ١ العدد، الثانية السنة، ايران
    اإلسالم ومشاكل األسرة وتربية الجيل في عالم اليوم����

   الصابوني الرحمن عبد. د 
: ائـر الجز - وهـران  اإلسالمي الفكر على للتعرف الخامس الملتقىي  ف

  .ص٢١، م١٩٧١  =ه١٣٩١، الدينية والشؤون االصلي التعليم وزارة
   أضواء على األسرة والمجتمع في ظالل اإلسالم����

   هريديأحمدعبد المنعم 
  .م١٩٩٥، القاهرة

  المضادة والتيارات سالماإل في األسرة أهداف ����
   يوسف محمد حسين 
  .ص١٣٥، ه ١٣٩٨، االعتصام دار، القاهرة، الثانية الطبعة 
   سالمياإل العمل وواجب سرةاأل بناء ����

  عكا ابن 
  .٤٢ ص، )م٨/١٩٨٢ ( =)ه١٠/١٤٠٢( ٥٨ العدد، الرائد مجلة 
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   اإلسالم ضوء في السعيد البيت بناء ����
   يالجن مقداد 
  .ص٢٥٢، م١٩٨٧ = ه١٤٠٨، المريخ دار، الرياض، األولى الطبعة 
   سالماإل في سرةاأل بنيان ����

   حموده العاطي عبد 
  .م١٩٧٧، تروست االميركان منشورات، انديانا 
   طفالاأل تربية في والعقاب.. الثواب وقضية المسلم البيت ����

   الشنتوت أحمد خالد 
ــة ــار مجل ــالماإل من ــسنة، س ــة ال ــشر الرابع ــدد، ع  =) ه١٤٠٩ / ٤ (٤ الع

  .١٠٠ ص) م١١/١٩٨٨(
   سالمإ در خانواده تشكيل ����

   يقائم يعل. د 
، ٣٢٠ص ، ش .ه ١٣٧٥، ميــريأ منــشورات، انطهــر، تاســعةال الطبعــة 

  .بالفارسية
   تنظيم األسرة في التراث اإلسالمي����

  عبد الرحيم عمران 
  .م١٩٩٤، صندوق االمم المتحدة للسكان، القاهرة

   والعقوبات سرةاأل نظام، للمجتمع سالماإل تنظيم ����
  نعناعة رمزي 
  .م١٩٧٧، الكويت 
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  سرةاأل - سالماإل صدر في جتماعيةاال الحياة ����
  بطاينة اهللا ضيف محمد 
  .٩ ص )م٢/١٩٨٨ (٤ العدد، عشر الرابعة السنة )الرياض( الدارة مجلة 
   سالمإ در خانواده ����

   مظاهري حسين 
  .بالفارسية، ص١٨٣، شفق منشورات، قم، عشر الرابعة الطبعة 
   سالماإل في سرةاأل قانون حول خواطر ����

  عامر العزيز عبد. د 
  .م١٩٦٢ - ١٩٦١، العام الجامعي محاضرات، ربيةالع بيروت جامعة

   دراسات إسالمية في األسرة والمجتمع ����
  محمد وفاء 

  .م١٩٩٧
   سالماإل في سرةاأل في دراسات ����

  يالقيس إبراهيم مروان. د 
   التميمي الخطيب الدين عز: تقديم

ــة األ  ــىالطبع ــان، ول ــب دار، األردن -عم ــالميةاإل الكت  = ه١٤٠٥، س
   .ص١٧٣، م١٩٨٥
  يخانوادگ، يشغل، يتحصيل -سالمإ ديدگاه از ومشاوره يراهنماي ����

  يمطهر رضا محمد
  .بالفارسية، ص٢٠٠، سالمياإل عالماإل مكتب منشورات، قم، الثانية الطبعة
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   الزواج واألسرة في اإلسالم����
  سليمان محمد النخيلي

  .م١٩٨٦، دار مكة المكرمة للطباعة والنشر، الجيزة
   سالماإل في سرةاأل استقرار عوامل ����

   حسن بن إبراهيم 
، ٣( =)ه٨/١٤٠٥،  ٧( ٤ العدد،  عشر الثانية السنة )تونس( الهداية مجلة 

  .٤ ص )م٤/١٩٨٥
   فقه األسرة في ضوء السنّة ����

  محمد علي فرحات
  .م١٩٩٤، القاهرة

   سالماإل في سرةاأل قانون ����
  .ماليزيا، التنمية في المسلمة المرأة دور مؤتمر: في

   هادف سالميإ سريأ بناء نحو: األم إلى مةكل ����
   الهدى زهرة 
  =)ه١٤٠١  /٨، ٧ (١٦و ١٥ العـدد ،  الثانية السنة )طهران( الجهاد مجلة 

  .٦٠ ص )م١٩٨١  /٦، ٥(
  مبادىء اإلسالم في تنظيم األسرة ����

  أبو الوفاء المراغي 
  مطابع شركة، القاهرة

  .ص٧٨، م١٩٦٢، االعالنات
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  بناء األسرة  المجتمع اإلسالمي و����
  محمد صادق عفيفي

  .م١٩٨١، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة

   المجتمع واألسرة في اإلسالم ����
  محمد طاهر الجوابي

  .م١٩٩٦، دار عالم الكتب، الرياض

   سرةاأل تحكم التي سالميةاإل المفاهيم ����
  ماجول أديب قيصر. د

 - ٢٠، ســالميةاإل ســرةاأل فــي المــرأة مكانــة نــدوة: بحــث مقــدم فــي
 مكانـة  كتـاب  في منشورالمركز الدولي اإلسالمي    ،  القاهرة،  م٢٢/١٢/١٩٧٥

  .٢٠٩ ص سالماإل في المرأة

   سالماإل في سرةاأل مفهوم ����
  قدورة زاهية. د

 ٢٢ – ٢٠،  سـالمية اإل سـرة األ فـي  المـرأة  مكانـة  نـدوة :  فـي  مقـدم  بحث
 المـرأة  مكانـة  كتاب في منشور سالمياإل الدولي المركز،  القاهرة،  م١٢/١٩٧٥/

  .١٧٦ص مإلسالا في

   نحو قانون موحد لألسرة في األقطار اإلسالمية ����
   أحمد محمد أحمد

  .م١٩٩٠، مكتبة الملك فيصل اإلسالمية
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   نظام األسرة في اإلسالم����
  على يوسف السبكي

  .م١٩٩٠، القاهرة
   نظام اإلسالم في تكوين األسرة وما يترتب عليه ����

  مصطفى عامر حسين
  .م١٩٨٦، دار الهدى للطباعة، القاهرة

  متطور مجتمع في سرةاأل إلى سالماإل نظرة ����
   الدين شمس مهدي محمد الشيخ

   م١٢/١٩٧١: الرباط، ةالوالدي وتنظيم سالماإل مؤتمر: في 
   ١٨٦ ص،  للمؤلفومواقف دراسات: كتاب في نشر

  .م١٩٩٠ = ه١٤١٠، بيروت 
  سرة  النقاط األساسية في التشريع اإلسالمي لأل����

  السيد متولي الدرش 
  .م١٩٩٢، مكتبة اآلداب، القاهرة

   الوجيز في نظام األسرة في اإلسالم����
  نخبة متخصصة من أساتذة الجامعة 

  .م١٩٩٥،  الكليات المستحدثة-جامعة األزهر، القاهرة
   سالمإلا في سرةاأل وضع ����

   شاهين محمد توفيق. د 
  .٤٥ ص) ه١٤٠٨ / ٦( ٩العدد، الثونوالث الثاني المجلد، سالمياإل البعث مجلة
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   سالمواإل الجاهلية في األسرة أحكام ����
  فوزي إبراهيم 
  .ص٣١٠، م١٩٨٣، للنشر الكلمة دار، بيروت، الثانية الطبعة 

   أحكام األسرة في شرائع المصريين غير المسلمين ����
  علي حسين نجيدة

  .م١٩٨٧، دار الفكر العربي، القاهرة

   االشتراكي المجتمع في سرةاأل ����
  .فؤاد علي 
  .ص٥٣٢، العربي الكتاب دار، القاهرة 

   األسرة في المجتمع المصري القديم����
  عبد العزيز صالح 

  وحديثاً قديماً سرةاأل ����
  ساري يوسف، الجواد عبد حلمي
  .ص٩٤، م١٩٥٦، القاهرة

  م١٩٨٥ لسنة ١٠٠ األسرة وقانون األحوال الشخصية رقم ����
  اصر توفيق العطارعبد الن
  .م١٩٨٦، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
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  والدولة الخاصة ةالملكي - العائلة صلأ ����
  انجلس فدريك 

   الياس شاهين: ترجمة
  .م١٩٦٤، التقدم دار، موسكو 
   التقاليد اإلسالمية في األسرة في السياق القانوني الفرنسي����

  برنارد بوتيفو
  نور محمد العامودي: ةترجم

،  دار االجتهـاد لألبحــاث والترجمـة والنــشر  )بيــروت (مجلـة االجتهـاد  
  م١٩٩٨، ٤٠و٣٩العدد 
   وبعده سالماإل قبل ةالبيتي الحياة ����

   علي محمد
  .٢٠ ص )م١٩٤٨  /٩( ٥٠٨ العدد، العاشرة السنة )القاهرة( الثقافة مجلة

   سالمإ زأ پيش دوران در يرانيإ ءهخانواد ����
  يمظاهر كبرأ يعل

   توكّل اهللا عبد: ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٧١، ش .ه ١٣٧٧، هقطر منشورات، طهران، الثانية الطبعة

   يرانإ در وتربيت خانواده ����
  يآصف هآصف 
ــةال الطبعــة  ــة منــشورات، ش .ه ١٣٥٢ /٣، ثاني ــاء لجن ، والمعلمــين اآلب

  .بالفارسية ص١٥٠
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   العربي شتراكياال المجتمع في والطفولة سرةاأل رعاية ����
   الزيني محمد محمود 
  .م ١٩٦٨، ء ىالشاط مطبعة، االسكندرية 
   يرانإ در يوخويشاوند خانواده يساختها ����

   بهنام جمشيد 
، ش .ه ١٣٥٠، الـــشركة الـــسهامية منـــشورات الخـــوارزمي، طهـــران 

  .بالفارسية
  )ةالهوتي اجتماعية دراسة (ةوالمسيحي الشيوعية في العائلة ����

  ادةسع بيار
  .ص٩٢ + ١٣، م١٩٧٧، البوليسية المطبعة، لبنان - جونية

   )مقالة (غرب جهان در يخانوادگ عاليق يكسيختگ علل ����
  بالد آلتون 

  .بالفارسية، ش .ه )١٣٣٣ /٣(، ٥، ٦، ٢العدد، عالم نورمجلة 
 الوضـعية  والقوانين سالمياإل التشريع بين ندونسيةاأل سرةاأل نظام ����

  )ماجستير رسالة(
  جوهان ماعيلإس 

  .ص١٦٦، م١٩٦٠، العلوم دار كلية، القاهرة -القاهرة جامعة
  ةالبدائي الجماعات، والدين االقتصاد بين سرةاأل نظام ����

   سيوطياأل نيسأ ثروت 
  .ص٢٧٦، م١٩٦٦، العربية النهضة دار، القاهرة 
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   القديم البابلي العهد في العائلة نظام ����
   الهاشمي جواد رضا 
  .ص٢٣١، م١٩٧١، اآلداب مطبعة، بغداد 

  )مقالة ( خانواده در إيرانأنواع به نظري ����
    بهنامجمشيد 
  .بالفارسية، ٧٠ ص، ش.ه ١٣٤٧،  العلوم االجتماعيةصحيفة 
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  ةالنبوي والسنة الكريم القرآن في ةوبنوال ةبوألا ����
   الكحالوي محمد عبلة.د 
 - ٩(،  ٩ العـدد ،  والعـشرون  الثانيـة  السنة،  ياالسالم العالم رابطة مجلة 

   .١٨ ص، )م١٩٨٤  /٧-٦ ( =)ه١٤٠٤  /١٠

  ةالقرآني األسرة وبناء المسلمات األخوات ����
   الجوهري محمد محمود، خيال الحكيم عبد محمد 
ــة  ــة الطبع ــكندرية، الثاني ــدعوة دار، االس ــع ال ــشر للطب ــع والن ، والتوزي
   .ص٣٧٤، م١٩٩٣ = ه١٤١٣

  في رحاب القرآن والسنة األسرة ����
  قسم الحديث بمجمع البحوث اإلسالمية: اعداد وتحقيق
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  محمد هادي عبد خدائي.د: اشراف
 =م  ٢٠٠٨ =ه١٤٢٩،  مجمع البحـوث اإلسـالمية    ،  مشهد،  الطبعة األولى 

  .ص٤٩٢، ش.ه ١٣٨٧
  )ماجستير رسالة (ةالسنّ في األسرة ����

   دارمن بن فوزي 
 ةالـسنّ  - الدين أصول كلية - الميةاالس سعود بن محمد االمام جامعة 

  . ه١٤٠٥، وعلومها
  ةالكتاب والسنّ ضوء في األسرة ����

   فرج أحمد السيد 
  .الفكر دار 
  آن الكريم  األسرة في القر����

   الكنديأحمد بن إبراهيم
  .م١٩٩٧، دار البيان للنشر والتوزيع، القاهرة

   الكريم القرآن في سرةاأل ����
   البسام اهللا عبد الشيخ 
 = )ه١٤٠٦  /١٢و١١ - ١٠ (٦د العـــد  )باكـــستان (الفـــاروق جلـــةم 

  .٥٦ ص، )م١٩٨٦(
  ةوالسنّ في ضوء القرآن المثلى سرةاأل ����

   نجيب عمارة
  .ص٣٤٢، م١٩٨٠ = ه١٤٠٠، المعارف مكتبة، الرياض 
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  ةوالسنّ القرآن ورد في كما سرةاأل تنظيم ����
   يآتا حسين
، الخـامس  المجلـد ،  ولاسطنب جامعة،  سالميةاال الدراسات معهد مجلة

  .٢٢٩ ص، م١٩٧٣، الرابع إلى ولألا الجزء

 بـا  مـسكن  و خانه پيرامون تحقيقي (سالمإ در ومسكن خانه ����
اطهار ءمهأئ بيانات و كريم قرآن به هتوج^(   

   قاضي حسن
  .بالفارسية، رشب منشورات، طهران، ولىاأل الطبعة 

   قرآن در خانواده ����
   بهشتي أحمد. د 
  .بالفارسية، ص٤١٦، كتاب بوستان، قم، ولىاأل الطبعة 

   قرآن مكتب در خانواده ����
   ارفع كاظم 

  . بالفارسية

 يراهنمـا  الجزء األول :  خانواده ييا خوشبخت  قرآن خودآموز ����
  زناشوئي

  ياردهال يمحمد حسين محمد
  ولاأل الجزء

  .بالفارسية، ١٨٠ص، ش .ه ١٣٢٩، طهران 
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   القرآن ظالل في األسرة دستور ����
  فائز حمدأ 
   .ص٤٣٨، م١٩٨٠ = ه١٤٠٠، الرسالة مؤسسة، بيروت، األولى الطبعة 
  خانواده در قرآن  سيماى����

  زهره برقعي
  .بالفارسية، ص٥٤، ش.ه ١٣٧٩،  للتحقيقات÷ادارة جامعة الزهراء، قم

  سرةاأل ونظام الكريم القرآن ����
  سالمة أحمد الباقي عبد 
  .ص٨٦ ،م١٩٨١ = ه١٤٠١، المعارف مكتبة، الرياض 
   خانواده موراو قرآن ����

   كاويانپور أحمد 
  .بالفارسية، ص٢٧٦، ش .ه ١٣٤٧، طهران 
  ةالنبوي السنة في سرةواأل المرأة ����

   الرزاق عبد إسماعيل سيد 
، سـالمية اإل والبحـوث  للدراسـات  سـالمي اإل الدولي المركز،  القاهرة 
  .ص٦٠، م١٩٧٥
   المنزل في الشريف النبوي الهدي من ����

 خان العليم عبد محمد بنت ةرني   
  .ص١١١، الوطن مدار منشورات، الرياض، ولىاأل الطبعة 

* * *  
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 سـرة األ في االجتماعي رالتغي على بةالمترتّ االجتماعية اآلثار ����
  )ماجستير رسالة (االسكندرية مدينة في
  .فرج سعيد محمد 
  .م١٩٥٧، اآلداب ليةك -االسكندرية جامعة 

  )مقالة (اجتماع و خانواده وويرانگر خطرناك آفت ����
   مظلومان رضا 
ــة   ــبمجل ــاماإل مكت ــدد، م ــدد، ١١ ص، ش .ه ١٣٥٥، ٨٥ الع ، ٨٧ الع

  .بالفارسية، ١٣ ص

  سرةاأل دراسة في المعاصرة االتجاهات ����
   شكري علياء

  .ص٣٤٣، م١٩٨١، المعارف دار، القاهرة، الثانية الطبعة 

  االجتماع العائلي ����
  مصطفى الخشاب

  .م١٩٦٦، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة

   المجتمع بناء سر سرةاأل ����
   السيد فرج 
  .ص١٨٦، م١٩٣٨، الصعبة امير مطبعة، سيوطأ 
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رؤيـة أنثربولوجيـا     ( األسرة في التراث الديني واالجتمـاعي      ����
  ) الزواج والقرابة

   دعبس إبراهيممحمد يسري 
  .م١٩٩٥،  مصر-كندريةاالس

   والمجتمع األسرة ����
   وافي الواحد عبد على. د

   .ص١٩٦، م١٩٦٦ = ه١٣٨٦، بالفجالة مصر نهضة مكتبة، مصر، السادسة الطبعة
   والمجتمع سرةألا ����

  سعيد مظهر محمد 
  .ص٦٤، م١٩٦٤، العمالية الثقافية المؤسسة، القاهرة 
   والمجتمع سرةواأل سالمإلا ����

  كورمد سالم محمد 
  .م١٩٨١، العربية النهضة دار، القاهرة 
   خانواده يشناسه وجامع سالم إ����

  ) ينجف (بستان حسين 
 الحوزويـــة التحقيقـــات مؤســـسة منـــشورات، قـــم، ولـــىاأل الطبعـــة 

  .بالفارسية، ص٢٩٥، والجامعية
   العائلي االجتماع وعلم اإلسالم ����

   وياالجرد العزيز عبد الرؤوف عبد. د 
 = ه١٤٠٩،  سـالمية اإل والـشؤون  وقـاف األ وزارة،  الكويت،  األولى الطبعة

  . ص ٣٢٤، م١٩٨٨
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  )العائلة لجذور علمي تحليل( العائلة صلأ ����
  القصير عوني مليحة 
  .ص٧٦، م١٩٦٤، التضامن دار، بغداد 

  )مقالة (يرانإ دري خويشاوند و خانواده يها ساخت به يانتقاد ����
  يكتب مرتضى 

 .ه ١٣٥٣ صـيف ، ٤ العـدد ، األول لـد الج، االجتماعيـة  العلـوم  صـحيفة 
  .بالفارسية، ١٧٤ ص، ش

  )مقالة (خانواده يشناس  جامعه در چند يگفتار ابكت نقد و يبررس ���� 
  يميرآفتاب مرتضى 

  .بالفارسية، ١٢٧ ص، ش .ه ١٣٥٧، ٢ العدد، پژوهشكده ةصحيف

  دارند سال ١٣ از كمتر كهي كودكان در اجتماع و خانواده تأثير ����
   النارد فريدون
  .بالفارسية، ص٧٩، ش .ه  ١٣٣٤، سكوناليو ةنشر، طهران

  واجتماعية ةتربوي ضرورة ةاألسري التربية ����
م٥/١٩٨١، بيروت، األسرة تنظيم ةجمعي.  

���� رسالة دبلوم (سرةاأل لنظام االجتماعي رالتغي(  
   بشارة صموئيل 

 العلــوم  معهــد  - اآلداب كليــة ، االســكندرية  جامعــة ، االســكندرية
  .م١٩٥٧، جتماعيةاال
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  ةسرياأل الدراسات حلقة، سريةاأل التوعية ����
  .االجتماعية الشؤون وزارة، مصر 

   خانواده يتاريخ يشناس  جامعه ����
   سگالن مارتين 
   يالياس حميد: ةترجم 

، ص٣٥٠، ش .ه ١٣٧٥، مركـــز منـــشورات، طهـــران، الثانيـــة الطبعـــة
  .بالفارسية

   دهخانوا وتنظيم تجمعي: يشناس  جامعه ����
   شيخي تقي محمد. د 
  .بالفارسية، ش .ه ١٣٧٣، يآگاه منشورات 
   خانواده يشناس  جامعه ����

   ياعزا شهال .د 
، ش .ه ١٣٧٦، ةالنــسوي البحــوث منــشورات، طهــران، األولــى الطبعــة 

  .بالفارسية، ص٢٢٨

   وازدواج خانواده يشناس  جامعه ����
   ميشل اندره

   اردالن فرنگيس: ترجمة
 .ه ١٣٥٤، ٣ العــدد،  والتعـاون االجتماعيـة  العلــوم كليـة  تمنـشورا ، طهـران 

  .بالفارسية، ص٢٣١ ،ش
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   يخانوادگ يشناس جامعه ����
   موقر يرحيم. د 
  .بالفارسية، ص٢٥٣، ش .ه ١٣٣٩، تبريز 
  االجتماعي التكافل المستحقة لبرنامج األسر حصر ����

   الكولي فوقية
  .م١٦/٧/١٩٩٦، االهرام جريدة 
 في اجتماعية مباحث( سالمياإل التفكير في االجتماعية الحياة ����

   )المال نطاق وفي، المجتمع نطاق وفي، سرةاأل نطاق
   شلبي أحمد 
  .م١٩٦٨، المصرية النهضة مكتبة، القاهرة 
   جامعه مقابل در يساختار ءلهمنز به خانواده ����

   بام روزن يهايد 
   يمهدو صادق محمد:  ةترجم 

، ش .ه ١٣٦٧، نــشورات الجامعيــةالم مركــز، طهــران، األولــى الطبعــة
  .بالفارسية،  ص٢١٨
   جامعه و خانواده ����

  گود جى ويليام 
  . بالفارسية

   العائلي االجتماع في دراسات ����
   الخشاب مصطفى 
  .ص٣٢٠، م١٩٨١، العربية النهضة دار، بيروت 
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   المجتمعالعائلة ، األسرة:  في علم االجتماع األسريدراسات ����
   حلمي إسماعيل إجالل
  .م١٩٨٧، شركة خوان زريق، القاهرة

  ÷زينب السيدة بحي سرةلأل اجتماعية دراسة ����
  ، االجتماعية للدراسات المصرية الجمعية، القاهرة 
  .ص٧٦، م١٩٥٦، الجمعية متطورات 
  )العائلي االجتماع علم في دراسة( العائلي والبناء الدين ����

   السمالوطي توفيق محمد نبيل. د 
 ص٢٢٤، م١٩٨١، الشروق دار، ةجد.  
أ مولـف   ،   ج مدرن يشناس جامعه در خانواده و يصنعتي  زندگ ����

  يپترورسل
   گوردون مايكل 
   پويان حسن:  ةترجم 
  .بالفارسية، ش .ه ١٣٧٣، چاپخشمطبعة ، طهران 
���� أسر بين مقارنة دراسة (يسراأل التماسك ةسوسيولوجي ةريفي 

  )هدكتورا رسالة( )صناعية ةحضري سرأو
  مجاهد محمد هدى 
  .م١٩٧٢، االداب  كلية-شمس عين جامعة، القاهرة 
  األسرة ةلوجيوكيس ����

  الخوري توما. د 
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  .م١٩٨٨، الجليل دار، بيروت
  ةاألسري العالقات ةلوجيوسيك ����

  .خليل يبيوم محمد محمد. د 
   .ص٣٦٩، م ٢٠٠٠، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار، القاهرة 
  العائلة اجتماع علم ����

  أحمد المنعم عبد صبيح، القصير عوني مليحة 
  .ص٤٨٦، م١٩٨٥، بغداد جامعة 
   العائلي االجتماع علم ����

   الخريجي اهللا عبد 
  .م١٩٨٢، الشروق دار، جدة 
 العـاملين  بـين  سرةاأل حجم في ةوالثقافي ةاالجتماعي العوامل ����

  )ماجستير رسالة (ةيندايم دراسة مع الصناعة في
   العال عبد ةشحات يحيى 

  .م١٩٦٩، اآلداب كلية -القاهرة جامعة، القاهرة
   خانواده در شدن ياجتماع يندافر ����

   افشنگ جمشيد 
  .بالفارسية، ١ص، ش .ه ١/٧/١٣٥٦، التربوية العلوم نشرة

  األسرة استراتيجية في ����
  . الصادق حسين صاحب مةالعالّ 
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ـ  سرةاأل في االجتماعية القيم ���� ةالريفي  سـة درا مـع  ةوالحـضري 
 الحـضر  من خرىاُ نةوعي الريف من نةعي من مأخوذة ميدانية

  )ماجستير رسالة ()مقارنة دراسة(
   الصباح الدين شمس سنية 
  .م١٩٧٩، زهرألا جامعة، القاهرة 
    خانوادهكشكول ����

   حسين قاسميمحمد 
، ص٢٥٨،  ش.ه ١٣٧٧، منــشورات فــؤاد ، طهــران، ولــى األالطبعــة 

  .بالفارسية
   خانواده يشناس  جامعه هدربار ندچ يگفتار ����

   براندوس دانيل، ولكوف آندره، ريويكوف يوري 
   يتقو اهللا نعمت: ةترجم

  .بالفارسية، ص٥٨، ش .ه ١٣٥٦، تبريزي شمس منشورات 
   مجلة اإلجتهاد ����

 ٣٩العـدد   ،  الـسنة العاشـرة   ) بيـروت  (عدد خاص في األسرة والمجتمع    
  .م١٩٩٨ =  ه١٤١٩صيف وخريف ، ٤٠و

   خانواده يشناس  جامعه بر يا همقدم ����
   يساروخان باقر 

 .ه ١٣٧٥،  ايـران  -تلفزيـون الذاعة و اإل منشورات،  طهران،  الثانية الطبعة
  .بالفارسية، ص٢٥١، ش
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   دولت و يخصوص تمالكي، خانواده منشأ ����
   انگلس فريدريش 
   زاده أحمد.م. ةترجم 

  . بالفارسية.ش .ه ١٣٧٥، نا بى. جا بىمنشورات 

  سرةاأل ودراسة االجتماعية ظريةالن ����
   الخشاب سامية 
  .م١٩٨٢، المعارف دار، القاهرة 

   جوامع پيشرفت در خانواده نقش ����
   يآصف آصفه 
  .بالفارسية، ١٢ ص،  ش.ه ١٣٤٧، مام مكتب 

  سرواأل االجتماعية الحياة وحدات ����
   الندوي الحسني الرابع محمد 
ــة  ــث مجل ــالمياإل البع ــد،  س ــاني و المجل ــونالث ــدد، الثالث   /٩ (١ الع
   . ٨٠ ص، )م١٩٨٧ / ٥(  =)ه١٤٠٧

IIIIYYYYHHHH þaþaþaþañŠ�ñŠ�ñŠ�ñŠ�@@@@òàÜ�½aòàÜ�½aòàÜ�½aòàÜ�½a@@@@@ @@ @@ @@ @

  ومظاهرها زاتهاممي، سالميةاإل سرةألا ����
  الناصر العربي محمد 
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  =)ه١٣٩٤ /١٠( ٨ العــدد، عــشر الــسادسة الــسنة، الحــق دعــوة مجلــة 
  .٩٨ ص )م١٩٧٤ /١١(

  ةوالتربي سالميةاإل سرةاأل ����
  الناصر العربي محمد 
  .)م١/١٩٧٢( =)ه١٢/١٣٩١ (١٠ العدد، الحق دعوة لةمج 
  مشكالت وحلول :  األسرة المسلمة����

   محمد عبد الخالقأحمد
  .م١٩٩٨، مكتبة القادسية، الزقازيق

  أسس ومبادىء :  األسرة المسلمة����
  عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي

  .م١٩٩٣، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة
  المسلمة سرةاأل ����

   خليف للطيفا عبد 
  .٧٥ ص، ه ١٤١٠ محرم، ١ العدد، واالربعون الثامنة السنة، االسالم منبر مجلة 
  المسلمة سرةاأل ����

  البكاء عدنان 
  .م١٩٦٣ مطبعة النعمان، األشرف النجف 

  المسلمة األسرة ���� 
  التوحيد دار في التأليف لجنة 
  .٩٥ ص، م١٩٨١ = ه١٤٠١، التوحيد دار، طهران، األولى الطبعة 



�23����#$%��������-------------------------------------------------٤٤٣ 

  المسلمة األسرة ����
   موسى إسماعيل علي، الفتوح يأب السيد، الهمشري علي محمد 
  .ص١٦١، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، العبيكان مكتبة، الرياض، األولى الطبعة 
   والتلفزيون الفيديو أمام المسلمة سرةاأل ����

   كجك مروان 
  .ص٢٨٧، ه ١٤٠٧، الطيبة الكلمة دار، القاهرة، ولىاأل الطبعة 
  المعاصر العالم في مسلمةال األسرة ����

   الزحيلي وهبة. د 
   .ص٣٥٢، م٢٠٠٠ = ه١٤٢٠، الفكر دار، دمشق، األولى الطبعة 
   وحلول مشاكل، المسلمة سرةاأل ����

   حسن ملأ 
  .ص٣١٢، المرتضى دار منشورات، بيروت، األولى الطبعة 
  المعاصرة سرةواأل المسلمة سرةاأل ����

  عبود الغني عبد 
  . ص١٩٥، م١٩٧٩، العربي رالفك دار، القاهرة 
   الثقافي الغزو مواجهة في التربوي ودورها المسلمة سرةاأل ����

   المرصفي علي محمد 
 الحـادي  الجـزء ،  والثالثـون  الـسابعة  الـسنة ،  سـالمي اإل التضامن مجلة 

  .٣٢ ص، م٢/١٩٨٣=  ه٥/١٤٠٣، عشر
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  العصر وقضايا المسلمة سرةاأل ����
   الرحيم عبد صبري، السايح الرحيم عبد أحمد 
  .ص١٢٨، م١٩٨١، المحمدية الطباعة دار، القاهرة 
   األسرة والمجتمع وتأمالت في سورة النساء����

  حسن محمد شداد 
  .م١٩٩٧

   المسلم هايأ سرتكأ ����
   الحميد عبد محسن. د 
  .للتوزيع المتحدة الشركة، بيروت 
  المسلمة األسرة بناء ����

   العك الرحمن عبد خالد الشيخ: عدادإ 
 = ه١٤١٩،  والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دار،  بيروت،  الثانية ةالطبع 
   .ص٤٧٢، م١٩٩٩
  سالميةاإل سرةاأل في السلطة بناء ����

  .توفيق محمد نبيل 
 البنـات  كلية - والتنمية المرأة دراسات مركز -جامعة القاهرة  القاهرة 

  .ص٢٨، م١٩٧٧، مركز دراسات المرأة والتنمية، االسالمية
   سالميإلا البيت ����

   يالجن مقداد 
  .كتاب الهالل، القاهرة 
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   المسلم البيت ����
  السعود أبو الحفيظ عبد 
  . صبيح مكتبة، القاهرة 
   طفالاأل تربية في والعقاب وقضية الثواب المسلم البيت ����

   الشنتوت أحمد خالد
ــة  ــار مجل ــالماإل من ــسنة، س ــة ال ــشر الرابع ــدد، ع   =)ه٤/١٤٠٩( ٤ الع

  .١٠٠ ص، )م١١/١٩٨٨(
  المسلمة سرةاأل تواجه التي التحديات ����

   المستاوي الدين صالح محمد 
، )م١٠/١٩٨٤ (= )ه١/١٤٠٥ (٤٩العـدد  ، الخامـسة  الـسنة ، مـة األ مجلـة 

  .٥٦ ص
  المسلمة األسرة وجه في تحديات ����

  .٥٦ ص، ٤٩العدد، الخامسة السنة، الخامس المجلد، القطرية األمة مجلة
  المسلمة األسرة ىعل للمحافظة ةمهم تنبيهات ����

   العجالن عجالن بن سليمان
  .ص٦٠، ه١٤١٥، المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هيئة، جدة، الثانية الطبعة

  المرأة وقضايا سرةاأل عن حوار ����
   المدرسي تقي محمد السيد 

  .ص ٨٠، ×الحسين يمحب دار منشورات، طهران، ولىألا الطبعة
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  عقيدتنا ظل في ةالمنزلي حياتنا ����
  الحلو احسان أم 
  .٨٨ ص، ٢٢ العدد، الثانية السنة، الثاني المجلد، القطرية األمة مجلة 
  اإلسالمية األسرة في دراسات ����

   يالقيس إبراهيم مروان 
  .م١٩٨٥، عمان، األولى الطبعة 
   يجهان وصلح سالمإ، سالميإ خانواده: ومسلمين سالمإ درك ����

   وينتر يج يتيموت 
  .ةنجليزيباال، ص٩٩، ويتا فون منشورات، ويل ييلو، ولىاأل الطبعة 

            االنحراف من الوقاية في المسلمة سرةاأل دور ����
  ةعرف محمد 
  .٢٢٧ ص، ه ١٤٠٤، ١٥ العدد، الشريعة اضواء مجلة 
 المتحـدة  بالواليـات  المسلمة سرةاأل في والمرأة الرجل دور ����

  االميركية
   السعود أبو محمود 

 /١(  =)ه١٤٠٠ /٢(،  ٢١ العـدد ،  الـسادسة  ةالسن،  المعاصر المسلم مجلة
  .٧ ص، )م١٩٨٠
  سرةاأل وتنظيم الدين ����

   الشرباصي أحمد. د 
  .م١٩٦٥، الشعب دار مطابع، القاهرة، ولىاأل الطبعة 
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            الزواج حول المسلمة سرةاأل حوار سلسلة ����
   عيسى أحمد غالب عبد 
  .ص٩٥، م١٩٨٦، زيدون ابن دار، بيروت 
  لمسلمةا سرةاأل طريق على ����

   اهللا فضل حسين محمد السيد 
  .ص٤٨، سالمياإل الكتاب دار، بيروت 
  القدوة المسلمة سرةواأل الدعوة طريق على القدوة ����

   .٦ ص )م١٩٨٥  /٧ ( =)ه١٤٠٥  /١٠ (١٠٥ العدد، النمسا، الدعوة مجلة 
  ا نظام األسرة المسلمةي مزا����

   حسن کرزونأحمد
 = ه١٤١٧،  عيـ زم للطباعـة والنـشر والتوز     دار ابـن حـ    ،  روتيـ ب،  يـة الطبعة الثان 

  .ص٢٦٠، م١٩٩٧
   المسلم والشباب المسلمة سرةاأل مع ����

   الحكيم تميم 
ــة  ــسنة، ســالمياإل التــضامن مجل ــة ال  /١٠ (٤ العــدد، ربعــونواأل الثاني
  .٣٠ ص )ه١٤٠٧
  سالمية اإل سرةاأل في المرأة مكانة ����

  .سالميإلا الدولي المركز
  القاهرة في م٢٢/١٢/١٩٧٥ - ٢٠ من قيمتأ التي الندوة سجل

  سالميةاإل العائلة نظام ����
   .الخالصي يمهد بن محمد 



٤٤٨-------------------------------�����������	��
������������������� �

  المسلمة األسرة في نظرات ����
   الصباغ لطفي محمد. د 
  .اإلسالمي المكتب 
   نماز در سيماي خانواده ����

  باء والمعلمين في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لجنة اآل: تدوين
منـــشورات لجنـــة اآلبـــاء المعلمـــين فـــي  ،طهـــران،  الطبعـــة األولـــى

  .بالفارسية، ص٣٠٨،   ه١٣٧٦الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
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            مديريت يمهربان، يسازگار خانه در    ’پيامبر ����
   عابديني أحمد 
   ٢٨ ص، ٩٤ العدد، ٢٤ ص، ٩٣ العدد، زن پيام ةمجل 

  .سيةبالفار، ٢٨ ص، ٩٦ العدد، ١٤ ص، ٩٥ العدد
   خانواده محيط در ×كاظم مامإ ءهسير ����

  يتقو رضا السيد
  .بالفارسية ، ه٣/١٤١٠ مشهد (×الرضا ماملإل الثالث العالمي المؤتمر في

            المنزل في يفشرال النبوي الهدي من ����
 خان العليم عبد محمد بنت ةرني   
  .ص١١١، الوطن مدار منشورات، الرياض، ولىاأل الطبعة 
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 مـع  الريفـي  المجتمع في سريةاأل العامالت على المصنع ثرأ ����
  )ماجستير رسالة (بالمصنع الريفية للبيئة ةميداني دراسة

   الطحاوي محمود محمد ملك 
  .م١٩٧٩- اآلداب كلية - المينا جامعة، القاهرة 

            والتضيع سرةاأل ����
   حجازي فؤاد محمد 
  .م١٩٧٦، وهبة مكتبة، القاهرة، الثانية الطبعة 
 إلـى    تقرير حول األسر المنتجة قدمته وزارة الشؤون االجتماعيـة         ����

  م١٩٧٠ اكتوبر، ٨-٥مؤتمر وزراء الشؤون االجتماعية األول
  .م١٩٧٠، القاهرة، وزارة الشؤون االجتماعية

في مراد وهبة محرر أبحاث     ،   ديناميات األسرة الريفية والتنمية    ����
  ة والتنمية الندوة الدولية عن المرأة الريفي

  سامية حسن الساعاتي
  .م١٩٨٠، جامعة عين شمس، القاهرة

دراسـة تجريبيـة علـى       ( ديناميات الخصوبة والحراك المهني    ����
        ))))األسرة الحضرية

  ثابت محمود ، محمود عبد القادر
  .م١٩٧١، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة
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ـ  إلـى    ةيالمؤد ةسرياأل العوامل ���� ـ  بتغي لالمجـا  فـي  الالعم 
  )ماجستير رسالة (الصناعي

  لطفي إبراهيم طلعت 
  .م١٩٧٣، اآلداب كلية منشورات -شمس عين جامعة 
  كار ارتقاء فرهنگ در خانواده نقش ����

   حاجيانه فاطم مع بالتعاون يخسرو زهره
  .بالفارسية، ص١٨٩ الكتاب حياءإ منشورات، طهران، ولىاأل الطبعة

  سرةاأل تنمية مراكز - المرأة نوادي ����
   السوري النسائي العام االتحاد 
  .ص٢٧، م١٩٨١، السوري النسائي تحاداإل منشورات، دمشق 
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   والتلفزيون الفيديو أمام المسلمة سرةاأل ����
   كجك مروان 
  .ص٢٨٧، ه ١٤٠٧، الطيبة الكلمة دار، ةالقاهر، ولىاأل الطبعة 
   الثقافي الغزو واجهةم في التربوي ودورها المسلمة سرةاأل ����

   المرصفي علي محمد
 ١١ عــدد ال، والثالثــون الــسابعة الــسنة، ســالمياإل التــضامن مجلــة 

  .٣٢ ص، )م٢/١٩٨٣ ( =)ه٥/١٤٠٣(
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  األسرة داخل العلماني اإلعالم ����
  .٧٢ ص، ٥٤ العدد، الخامسة السنة، الخامس المجلد، القطرية مةاأل مجلة 
   المسلم والبيت عالماإل ����

  النجار الدين طبق فهمي 
  .ص١٨٨، م١٩٨٥، للنشر الشعاع شركة، الكويت، ولىاأل الطبعة 
   سلممال البيت في ألغام ����

   األزهري مصطفى 
  .ص٦٣، م١٩٩٩ =  ه١٤٢٠، القاهرة، األولى الطبعة 
ـ  دراسة( المصرية القرية على والفيديو التلفزيون تأثير ���� ةميداني 

   )العائدين المهاجرين أسر من نةعي على
   كحيل الوهاب عبد 
   .ص٢٢١، م١٩٨٧، المدينة مكتبة، القاهرة 
  المسلمة سرةاأل على الحديثة الحضارة تأثير ����

  يمفت اهللا حبيب 
  سعيد الوارث عبد: ترجمة 

  .١٠٧ ص، ) ه٤/١٤٠٤، ٨٨ (٣٨العدد، العاشرة السنة، المعاصر المسلم مجلة
  المسلمة سرةاأل تهدم. .ةالغربي التقاليد ����

   شلتوت المقصود عبد 
   =) ه١٤١١  /٣ (٣ العدد، ربعونواأل التاسعة السنة، سالماإل منبر مجلة 

  .١٠٨ ص، )م١٩٩٠  /٩ (
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            والمجتمع األسرة على وأثرهن الخادمات ����
   الخميس الرحمن عبد بن محمد 
  .ص٩٦،   ه١٤١٤، الوطن دار، الرياض، ولىاأل الطبعة 

            وتلويزيون خانواده ����
   يزازاع شهال 
  .بالفارسية، ش .ه  ١٣٧٣، مرنديز، طهران 

            فرهنگ و خانواده ����
   يپاريز يباستان إبراهيم محمد 
 .  ه١٣٥٣  /٨،  )اًسـابق  (والفن الثقافة وزارة في الفنون دارةإ منشورات 

  .بالفارسية، ش

   دليل مكتبة األسرة المسلمة����
  المعهد العالي للفكر اإلسالمي 

  مانعبد الحميد أبوسل: شرافإخطة و
  .ص٦٥٤، م١٩٨٦، وكالة األهرام للتوزيع، القاهرة

 والحـضرية  الريفيـة  سـر األ قيم تغيير في الديني عالماإل دور ����
  )دكتوراه رسالة(

  عمر محمد نوال 
  .م١٩٨١، نسانيةاإل الدراسات كلية - األزهر جامعة 
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  سرةاأل في جتماعيةاإل الثقافة مع التصنيع صراع ����
   خليل معن 
  .م١٩٨٨، الخامسة لسنةا، ١٨١ العدد 
مدى تأثير القيم العربية اإلسالمية على البرامج الموجهة لألسـرة           ����

  في الخليج العربي
   عزب أحمدصالح 

مكتـب التربيـة العربـي    ( في ندوة ماذا يريد التربويـون مـن اإلعالميـين     
  )١٩٨٢: لدول الخليج
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   راتالمخد من الوقاية في األسرة أثر ����
   العبيدي محمد بن إبراهيم 
  .ه  ١٤١١، ٣ العدد، الداخلية وزارة، الرياض، األمن مجلة 
  ضد األسرة فنوالع اإلدمان ����

   العزائم أبو ماضى جمال أحمد
   واالجتماعية األسرية الصراعات لحلّ المصرية الجمعية مؤتمر

  . م١٩٩٧  /٤، القاهرة

            المصري الجنائي القانون في والجريمة األسرة ����
   صدقي الرحيم عبد 
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   راتالمخد خطر من والوقاية سرةاأل ����
   العزائم أبو جمال أحمد 
ــة  ــنفس مجل ــة ال ــاهرة (المطمئن ــسنة، )الق ــسادسة ال ــدد، ال  /١ (٢٥ الع
   .٢٨ ص، )م١٩٩١
  !سبب ألتفه القتل: واإلرهاب االغتصاب بين المصرية األسرة جرائم ����

  الجيار سوسن 
  .م٩/٩/١٩٩٦، اليوسف روز جريدة 
  الحماية الجنائية للروابط األسرية العائلية الجرائم ����

   األلفي الحميد عبد محمد 
  .م١٩٩٩ 
  )مقالة (الجنسية واألخالق بالعائلة الماسة الجرائم ����

   الجنزوري سمير 
  .م١٩٦٥، ٣ العدد، القومية الجنائية المجلة

 واقع من اجتماعية نفسية دراسات العائلة داخل القتل جريمة ����
   المصرية الصحف في لجرائما

   يالشناو محروس محمد 
المركز العربي للدراسـات    ) الرياض (المجلة العربية للدراسات األمنية    

  .م١٩٨٨، ٧العدد، المجلد الرابع، والتدريب
   جوان نسل ناسازگاريهاى و جرائم نظر از يتربيت تدابير و خانواده ����

  تي بيا رضا محمد
  .بالفارسية، ص٣٦٤، ش .ه  ١٣٤٦، تا يب منشورات، طهران 
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   االنحراف من الوقاية في المسلمة سرةاأل دور ����
  عرفة محمد 

  .٢٢٧ ص،   ه١٤٠٤، ١٥العدد، الشريعة أضواء مجلة
   سرياأل العنف ����

   حلمي إسماعيل إجالل. د 
   .ص٢٠٠، م١٩٩٩، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار، القاهرة 
  ف ضد المرأة الجريمة والعن:  العنف األسري����

  ليلى عبد الوهاب 
  م١٩٩٤، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق

            العائلي العنف ����
   التير عمر مصطفى. د

  = ه١٤١٨،  األمنيـة  للعلـوم  نـايف العربيـة    أكاديمية،  الرياض،  األولى الطبعة
  .ص١٧٢، م١٩٩٧
���� النساء ضد ياألسر العنف مواجهة في دور اءلألطب  

  .م ١٩٩٨  /٢، سواسية جريدة 
  ؟األسرة في يحدث ماذا ����

  .م٢٠/٢/١٩٩٩، اءحو مجلة 
   العنف من والطفل المرأة وقاية ����

   ماضي جمال أحمد
  .القاهرة، واالجتماعية األسرية الصراعات لحلّ ةالمصري الجمعية مؤتمر في
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   وذم مدح من فيهم جاء وما واألهل والزوجات األوالد أخبار ����
     المرزباني الخراسانيموسى بن عمران بن محمد هللا عبد أبو 

   لألطفال الذات اإلنسانية ورعاية األسرة ����
   الضامن كمال ريما 
 البشير دار، انعم.  
  والطفولة األسرة ����

   الباقي عبد زيدان 
  .م١٩٨٠، المصرية النهضة مكتبة، القاهرة 
   األطفال باتومتطلّ األسرة ����

   القائمي علي. د 
   للترجمة البيان :ترجمة 

  .ص٦٤٨، م١٩٩٦ =  ه١٤١٧، النبالء دار، بيروت، األولى الطبعة
���� فرزنـدان  تحصيل وترك خانواده فرهنگ سطح بين رابطه يرسبر 

  )رسالة ماجستر(
  يمشير رضاي عل 
  .بالفارسية، ش .ه  ١٣٥٧، االجتماعية للخدمات العالي التعليم معهد 
  األطفال تربية في قابوالع الثواب وقضية المسلم البيت ����

   الشنتوت أحمد خالد 
 /١١(  =)ه٤/١٤٠٩ (٤ العـدد ،  عـشر  الرابعـة  الـسنة ،  اإلسالم منار مجلة 
  .١٠٠ ص) م١٩٨٨
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  تقرير حول األسرة والطفولة قدمته وزارة الشؤون االجتماعية        ����
ــى  ــة األول إل ــشؤون االجتماعي ــؤتمر وزراء ال  / ١٠ /٨-٥م
  م١٩٧٠

  ة وزارة الشؤون االجتماعي
  .م١٩٧٠، القاهرة

            كودك تربيت و خانواده ����
   قائمي يعل. د 

  .بالفارسية
   الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة����

ــاس   ــل النح ــد كام ــاروني  ، محم ــد الح ــة محم ــتار  ، فاطم ــد الدس عب
  الدمنهوري 

  .م١٩٧٥، مطبعة السعادة، القاهرة
   دراسات في األسرة والطفولة����

   النحاسمصطفى، محمد كامل النحاس
  .م١٩٧٣، مطبعة السعادة، القاهرة

            الطفل بشخصية وعالقتهما األسري واالنسجام ء الدف ����
   القادر عبد محمود

 العربـي  الـوطن  فـي  االجتمـاعي  الـنفس  علـم  فـي  قـراءات  كتـاب  في
   مليكة كامل للويس
ــة، القــاهرة  ــأليف العامــة المــصرية الهيئ ــشر للت ــد، م١٩٧٠، والن  المجل

  .ص١٣٨، الثاني
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  والطفولة األسرة رعاية ����
   وآخرون الغفار عبد زكي إحسان. د 

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، القلم دار، المتحدة العربية االمارات - دبي، األولى الطبعة
  والطفولة األسرة رعاية في مدخل ����

  رمضان السيد 
  .الحديث الجامعي المكتب، االسكندرية 
 المراهقـة ،  ولـة الطف،  دة لألبوة يم الجد يمستقبل الطفولة المفاه   ����

  نديد الکيداف
  أحمدعاطف : ترجمة

 ) =م١/١٩٩٣ (٥٦العــدد، الــسنة التاســعة، )تيــالکو (يــةمجلــة الثقافــة العالم
  .٨٣ص، )ه٧/١٤١٣(

IIIIQUQUQUQUHHHH ñŠ�þa@áîÄämñŠ�þa@áîÄämñŠ�þa@áîÄämñŠ�þa@áîÄäm@@@@@ @@ @@ @@ @

   يدار خانه آئين ����
   جو حق حسين محمد 

ــة ــى الطبع ــم، األول ــز، ق ــصار مرك ــدي أن ــافي المه ، ش .ه ١٣٧٦، الثق
  .بالفارسية، ص٢٦٣
  )رسالة دبلوم (باالسكندرية باكوس حي  فياألسرة تنظيم اهاتاتج ����

   عمر السيد محمد سميرة
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 العلـــوم معهـــد -اآلداب كليـــة االســـكندرية جامعـــة، االســـكندرية 
  .م١٩٧٢، االجتماعية

  األسرة تنظيم نحو الوالعم القرويين اتجاهات ����
   مليكة كامل لويس 
  .ص٢٦٨، م١٩٦٨، المجتمعتعبئة  مركز منشورات، اللبان سرس، القاهرة 
   اتجاهات كلّ من الرجل والمرأة نحو تنظيم األسرة ����

  وجيهة محمد السعيد التابعي
  .م١٩٩٢،  كلية الدراسات االنسانية-جامعة األزهر

  ةمصري قرية في األسرة تنظيم نحو االتجاه ����
  ىذكر الخالق عبد 
  .ص١٩٩، م١٩٦٦، والبحوث الدراسات معهد، القاهرة 

            خانواده وتنظيم وشوهر زن أخالق ����
  ياردستان صادقي أحمد 
  .بالفارسية، ص٤٣٨، نوين حافظ منشورات، طهران، الرابعة الطبعة 
  )مقارنة دراسة (والواجبات الحقوق، التكوين، األسرة ����

  أحمد حمد أحمد. د 
  .م١٩٨٣=  ه١٤٠٣، القلم دار، الكويت، األولى الطبعة 
  سرةاأل ����

  جود .ج وليم 



٤٦٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

  مراد صادق اميةس: ترجمة 
  .ص٢١٢، ةميرياأل المطابع لشؤون العامة الهيئة، القاهرة 

  رمتغي عالم في سرةاأل ����
   الخولي سناء 
  .ص٢٤٠ .م١٩٧٤، للكتاب العامة المصرية الهيئة، االسكندرية 

   والضيوف البيت  أصحاب����
   النقاش فريدة 

  .م١٧/٤/١٩٩٦، األهالي جريدة

  السبعة األسرة أعمدة ����
   راغب بيلن. د 
  .م١٩٨٩، مضيئة آفاق: سلسلة ضمن، المحبة مكتبة، القاهرة 

  األسرة تنظيم إلى الدعوة في الدين رجل دور أهمية ����
  .كامل العزيز عبد 
، م١٩٦٩، اإلســالمية للــشؤون االعلــى المجلــس منــشورات، القــاهرة 

  .ص١٩

  االسكندرية بمحافظة األسرة تنظيم في ةميداني بحوث ����
   مرزوق ةياهز 
ــة الخــدمات لتنــسيق األعلــى المجلــس، القــاهرة  ، م١٩٦٥، االجتماعي

  .ص١٨٢
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   شامل دولي عرض: األسرة تنظيم برامج ����
   بيرلسون برنارد 
  مختار بهية، محجوب: ترجمة 
   البنداري عزيز:  تقديم 
  .ص٤٣١، م١٩٧٢، المعرفة دار، القاهرة 
  األسرة حياة في التخطيط ����

   الحسني كمال 
  .ص٦٩، م١٩٧٢، االجتماعية الشؤون وزارة نشوراتم، القاهرة 
  األهلية السياسة أو المنزل تدبير ����

   سينا ابن الرئيس الشيخ 
  .ه ١٣٤٧، الفالح مطبعة، بغداد 
  األسرة تنظيم ����

   موسى أحمد الحمد أبو 
  .ص٣٩٩، م١٩٧٠، والقانون الشريعة كلية -األزهر جامعة، القاهرة

   تنظيم األسرة ����
   صموئيل حبيب

  .م١٩٧٣، دار الثقافة المسيحية، القاهرة
  )مقالة (الجمعية، المشروع، المفهوم:  تنظيم األسرة����

  إبراهيمعبد اهللا 
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  األسرة  تنظيم ����
  البرنشاوي السيد عبد 

  .ص١٩٦، م١٩٦٦، العربي الفكر دار، القاهرة
  األسرة تنظيم ����

  مصر -محافظة بني سويف 
   .ص٩٠، م١٩٦٣ 
  األسرة تنظيم ����

   مصر - المنوفيةمحافظة
  .ص٢٩، م١٩٦٦

   األسرة تنظيم ����
   مصر -محافظة المينا

  .ص١٥، م١٩٦٥ 
  )إسالمية نظر وجهة (األسرة تنظيم ����

  .١٢ ص )م١١/١٩٨١( ٢١ العدد، )بغداد (السكانية النشرة مجلة 
  آن والحديث تنظيم األسرة على هدي القر����

   الشرباصي أحمد
  .م١٩٦٨، والنشردار الكاتب العربي للطباعة ، القاهرة

   تنظيم األسرة قضية اقتصادية ����
  أبو الحجاج حافظ 

  .م١٩٧٤، مطبعة مصر البكرى، القاهرة
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 دراسـة ( وتماسـكها  امهتـدعي  كأحـد عوامـل    األسرة تنظيم ����
  )ماجستير رسالة( )أسيوط بمدينة ميدانية

   الجوهر الهادي عبد
  .م١٩٨٣، االجتماع قسم -اآلداب  كلية-انالمي جامعة، القاهرة 
  ةوالسنّ القرآن في ورد كما األسرة تنظيم ����

   يآتا حسين 
، الخـامس  المجلد) اسطنبول جامعة (اإلسالمية الدراسات معهد مجلة 
  .٢٢٩ ص، م١٩٧٣، الرابع إلى األول الجزء
 بمحافظـة  الـدوار  كفر بمدينة ةميداني دراسة مع األسرة تنظيم ����

  )دبلوم رسالة (االسكندرية - البحيرة
   الدين نجم الرؤوف عبد مدحت منى 

  .م١٩٦٨، االجتماعية العلوم معهد -اآلداب كلية -االسكندرية جامعة
 االسـكندرية  مدينـة  واقع من ةميداني دراسة مع األسرة تنظيم ����

  )دبلوم رسالة(
  منصور عطية نادية 
ــكندرية  ــة، االس ــكندرية جامع ــة- االس ــد- اآلداب  كلي ــوم  معه  العل

  .م١٩٦٧ت، االجتماعية
  االجتماعية الناحية من األسرة تنظيم ����

   إبراهيم مينأ 
 الطفولـة  ميادين في العاملين لتدريب العامة الجمعية منشورات،  القاهرة 

   .ص١٣٤، م١٩٦٨، واألسرة
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   النسل وتنظيم األسرة تنظيم ����
   زهرة أبو محمد ماماإل 
  .ص١١٢، العربي الفكر دار، القاهرة 
   فيه تنظيم األسرة ورأي اإلسالم����

  .م١٩٧٢، مطابع األهرام التجارية، القاهرة
 الجمهوريـة  فـي  الخـصوبة  علـى  رهأث وقياس األسرة تنظيم ����

   فيه االجتماعية الشؤون وزارة ودور المتحدة العربية
   أحمد إسماعيل توفيق 
  .ص٣٤، م١٩٦٥، الديموغرافي المركز منشورات، القاهرة 
   تنظيم األسرة والمشكلة السكانية ����

  حامد الحناوينعمت 
  .م١٩٦٦، معهد الدراسات والبحوث االحصائية، القاهرة

  سرة ووسائلهتنظيم األ ����
  محمد حامد الحناوي

  .١٩٦٦، معهد الدراسات والبحوث االحصائية، القاهرة
   والعقوبات األسرة نظام: للمجتمع اإلسالم تنظيم ����

  نعناعة رمزي 
  .م١٩٧٧، الكويت 
   خانواده رشد يتئور ����

  .فسي سوسن
  .بالفارسية، ش .ه ١٣٦٨، الزهراء جامعة منشورات، طهران 
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   )مقالة (خانواده كانون وحراست حفظ ����
   غفراني محمد 
  .بالفارسية، ١٨ ص،  ش.ه ١٣٥٤، ٧٤العدد ، ماماال  مكتبةمجلة 

   األهداف لألسرةالمتعددة الدراسة ����
منـــشورات دائـــرة  ،  االردن-عمـــان،  االحـــصاءات العامـــة دائـــرة

  .ص٢٤٢، م١٩٧٢، اءاتاالحص

 فـي  األسـرة  تنظـيم  نحو االتجاهات بعض في ةميداني سةادر ����
   اللبان سرس الغربية المحافظة )نواج( مصرية قرية

   قطب يعقوب إسحاق 
، العربـي  العـالم  فـي  اربلكل الوظيفي لتعليمل الدولي المركز منشورات 
  .ص٧٠، م١٩٧٢

  األسرة ستورد ����
   فائز أحمد 
ــة  ــسادسة الطبعـ ــروت، الـ ــسة، بيـ ــالة مؤسـ ، م١٩٩٢ = ه١٤١٢، الرسـ

  .ص٤٣٨

            المنزلي توفيرالو التدبير دليل ����
   يفرونت لورا 
   طانيوس ليديا، عبدوش فاديا: ترجمة 
   .ص٣٠٤، الفراشة دار، بيروت 
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  األسرة تنظيم برامج لتقويم دليل ����
   قطب يعقوب إسحاق 
 فـي  للكبـار  الـوظيفي  للتعلـيم  الدولي المركز منشورات،  اللبان سرس 

  .ص٦٨، م١٩٧٢، العربي العالم
 دور التربية في مواجهة تغيرات القـيم االجتماعيـة المرتبطـة            ����

  بتنظيم األسرة في المجتمع المدني
  محمد عبد السميع عثمان 

  .م١٩٨٧،  كلية التربية-جامعة األزهر
 دور قانون األحوال الشخصية في ضوء واقع التنظيم العـائلي           ����

  لعربية المتحدة في الجمهورية ا
  محمد سالم مدكور

  .م١٩٦٩، كلية الحقوق، القاهرة
  األسرة وتنظيم الدين ����

  الشرباصي أحمد. د 
  .م١٩٦٥، الشعب دار مطابع، القاهرة، األولى الطبعة 
   خانواده و خانه يراهنما ����

  .مهرين مهرداد 
  .بالفارسية، ص٢٤٢، رسطوأ منشورات، طهران 
   النسل حديدوت العائلة تنظيم في رأي ����

  .التسخيري علي محمد الشيخ 
ــة ــ مجل ــسنة، دالتوحي ــسابعة ال ــدد، ال  /٤، ٣ ( =)ه٨/١٤٠٩، ٧ (٣٩ الع

  .٧٦ ص) م١٩٨٩
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���� المنزل تدبير في: الدار ةرب            
  .سعد ملكة اآلنسة 
  .ص٢٨٢، م ١٩١٥، التوفيق مطبعة 
  األسرة تنظيم رعاية ����

  الصحة وزارة 
   األميرية المطابع ونلشو العامة الهيئة، ر مص-القاهرة 

  .١١، م١٩٨٠
    خانوادهمسائل در سيري ����

    اهللا طاهريحبيب 
،  للطباعـة والنـشر    يسـالم اإلمنشورات مركز منظمـة اإلعـالم       ،  طهران 
  .بالفارسية،  ش.ه ١٣٧٠
 علـى  بـالتطبيق  ووظائفهـا  األسرة بناء في أثره  و القيم صراع ����

  )ماجستير رسالة (والحضر الريف من عينة
  .المعطي عبد الباسط عبد 
  .م١٩٦٩، اآلداب كلية -القاهرة جامعة، القاهرة 
   المنزل تدبير علم ����

  يبسطام طيفور بن علي
   يحسن خالقا: كتاب في 
  بالفارسية، طهران جامعة في مخطوط 
   خانواده تنظيم يآور فرزند ����

  .گ. آ اليزابت 
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  نژاد حكيم قدسأ: ةترجم 
، ٢ العـدد ،  االجتماعية ةالصح تمنشورا ةسلسل،  ه  .ش١٣٤٩،  طهران 

  .بالفارسية،  ص٤٣
   الفقه اإلسالمي وتنظيم األسرة ����

  آخرون  موسى وأحمدأبو الحمد 
  .م١٩٧٠، كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر، القاهرة

  )مقالة ( خانوادهدرباره مطالب فهرست ����
   كتبي ومساعدوهمرتضى 
ــران  ــوث االجتما  ، طه ــات والبح ــسة الدراس ــةمؤس ،  ش.ه ١٣٤٧، عي

  .بالفارسية، ص٤٠
  )ماجستير رسالة (األسرة تنظيمب وعالقته الريفي المجتمع قيم ����

  أحمد صالح 
ــكندرية  ــة، االس ــكندرية جامع ــة-االس ــسم -اآلداب  كلي ــة ق  الخدم

  .م١٩٨٣، االجتماعية
  العائلة تبني كيف ����

  .سعد بولس 
  .ص١١٠، م١٩٤٨، األيادي مطبعة، القاهرة 
  ..!األسرة تنظيم مشروعات في ضاعت دوالر مليون ١١٧ ����

   النصر أبو سعاد 
  .م٧/٣/١٩٩٨، االخبار جريدة 
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   مبادىء اإلسالم في تنظيم االسرة����
  أبو الوفاء المراغي

  .ص٧٨، م١٩٦٢، مطابع شركة اإلعالنات، القاهرة
عرضت في المؤتمر السنوي لألسـرة الـذي         مطالب همجموع ����

  ش . ه١٣٧٣شهر مهر ٢٦-٢٥عقد في
  اإليرانية اإلسالمية الجمهورية في والمعلمين اآلباء لجنة 

 .ه ١٣٧٤،  والمعلمـين  اآلبـاء   لجنـة  منـشورات ،  طهـران ،  األولـي  الطبعة
  .بالفارسية، ص٢١٦، ش
   خانواده تنظيم مسائل ����

   زاده صفار جعفر 
  الثاني الجزء، شهدم 
   اُسريةمفاهيم ����

 ٩٠ص ، ٣١العـدد  ، لثالثـة الـسنة ا ،  المجلد الثالـث  ،   األمة القطرية  مجلة
  .٨٤ص ، ٣٢والعدد 

            المنزل ����
   حنين .و اآلنسة 
  .ص١١٢، م ١٩١١،  رعمسيسمطبعة 
   مكانة المرأة وعالقتها بالخصوبة وتنظيم األسرة ����

  تغريد شرارة : عرض
المركــز القــومي للبحــوث   ، القــاهرة، المجلــة االجتماعيــة القوميــة  

  ).م١٩٧٥ / ٩(،  ٣ و ٢العدد ، عشرالمجلد الثاني ، االجتماعية والجنائية
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   العائلةموسوعة ����
   جماعة من االختصاصيين: إعداد
 = ه١٤٠٧،   والنشر والتوزيع  للطباعةدار المناهل   ،  بيروت،   الثانية الطبعة

   .ص٢٧١، م١٩٨٧
  السودانية األسرة تنظيم لجمعية العلمية الندوة ����

  .ص٩١، م١٩٧٣، الخرطوم، السودانية األسرة تنظيم جمعية 
  المصرية لحماية األسرة تأمين وثيقة ����

  .م١٠/١/١٩٩٨، اليوم العالم جريدة
���� الحكمة في ةالوضعي العائلـة  منهـاج  فـي  يبحـث  - ةالخلقي 

  الزوجة وواجبات البيت وتدبير
   غزالة سليمان 
  .ص١٨٣، م١٩٢٤، بغداد 
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   األسرة والحياة العائلية����
   الخولي ناءس

  .م١٩٨٦،  الجامعيةالمعرفةدار ، ريةاالسكند
  يخانوادگ روابط أصول ����

  علي اكبر علمي، يشيوائ يعلو بتول 
  .بالفارسية، ص٦٤، ش .ه ١٣٣٦، طهران 
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    كرانه خانوادهبر ����
   شكوريا مير حسيني مريم 
   +الخمينيمؤسسة العالمة الشهيد مصطفى : إعداد 

  .بالفارسية، ص١٩٩، ةمنشورات المدرسة الفيضي، قم،  األولىالطبعة
���� العائلي الحب   

   يعقوب نادرس 
  . ص٨٠، م١٩٧٠، مارجرجس كنيسة منشورات، االسكندرية، الثانية الطبعة 
  األسرة مع حياتك ����

  .الزيادي المنعم عبد 
  .ص٩٥، م١٩٥٧، للطباعة العربية الشركة، القاهرة 
  بحث في الزواج والمعيشة العائلية:  األزواج خاتم ����

  ميخائيل عوض :رجمةت

            خانواده روابط در نوين يدرويكر ����
   طهران في النسوية االجتماعية - الثقافية اللجنة 

  ميرخاني السادات عزت: تحقيق
  . بالفارسيةص٢٨٨، ش .ه ١٣٨٠، صبح سفير، طهران، األولى الطبعة

    والزواجوالقرابة العائلة ����
   إحسان محمد الحسن. د 
  .ص١٨٦، م١٩٨٥،  والنشرللطباعةر الطليعة دا، بيروت،  الثانيةالطبعة 
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   عالقات أسرية ����
  فوزية صموئيل

  .م١٩٨٤، رابطة السيدات العامة، القاهرة
  اإلسالم في األسرية العالقات ����

   محمد السالم عبد محمد 
  .ص٤٣٨، م١٩٨٧، الفالح مكتبة، الكويت، الثانية الطبعة 
   علميوال اإلسالمي اإلطار في األسرية العالقات ����

   اهللا عبد اللطيف عبد سامية 
ــة  ــار مجل ــسنة، اإلســالم من ــة ال ــدد، عــشر الحادي   =)ه٢/١٤٠٦( ٢ الع

  .٨٨ ص )م١١/١٩٨٥(
 العالقة بين األب واألم وأثرها على اختيار األبناء ألزواجهـم           ����

  )رسالة ماجستير (وزوجاتهم
  عائشة محمد

  .م١٩٩٥،  كلية اآلداب-جامعة عين شمس
   كيالمملو المصطلح في ريةاألس العالقات ����

   الرزاق عبد أحمد 
  .١٥٥ ص، م١٩٧٦، والعشرون الثالث المجلد، المصرية التاريخية المجلة 
    العيالكتاب ����

   محمد بن أبي الدنيا بنبكر عبد اهللا  أبو 
  نجم عبد الرحمن خلف. د: تحقيق
  .ص١٠٣٢، ه ١٤١٠، دار ابن القيم، الدمام،  األولىالطبعة
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  ن أباً ناجحاً كيف تكو����
  سبرجن انجلس كونستانس ، فوستر

   حافظ إبراهيم: ترجمة
  .م١٩٩٢، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

  األسرة أعضاء بين والتطابق األسريةالعالقات  مقياس ����
   يالفق العزيز عبد حامد .د، الرحيم عبد السيد فتحي. د
  .م١٩٨٠، الثقافة نشر دار، القاهرة 
   العائلةموسوعة ����

   جماعة من االختصاصيين: إعداد
=  ه١٤٠٧،   والنشر والتوزيع  للطباعةدار المناهل   ،  بيروت،   الثانية الطبعة

   .ص٢٧١، م١٩٨٧
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   خانواده يروانشناس در يساز آدم ����
   ستير يرجينياو 
   بيرشك بهروز: ترجم 
  .لفارسيةبا، ص٣٥٧، ش .ه ١٣٧٦، رشد منشورات، طهران، الثالثة الطبعة 
   الفردي النفس علم ضوء في  األسرة����

  .تاوضروس موريس: ترجمة 
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ــاهرة  ــة، الق ــرة لجن ــقفية - األس ــدمات بأس ــة الخ ــة العام  واالجتماعي
  .ص١٤٣، .االقباط ببطريكية

  النفسية والصحة األسرة ����
   زائمعال أبو ماضي جمال
  .٤٢ ص )م١٠/١٩٩١ (١٣٢ العدد، )القاهرة (المجاهد مجلة

  النفسية والصحة األسرة ����
   كفافي الدين عالء 

ــة ــنفس مجلـ ــة الـ ــاهرة (المطمئنـ ــ، )القـ ــسادسة سنةالـ ــدد، الـ  ٢٣ العـ
  .٢٤ ص )م٧/١٩٩٠(

            خانواده رواني بهداشت ����
  ونيهر پرت، موم آپله 
   دوست دانش حيدر مع بالتعاون نژاد شعاري كبرأ يعل:  ترجمة 

 ش .ه ١٣٤٣،  كلينفران مكتبة مع بالتعاون أميد مكتبة منشورات،  تبريز
  .بالفارسية، ص١٠٨
   خانواده رواني بهداشت ����

   يإبراهيم داود 
  بالفارسية، ش .ه ١٣٦٩، خيام منشورات، تبريز 

            رواني بهداشت، خانواده در رواني يبيمار ����
   ثورمن جورج، دويل لينثكا 
   مينأ يمهد سيد: ةترجم 
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  نكلينفرا منشورات مؤسسة مع بالتعاون اميد منشورات، تبريز 
  .بالفارسية، ص١٢٥ ش .ه ١٣٤٤ 
 لـدى  النفسي بالقلق وعالقته واألبناء اآلباء بين القيمي التباين ����

 )المتحـدة  العربية اإلمارات جامعة طالب على دراسة( األبناء
  )ماجستير رسالة(

   الحمادي اهللا عبد أحمد العزيز عبد 
  .ص٢٠٥، م١٩٨٨،  اإلسالميةسعود  محمد بنالملك جامعة، الرياض

 رسـالة  (العـصابي  القلـق  إحداث ة وأثرها في  األسري التنشئة ����
  )ماجستير

   يليگالع أحمد منى
  .م١٩٨١، االجتماع علم - اآلداب كلية -بغداد جامعة 
  كارآمد درمان تضمين، يدرمان خانواده ����

   لويس وجوديث اسپرى لن، كارلسون جان 
   نژاد ينواب شكوه. د: ةترجم 
، ص٣٤٣،  ش .ه ١٣٧٨،  والمعلمين اآلباء لجنة،  رانطه،  األولى الطبعة 

  .بالفارسية

            پايه يدرمان خانواده ����
   ربارك فيليپ 
  يدهقان هزهر، يدهقان محسن:  ةترجم 
  . بالفارسيةش .ه ١٣٧٥، رشد منشورات 
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  يروان بهداشت و خانواده ����
   ستان جهان جواد سيد. د 
  .بالفارسية، ص١١٢، زوار منشورات، طهران 
  درماني خانواده و ادهخانو ����

   مينوچين ادورولاس 
  يباقرثنائ .د ةترجم 
، ش،  ه ١٣٧٥،  كبيـر  اميـر  منـشورات  مؤسـسة ،  طهـران ،  الثانيـة  الطبعة 

  بالفارسية، ص٣٥٠
  كود كان رواني يونابسامانيها خانواده ����

  قائمي يعل. د 
ــ  ــة ةالطبع ــران، الثاني ــشورات، طه ــري من ، ص٣٢٨ .ش .ه ١٣٧٢، امي

  .بالفارسية
   خانواده يدرمان روان ����

   يل يه، جى 
   ئيناثباقر .د: ةترجم
  . بالفارسية.ش .ه ١٣٦٦، كبير امير منشورات، طهران، الثانية الطبعة

   خانواده تشكيل يا ازدواج يشناس روان ����
   يبچار وسمير راد يمهاباد ناهيد 
  بالفارسية، ش .ه ١٣٧١، حافظ منشورات، طهران 
   والمجتمع والمدرسة ةاألسر في النفسية الصحة ����

  .فهمي مصطفى 
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  .م١٩٦٧، الثقافة دار، القاهرة، الثانية الطبعة 
   والعلمي اإلسالمي رللتصو وفقاً األسري النفس علم ����

   عيسوي الرحمن عبد 
  .ص٣٣١، م١٩٩٣، العربية النهضة دار، بيروت 
  األسرة في التربوي النفس علم ����

   بركات خليفة محمد 
  .م١٩٨٢، لمالق دار، الكويت 
   العائلي النفس علم ����

  . ص١٢٦، م١٩٨٢، اآلفاق دار، بيروت 
   خانواده در يرفتار - رواني يواختاللها مشكالت ����

   فرجاد حسين محمد. د 
  .بالفارسية، ص٢٧٩، ش .ه ١٣٧٤، بدر منشورات، األولى الطبعة 
 األسـر  داخل التفاعل وأنماط العالج النفسي األسري    مفاهيم ����

  المريضة
  .الفقي العزيز عبد امدح

 = م١٩٨٤،  الخامـسة  ةالحوليـ ،  الكويت جامعة - اآلداب كلية حوليات
  .ه ١٤٠٤
  لألبناء ةالنفسي بالصحة وعالقته األسري المناخ ����

   خليل يبيوم محمد محمد 
، ١٢ العـدد ،  )ب ملحـق  (الخامـسة  الـسنة ،  يقزبالزقا التربية كلية مجلة 

  .)م١٩٩٠ /٥(
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  األسرة  ����
   بن راشد بن سعيد أحمد. د: رئيس التحرير

  مجلة اجتماعية شهرية 
  )هولندا (تصدر عن مؤسسة الوقف اإلسالمي

   األسرة ����
  السيد شهاب الدين الحسيني: رئيس التحرير

  األسرة، مجلة تربوية اجتماعية علمية تهتم بشؤون األطفال والشباب
 - المعاونية التربوية    -ية  تصدر عن المركز العالمي للدراسات اإلسالم     

  .قم
   طبيب العائلة ����

  يوسف جادو: رئيس التحرير
مجلة األسرة للصحة الجسدية والنفسية والجنـسية باشـراف نخبـة مـن             

  )لبنان (األطباء وعلماء النفس واالجتماع
   كلّ الناس ����

  مطابع األهرام، عماد الدين األديب: رئيس التحرير
  عصرية لألسرة العربية 

  عن شركة تهامة للتوزيع القاهرة تصدر 
* * *  
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جامعـه   در خـانوار  هزينـه  برحسب يا تغذيه يپذير آسيب ����
  )ماجستير رسالة (يروستاي
   يرحمان شهال
  . بالفارسيةش .ه ١٣٥٥ - ١٣٥٤ الدراسية السنة، الصحة  كلية-طهران جامعة

لـك   اتجاهات الزوجة واألبناء نحو تقاعد الـزوج وعالقـة ذ          ����
  )رسالة دكتوراه (بالتوافق األسري

  محمد نبيل عبد الحميد 
  .م١٩٨٦،  كلية البنات-جامعة عين شمس

  األحداث جنوح في العائلي ككالتفّ ثرأ ����
   ياسين األمير عبد جعفر 
   ص٣٥٢، م١٩٨١، يوسف مطبعة، بيروت 

            البيوت دتهد خطارأ ����
   المنجد صالح محمد 
  .ص٤٨، ه ١٤١١، للنشر الوطن دار، الرياض، األولى الطبعة 
من أعمال الحلقة   ،  األسرة المتصدعة وصلتها بجناح األحداث     ����

  األولى لمكافحة الجريمة
  سيد عويس

 ٥-٢(، المركـــز القـــومي للبحـــوث االجتماعيـــة والجنائيـــة، القـــاهرة
  ).م١/١٩٦٦/



٤٨٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

   وحلول مشاكل، المسلمة األسرة ����
   حسن أمل 
  .ص٣١٢، المرتضى ردا منشورات، بيروت، األولى الطبعة 
  فةالمزي ةوالحري األسرة ����

   الصادق الرحمن عبد 
  .٣٨ ص، )م١٩٧٦  /٥ ( =)ه١٣٩٦  /٥( ٢٠ العدد، الرائد مجلة 
    والمشاكل األخالقية لألطفالاألسرة ����

   علي القائمي. د 
  عبد الكاظم الكاظمي : ترجمة 

  .ص٣٤١، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، دار النبالء، بيروت،  األولىالطبعة
  االجتماعية ومشاكلها األسرة ����

  اسكندر لويس 
  .ص١٢٧، م١٩٤٤، المصرية االنجلو مكتبة، القاهرة 
  ومشكالتها  األسرة����

   حسن محمود 
  .ص٤٨٩، م١٩٨١، العربية النهضة دار، بيروت 
 المالئم السكن تأمين في الدولة ومجهودات العاجل اإلسكان ����

  )ماجستير رسالة (الدخل محدودة األسرة في
  الراشد اهللا عبد سارة 

 االقتـصاد  - بالرياض للبنات التربية كلية - البنات لتعليم العامة الرئاسة
  .ه ١٤٠٣، المنزلي
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   اليوم مجتمع في الجيل وتربية األسرة ومشاكل اإلسالم ����
  شهيدي جعفر. د

، الجزائـر  - هـران ،  اإلسالمي الفكر على فللتعر الخامس الملتقى: في
   ص١١، م١٩٧١ = ه١٣٩١، الدينية والشؤون االصلي التعليم وزارة 

  .٥٢ص )م١٩٧٢ (= )ه٨/١٣٩٢ (١العدد، السنة الثانية، مجلة الهادي
   اليوم عالم في الجيل وتربية األسرة ومشاكل اإلسالم ����

  أمر اهللا كريم اهللا عبد
 رالجزائـ  -وهـران ،  اإلسالمي الفكر على فللتعر الخامس الملتقى: في

  .ص١٦ ،م ١٩٧١  =ه١٣٩١
   اليوم عالم في الجيل وتربية األسرة ومشاكل اإلسالم ����

  الصابوني الرحمن عبد. د
، الجزائـر  - هـران ،  اإلسالمي الفكر على فللتعر الخامس الملتقى: في

  .ص٢١، م١٩٧١  =ه١٣٩١، الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة
  واألسرة المرأة مشكلة يعالج اإلسالم ����

   يالهنداو عبده محمد
، والثالثـون  الـسادسة  الـسنة ،  )المكرمة مكة (اإلسالمي التضامن مجلة 

  .٥٧ ص )ه١٤٠٢/ (١٠ العدد
 رسـالة  (ووظائفهـا  األسـرة  بنـاء  فـي  وأثـره  المرأة اشتغال ����

  )ماجستير
   أحمد خليل سنية 
  .ص ٥٥٠، م١٩٦٣، االسكندرية جامعة، االسكندرية 
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  العائلية حياتك مشكالت على أضواء ����
  .السيد كيز محمود 
 القـاهرة  شـمال  بمنطقـة  المدرسية االجتماعية الخدمة مكتب،  القاهرة 

  .ص١١٠، م١٩٧٠، التعليمية
  إنك تتوهمين اموراً غير صحيحة ����

  نعمات رياض
  م١٢/١٢١٩٩٨مجلة حواء

 بعض اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهجرة الزوج على وضع         ����
يـة فـي قـريتين     دراسـة ميدان   (أدوار الزوجة الريفيـة   : األسرة

   )في ملف حول المرأة العربية، بمحافظة الجيزة
   ونآخرمندور و أبو محمد

العـدد  ،  مركز دراسات الوحدة العربية   )بيروت (مجلة المستقبل العربي  
  )م١٩٨٩ / ٢ (١٢٠

            خانواده در مگوها بگو ����
  محمدي يعل محمد سيد 
  .بالفارسية، ص١١٢، يچمن راه منشورات، مشهد 
 العمالـة  نـدوة ،  األسـرة  علـى  يـة للمرب االجتماعية التأثيرات ����

   الخليج بدول األجنبية
  يالعيس جهينة 
  .م١٩٨٣، العربية الوحدة دراسات مركز، بيروت 
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   تشكيل محكمة لألسرة لمنع تعدد القضايا أمام المحاكم����
  سعاد طنطاوي
  .م١٢/٨/١٩٩٨، جريدة األهرام

  ألسريةا المشاكل على يقضي الزوجين بين التعاون ����
   السهيمي سعد 
  .م٢٤/٢/١٩٩٨، األوسط الشرق جريدة 
   تعريف الديوث����

  عبد العزيز بن باز
  .٣٩ص، ٢٦العدد ، مجلة البحوث اإلسالمية

 ماجـستير  رسـالة  (األحداث انحراف في وأثره اُألسرة كتفكّ ����
  )منشورة غير

   حسن السالم عبد محمد
  .م١٩٦٧ - التربية كلية -شمس  عين جامعة

   االنحراف من الوقاية في األسرة ودور تنشئةال ����
   الرفاعي حسين 
  .)م١٩٩٥ /٣(، ٤ العدد، الثالث المجلد، الشرطي الفكر مجلة 
  األسرة ء دف من الحرمان ����

  .٨٤ ص، ٣٢ العدد، الثالثة السنة، الثالث المجلد، القطرية األمة مجلة 
   خانواده ومسائل نوجوان وجوان����

  علي قائمي. د
  .بالفارسية، ٢٤٣ص، ٢الجلد، رات شفقمنشو، قم
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  رفتاري يها يودشوار خانواده ����
  قائمي يعل. د 

  . بالفارسية
  !األسرةفي محكمة .. )قاضية (المرأة:  خبراء القانون يقترحون����

   القادر عبد هالة
  .م٢٣/٣/١٩٩٨ العربي جريدة

  الفكرة خرافة مأ األسرة خرافة ����
   خليل الدين عماد. د 
) م٣/١٩٨٥(  =)ه ١٤٠٥ / ٦ (٥٤ العـدد ،  الخامـسة  لـسنة ا،  األمـة  مجلة 

  .٢٦ ص
  نت بعدهاأوالً ثم أ الخطأ خطأ والدتك ����

  نعمات رياض 
  .١٢/١٢/١٩٩٨حواء

  واألبناء األهل خالف ����
  .بندلي كوستي 
  .م١٩٩٢، النور منشورات، بيروت، ثانيةال طبعةال 
 راسـي الد التحصيل على األسرة من الحرمان ألثر تجريبية دراسة ����

  )منشورة غير ماجستير رسالة (التعليم من األولى المرحلة في
   لملوم سعد 

  .م١٩٧٣، التربية كلية -شمس عين جامعة



�23����#$%��������-------------------------------------------------٤٨٥ 

 اإلسـالمي  مالتحكّ نظام من اإلفادة انياتية إلمك تجريب دراسة ����
  )هدكتورا رسالة (األسرية المشكلة عالج في الزوجين بين
   الدمنهوري الستار عبد 
  .م١٩٨٠، االجتماعية الخدمة كلية - انحلو جامعة 

            يخانوادگ يدعاو ����
  كرماني مدني عارفة 
، م١٩٩٨، الثقــافي العلمــي مجــد مجمــع، طهــران، األولــى الطبعــة 

  .بالفارسية، ص٢١٨
  !!إحذر العائلة دليل ����

  فروزني طهمورث. د 
  .م١٩٩٤ = ه١٤١٥، الهادي دار، بيروت، األولى الطبعة 
   الذكاء مستوى في المفترض النخفاضوا األسرة وحجم الذكاء ����

  الفريح الرحمن عبد
 والقـضايا  اإلسـالمية  الـشريعة  عن الدولي اإلسالمي يالطب المؤتمر في

م١٩٨٧،  القاهره المعاصرة ةالطبي  
   الرجل الحائر بين زوجته وأمه����

  نادية عدلي
  .م١٩٩٦/ ٣/ ٢٩، جريدة الشعب

   الزوج الخائن����
  مي شاهين 

  .م١٩٩٨/ ٨/ ٩ ،جريدة األخبار
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  األسرة لوقاية أسباب سبعة ����
   الشيبان إبراهيم بن صالح 
  .ص٧٢، ه ١٤١٣، المسلم دار، الرياض، األولي الطبعة 
 بـالمرض  راتحاضم: الجسد سرطان من أشد األسرة سرطان ����

  األوالد روتنكّ المهين والطالق اللعين
   سمير راندا 
  .م٢١/١٠/١٩٩٦، األهالي جريدة 
 بـشأن  ٢٠٠٤ لسنة ١١و ١٠  رقمي القانون على قوتعلي شرح ����

  األسرة تأمين وصندوق األسرة محكمة إنشاء
   سكيكر على محمد. م 

  .ص٢٩٣، م٢٠٠٥، المعارف منشأة، االسكندرية
 نةعي على بالتطبيق ووظائفها األسرة بناء في ثرهأو القيم صراع ����

  )ماجستير رسالة (والحضر الريف من
   المعطي عبد الباسط عبد 
  .م١٩٦٩ - اآلداب كلية، القاهرة جامعة -القاهرة  
  !األسري كالتفكّ بداية.. الطالق ����

  .صبحي نادية 
  .م١٩٩٧/ ٢ /٢، الوفد جريدة 
 حالـة  (األسـرة  عـن  باأل غيـاب  يطرحهـا  مشاكل،  أبي يا عد ����

  ) اللبناني األب: خاصة
   نصّار كريستين .د 
   .م١٩٩٣، برس جروس منشورات، )لبنان( - طرابلس، األولى الطبعة 



�23����#$%��������-------------------------------------------------٤٨٧ 

            غرب جهان در يخانوادگ عاليق يگسيختگ علل ����
   بالد آلتون 
  . بالفارسية)ش .ه ١٣٣٣  /٣(، ٦، ٥، ٢ العدد، عالم نور مجلة 
   خانواده انحالل فاجعه ����

  يزنجان حقاني حسن 
  .بالفارسية، ش .ه ١٣٥٧، إسالمي منشورات 
 بـين  لنزاعا أسباب من خفية صفحات،  األسرة داخل فضيحة ����

   ويونغ فرويد
  .بتلهايم برونو

   هاشم عثمان الدين صالح: ترجمة
 = )ه١٤٠٥ / ٦( ٢١العـدد   ،  الرابعـة  الـسنة ) الكويـت  (مجلة الثقافة العالمية  

  .)م١٩٨٥ /٤(
   خانواده در عاطفي فقر ����

   آرام سام اهللا عزت. د 
  .فارسية بال.ص٤١، ش .ه ١٣٧٥، يهست نقش منشورات، طهران، األولى الطبعة 
   والتكافل األسرة مشكالت: المعاصر والمجتمع اإلسالمي الفكر ����

   البهي محمد 
  .ص٤٤٧، م١٩٧١، الفكر مطبعة دار، طرابلس، الثانية الطبعة 
  المعاصر المجتمع في ومشكالتها األسرة في قراءات ����

   شكري علياء 
   .م١٩٧٤، للطباعة الثقافة دار، القاهرة 
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    األمثلالحل.. األسرة محاكم ����
   تكال ىليل. د
  .م٢٣/٢/١٩٩٨، األهرام جريدة 
  )موجزة دراسة (الغرب في المسلمة األسرة مشاكل ����

ــة ــة مجل ــالمية الجامع ــدن (اإلس ــدد )لن  -١٠( =)م١٩٩٤ / ٦ -٤( ٢ الع
  .١٠٥ ص )ه١٢/١٤١٤
   والزواج األسرة مشاكل ����

   الجندي محمود 
  .م١٩٧٢، األمة مطبعة، بغداد 
  عالج؟ من لها هل.. ةماليال أسرتك مشاكل ����

   الجندي سوسن 
  .م٢٨/٨/١٩٩٨، األهرام جريدة

  واألبناء اآلباء مشكالت ����
   حمزة مختار 
  .م١٩٥٩، العربية الشركة، بيروت 
  )بالطفل العناية (واألمهات اآلباء مشكالت ����

  .سبوك بنجامين 
  .م١٩٦٧، فرانكلين مؤسسة، القاهرة 
  سالماإل عالجها وكيف األسرة مشكالت ����

   جرادات يوسف علي أحمد 
  .٤٧٣ ص، ه ١٤٠٢، ٥ العدد، والعشرون السادس المجلد، اإلسالم هدي مجلة
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 العمـل  إلـى     المشكالت األسرية الناجمة عن خروج المـرأة       ����
جامعـة قـسنطينة فـي       إلـى    رسالة مقدمـة  ) (دراسة ميدانية (

  )الجزائر لنيل الليسانس في علم االجتماع
  ة دريديفريد، خلف اهللاآمال 

  م١٩٨٦،  معهد العلوم االجتماعية-جامعة قسنطينة 

            والقانون الشريعة ضوء على وعالجها أُسرية مشكالت ����
  .الكردي الحجي أحمد. د

 = ه١٤١٨،  والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  كثير ابن دار،  بيروت،  األولى الطبعة
  ص١٨٨،  م١٩٩٨ 

  المسلمة األسرة دتهد مشكالت ����
  .٨٤ ص، ١٦ العدد، الثانية السنة، الثاني المجلد، يةالقطر األمة مجلة

   خانواده در رفتاري - رواني يواختاللها مشكالت ����
  .محمد حسين فرجاد. د
  .بالفارسية، ص٢٧٩، ش .ه ١٣٧٤، بدر منشورات، األولى الطبعة 
  المسلمة األسرة في الهدم معاول ����

  .عزيز صالح محمد 
  .٧١ ص )م١٩٨٥ /٢ ( =)ه١٤٠٥/  ٥ (٥٣ العدد، الخامسة السنة، األمة مجلة 
  المسلمة األسرة ضد مؤامرات ����

   خميس عطية محمد 
 رسـائل ( ص١١٠،  م١٩٥٢،  ’محمـد  سـيدنا  شباب مطبعة،  القاهرة 
  ).المسلمة األسرة
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����هواجس شبابية حول األسرة والحب   
  كوستي بندلي

  .م١٩٨٦، منشورات النور، بيروت

IIIIRPRPRPRPHHHH âbÄãâbÄãâbÄãâbÄã@@@@ñŠ�þañŠ�þañŠ�þañŠ�þa@ @@ @@ @@ @

  ومسؤولية اًونظام هدفاً األسرة ����
   الزحيلي محمد. د 
  .٩٨ ص) ه١٤٠٨ / ٢ ( =)م ١٩٨٧ / ١٠ (٢٧٨ العدد، اإلسالمي الوعي مجلة 
  ةاألسري ةالعمالي ةاالجتماعي التشريعات ����

   شفيق محمد 
  .ص٢٨٥، الحديث الجامعي المكتب منشورات، األولي الطبعة 
  )يتحليل سيستم (خانواده ����

   شاو براد جان
   يداغ چهاقر يمهد: ةترجم 

  بالفارسية، ش .ه ١٣٧٢، البرز منشورات
   خانواده به مربوط راتومقر قوانين ����

   منصور جهانگير 
  .بالفارسية، ص٤٢١، ش .ه ١٣٧٧، دوران منشورات، طهران، األولي الطبعة 
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  المسيحية  الشريعة-  والدين االقتصاد بين األسرة نظام ����
   سيوطياأل أنيس ثروت 
  .ص٢٨٧، م١٩٦٧، العربية نهضةال دار القاهرة 
   القديم البابلي العهد في العائلة نظام ����

  .الهاشمي جواد رضا 
   ص٢٣١، م١٩٧١، اآلداب مطبعة، بغداد 
   العائلي النظام ����

   عرجياأل زهير 
   ص٢٣٥، ش.ه ١٣٧٣، قم، األولي الطبعة 
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   األسرة في الدين والحياة ����
  الشهاوي محمد عبد الفتاح 

  م١٩٨٠، دار المعارف، القاهرة
  اإلسالم في ونظامها األسرة ����

   نصاريانأ حسين 
  .ص٤٦٣، نصاريانأ منشورات، قم، األولي الطبعة

  األسرة تنظيم لمسألة رؤيته في ةوواقعي تقدماً أكثر اإلسالم ����
   سعيد عادل 
   م١٩٩٩ / ٥ / ٥، األوسط الشرق جريدة 
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            اإلسالم في األسرة نظام على أضواء ����
   صالح إبراهيم سعاد .د 
  .ص٢١٦، ه ١٤١٧، والتوزيع للنشر الكتب عالم دار، الرياض، ياألول الطبعة 
  اإلسالم في األسرة نظام في دراسات ����

 أحمــد مــصطفى، الهزايمــة عــوض محمــد، إبــراهيم عقلــة محمــد. د 
  نجيب

   .ص١٨٣، م١٩٩٠ = ه١٤١١، الحديثة الرسالة مكتبة، عمان، األولي الطبعة
  اإلسالم في األسرة نظام فلسفة ����

   الكبيسي أحمد 
  .ص٢٣٤، م١٩٨٠، المكتبة مكتبة، ظبي أبو 

  األسرة ونظام الكريم القرآن ����
   سالمة أحمد الباقي عبد 
  .ص٨٦، م١٩٨١ = ه١٤٠١، المعارف مكتبة، الرياض 

            البشري والعالج اإلسالم بين األسرة قوانين ����
   البهنساوي سالم 
  .ص٢٨٠، م١٩٨٤، القلم دار، الكويت، الثانية الطبعة 
 الوضـعية  والقوانين اإلسالمي التشريع بين ةندونسيألا األسرة نظام ����

  )ماجستير رسالة(
   جوهان إسماعيل 
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  .ص١٦٦، م١٩٦٠، العلوم دار  كلية-القاهرة جامعة، القاهرة 
   وآثاره الزواج في تيمية ابن عند األسرة نظام ����

   صالحال أحمد محمد. د 
   ص٦٨٨ 
  وقضاء فقهاً والمسيحيين المسلمين عند األسرة نظام ����

   الرافعي مصطفى 
ــروت  ــشركة، بي ــة ال ــاب العالمي ــاب ودار للكت ــالمي الكت ، م١٩٩٠، الع

  .ص٢٧٢
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   إبراهيم محمد أحمد 
  .)م١٩٧٥ / ٥ (٥ العدد، السادسة السنة. اإلسالمي الفكر مجلة 
  اإلسالم في سرةاأل نظام ����

   شييالقر شريف باقر الشيخ 
  .ص١٦١، م١٩٨٩ = ه١٤٠٩، األضواء دار، بيروت 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

  ةشحات محمد اهللا عبد. د 
  =)ه١٣٩٤  /١٠(،  ٨ العـدد ،  عـشر  الـسادسة  الـسنة ،  الحـق  دعوة مجلة 

  .١٢٢ ص )م١٩٧٤ /١١(
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   عويس الحليم عبد. د 
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 م١٩٨٧، والتسويق لألبحاث السعودية الشركة، ةجد.  

            اإلسالم في األسرة نظام ����
  الصابوني الرحمن عبد. د 
  .م١٩٧٢، الفكر دار، دمشق 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   السبكى يوسف علي. د 
  .م١٩٩٠، المحمدية الطباعة دار 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   الجامي أمان محمد 
   الفزايوئي الجبار عبد بن الرحمن عبد: تخريج 
  .ص٣١، م١٩٨٨، السنة مكتبة: القاهرة 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   التومي محمد 
  .ص١٤٨، م١٩٨١، والنشر للطباعة، بوسالمة دار، تونس 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

  إسماعيل محمد شعبان، محيسن سالم محمد 
  .بالحسينمصر جمهورية مكتبة، القاهرة

  اإلسالم في األسرة ظامن ����
  عقلة محمد 
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  .ص٣٤٥، م١٩٨٣، الرسالة مكتبة، عمان 
  اإلسالم في األسرة نظام ����

   القطان اعمنّ 
  )األسري االجتماع علم في دراسة (اإلسالم في األسرة نظام ����

  حوسة أبو محمود موسى 
  .ص٦١، م١٩٨٨، القدس دار، األردن -عمان

    نظام األسرة في الشريعة اإلسالمية����
  محمد أنيس عبادة وآخرون

  .م١٩٧٤، مطبعة دار التأليف، القاهرة
 حقـوق ،  الطـالق ،  الزواج: اإلسالمية الشريعة في األسرة نظام ����

  واألقارب األوالد
   محجوب علي محمد 
  .ص٥٣٥، ١٩٨١، الحرية دار، القاهرة 
  اإلسالم ضوء  مشكالتها فيوحلّ األسرة نظام ����

  الصابوني الرحمن عبد. د 
  .م١٩٨٣، وهبة مكتبة، هرةالقا

   نظام حيات خانواده در إسالم����
  علي قائمي. د
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ــسابعة ــاء و المعلمــين   ، الطبعــة ال ــة اآلب ــشورات منظمــة لجن طهــران من
  .بالفارسية، ص٤٢٣، ش . ه١٣٧٨

  إسالم در خانواده نظام ����
  يقريش شريف باقر 
  راشدي لطيف: ترجمة 
ــي الطبعــة  ، والنــشر للطباعــة اإلســالمي عــالماإل منظمــة مركــز، األول
  .بالفارسية، ص١٦٢ ش.ه ١٣٧٤

   نظام خانواده در إسالم����
  حسين أنصاريان

  .بالفارسية، ص٥٨٤، ÷منشورات أم أبيها، قم، الطبعة الحادية عشر
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   ئباتإتحاف األخوات ببعض قصص التا ����
    الحريقيإبراهيم حمد 

   .جزء الثاني، ص٤٨، ه ١٤١٤، مؤسسة آسام، الرياض، بعة األولىطال 
   أخبار النساء����

    الجوزيابن 
  يهاب كريم إ:  تحقيق

  .ص١٨٤، م١٩٩١، دار النديم، بيروت، الطبعة األولى
   أخبار النساء����

   عمر ابن عبد ربه أبو
    شرحه وضبطه كرم البستاني

  .ص١٣٥، م١٩٥٢، تبة صادرمك، بيروت
  أخبار النّساء ����

   الفرج األصفهانيأبو
   في كتاب األغاني

، مؤسسة الكتـب الثقافيـة    ،  بيروت،  الطبعة الثالثة ،   جمع عبد األمير مهنّا   
  .ص٤٠٠، م١٩٩٦ = ه١٤١٦
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            أخبار النساء الممدوحات ����
 بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن      أحمـد  الثلج أبي بكر محمـد بـن     أبي ابن  

  .  الكاتب البغداديلإسماعي
  ! أشهر نساء القرن����

  عايدة رزق
  .٤/٩/١٩٩٨جريدة األهرام 

   أعالم النساء����
  علي محمد علي دخيل

  .ص٣٩٩، م١٩٩٢ = ه ١٤١٢، الدار اإلسالمية، لبنان، الطبعة الثالثة
  واإلسالمعالم النساء في عالمي العرب  أ����

   عمر رضا كحالة
  .خمسة أجزاء، م١٩٨٤=  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة،  الطبعة الخامسة

  اءالغر عالم النساء في الكوفة أ����
   الطريحي  محمد سعيد

  م١٩٨١، دمشق
  .١٠٩٠ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األوليالسنة ، مجلة الموسم 
   عالم النساء المؤمنات أ����

  م علي مشكورأ،  الشيخ محمد الحسون
  .ص٩٢٨، ه ١٤٢١، األسوةدار ، قم، األولى الطبعة 
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   النساء عبر العصور المختلفة أعيان����
    محمد رضا الحكيمي

  .ص٧٦٢، م٣/١٩٨٣، مؤسسة الوفاء،  بيروت
   الخلفاء أمهات����

   ابن حزم 
  صالح الدين المنجد. د:  تحقيق
  .م١٩٨٣، دار الكتاب الجديد،  بيروت

  األوائل من النساء ����
  نضال نصر اهللا:  إعداد

، م٢٠٠٥ = ه١٤٢٦،  ة العـصرية  المكتبـ ،  بيـروت ،  صيدا،  األولى الطبعة  
  .ص١٧٢

            بانوان نمونه ����
    شمس الديني سيد مهد
ــة  ــى الطبع ــم، األول ــ، ق ، ص١٠٨، ش .ه  ١٣٧٦، رات دار الفكــروشمن

  .بالفارسية
   بانوراما أبرز نساء العالم ����

    منى رجب

             البنين والبنات من رجال الحديث����
    ابن األثير 
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 إمراة ساهمن فـي مـسيرة       ٥٠لقطات من حياة    . . التاريخ إمراة  ����
  تطورالحضارة اإلنسانية 

  منى رجب 
  .م١٩٩٨، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة

  و من شهيرات النساء الراقيات قديماً وحديثاًأتحرير المرأة  ����
ب بن عيسى الطي   

  .ص١٥٢، م١٩٨٢، مطبعة الجمهورية،  تونس
   تحفة النبالء في جماعة النساء����

  اللكهنوي األنصاري 
    ه١٣١٠، الهند

            تذكرة الخواتين أو خيرات حسان ����
  حتمل أنه تأليف شاه جهان بيگم ملكة بهوپال الهند ي 

  بالفارسية، ه ١٣٠٦، يبمب
  تذكرة الرجال والنساء ����

   مؤلف مجهولال 
   مخطوط في مكتبة جامعة طهران

  تراجم أعالم النساء ����
 �	�
    الشيخ محمد حسين األعلمي الحائري���

  .زءانالج، م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، مؤسسة األعلمي، بيروت، عة األولى الطب
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  تراجم أعالم النساء ����
  إدارة البحث واإلعداد في مؤسسة الرسالة : إعداد 
  رضوان دعبول : إشراف 

   .ص٦٠٣، م١٩٩٨ =ه١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى
  تراجم مجموعة من النساء ����

   مؤلف مجهولال 
  . تبة جامعة طهران مخطوط في مك

  تراجم النساء ����
  الشيخ جعفر بن عبد الحميد الهاللي

ــم   ــة الموس ــث ال، مجل ــد الثال ــدد ، مجل ، م١٩٩١ = ه١٤١١، ١٠، ٩الع
  .٣٩٣ ص
  تكملة أعالم النساء ����

    محمد خير رمضان يوسف
  .ص١١٦، م١٩٩٦ = ه١٤١٦، دار ابن حزم، بيروت،  الطبعة األولى

  مهن جمهرة أسماء النساء وأعال����
  هزاع بن عبد الشمري

  .م١٩٩٠، دار أمية للنشر والتوزيع
  جهان زنان ����

  برلن
  .بالفارسية، ص١٩٠، ش.ه ١٣٠٥
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   الحب عند شهيرات النساء ����
   المصريإبراهيم
  .م١٩٦٢، دار الهالل، القاهرة

   من شهيرات النساءأربعحياة  ����
    خوري المقدسيأمينة 

  .ص٦٠ ،م١٩٢٦، ميركانيةألالمطبعة ا،  بيروت

            خيرات حسان ����
  المراغي محمد حسن خان بن ميرزا عليخان 

والثالـث   ه ١٣٠٥والثـاني فـي      ه ١٣٠٤ فـي    أولها ثالث مجلدات طبع    
  .بالفارسية، ه  ١٣٠٧في 

���� ة البيضاء في مشاهير النساء در  
   ي عبد العلي پيشخدمت همايونه مورخ السلطن

  .بالفارسية .ص٣١٧، ش.ه ١٣٢٥

���� ء في مشاهير النساءرة البيضاالد  
  . الميرزا عبد علي بن هداية اهللا بن محمد تقي سپهر

���� الدات الخدورر المنثور في طبقات رب  
    زينب بنت علي بن يوسف بن فوازالعاملي

  .ص٥٥٢، م١٨٩٤، ةالمطبعة األميري،  القاهرة



�4��5��#$%��6�78��&.���---------------------------------------٥٠٥ 

   الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ����
  ياسين بن خير اهللا العمري

   رجاء محمود السامرائي.د: تحقيق
 م١٩٨٧، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة األولى

  رياحين الشريعة ����
   شيخ ذبيح اهللا محالتي 

سـتة  ، ش .ه ١٣٧٣، ، اإلسـالمية دار الكتـب  ، طهـران ،   الطبعة السادسة 
  .أجزاء
) صحائف العالم  (رياض الصفا في مشاهير الرجال والنساء أو       ����

  )مرآة الحق( أو
  )الشاعر( صفهانيألروغ بن بهجت اف

  . مخطوط في مكتبة جامعة طهران
 از طبقات ابن سعد تا      إسالمي يها  زندگينامه هزن در مجموع   ����

    بزرگيكتاب شخصيتها
   روث رودد

  .ةنجليزيباإل، ص١٥٧، يمنشورات كاز، أمريكا، األولى الطبعة 

             قرآنيزنان حافظ وقار ����
  محمدي فقيه ي سيد محمد مهد

  .بالفارسية، ص١٣٨، منشورات فقه، قم، األولىطبعة  ال
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  زنان نامدار ����
  بهشتي أحمد 

ــة اإل  ــز منظم ــالم  مرك ــالميع ــشر اإلس ــة والن ،  ش.ه  ١٣٦٨،  للطباع
  .بالفارسية

  زنان نامدار تاريخ ايران ����
  فريبرز بختياري أصل 

  .بالفارسية، مطبعة ممتاز، منشورات زوار، طهران، الطبعة األولى

            مونهزنان ن ����
  شيرازي ي عل

، ص٢٨٠،  اإلسـالمي عـالم    مكتـب اإل   وراتنـش م،  قـم ،   الطبعة الرابعـة  
  .بالفارسية

   سطور مع نساء مؤمنات ����
    حسن مالرجي األدلفي

  .م١٩٧١، بيروت،  الطبعة األولى
   سير المؤمنات ����

  سعد الدين الشافعي
  .م١٩٥٢، مطبعة االصالح، الفيوم

  واإلسالم شهيرات نساء العرب ����
   محمد رفعت: عدادإ 

  .ص٢٥٣، م١٩٩٦ = ه١٤١٦، مؤسسة ِعزّ الدين،  بيروت
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             شهيرات نساء العصر األموي����
  طرقچي ألة ا رمزي.د

م١٩٨٠، ١٥ العدد، خ العربيمجلة المؤر.  

            سالميإل شهيرات النساء في العالم ا����
ة حسينقدري   

  .م١٩١٦، مطبعة السعادة، القاهرة

  سابقات صفحات نيرات من حياة ال����
  نذير محمد مكتبي

  دار البشائر اإلسالمية، بيروت

فرهنـگ وتمـدن   ،  طبقات نسوان يـا زنـان نـامي در تـاريخ           ����
   تن از بانوان مسلمان ١٥٠٠شرح حال : إسالمي

  عبد الرحيم عقيقي بخشايشي بالتعاون مع حبيبه عقيقي بخشايشي 
   .بالفارسية، ص٨٣٨، منشوارت مكتب نويد، قم، الطبعة األولى

  آن الكريم  عشرون امرأة في القر����
  عبد المعزّ الخطّاب

  .م١٩٧٠، دار اليمامة للطباعة، القاهرة

   الفاطميات ����
  . الحسن علي بن محمد المدائني أبو 
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   قدوات نسائية����
  زينب عبد القادر

  .م١٩٧٨، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة

            قَصَص التابعيات ����
  مصطفى مراد . د 

ــ ــىة الطبعـ ــاهرة، األولـ ــراث ، القـ ــر للتـ ، م٢٠٠٣ = ه١٤٢٣، دار الفجـ
  .ص٢٣٩
   كتاب أمهات أعيان نبي عبدالمطلب����

  .أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر
  )نماذج من حياة النساء المسلمات (كرائم النساء ����

   محمد جمال أحمد 
  .ص١١٦، م ١٩٨٩ = ه١٤٠٩، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الرابعة

   ثر النساء المسلماتمآ ����
  .١٢٣ ص، ه ١٤٠٣ صيف، ١٠العدد ، مجلة العروة الوثقى

   مائة امرأة غيرن مجرى التاريخ����
  مجدي كامل

  .م١٩٩٥، دار سلمى للنشر والتوزيع، القاهرة
   مثال لكتاب معرض الحسناء في تراجم مشاهير النساء ����

  مريم جبرائيل نحاس الطرابلسية 
  .م١٨٧٩، االسكندرية
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  )١٥ -١٤ق (حدثات في التاريخ اإلسالمي الم����
  أميمة أبي بكر

  .م) ١٩٩٨ (٦ - ٥العدد ، دار سينا للنشر) القاهرة (مجلة هاجر

   المرأة الرسالية عبر التاريخ ����
   منصور الماجد

  .ص٨٠، ش .ه ١٣٦٤، دار صعصعة، إيران، األولىالطبعة 

   المرأة في تاريخ ابن عساكر����
  ظافر القاسمي

  .٦١٩ص ، م١٩٧٩، ن عساكراالحتفال باب

  المرأة في حياة العظماء ����
    المصريإبراهيم 

  .رمصو، ص٢٠١، م١٩٦١، دار الهالل،  القاهرة

            ة في حياة مشاهير الرجالرأالم ����
    عز الدين فراج

  .ص١٩١، م١٩٨١، دار الفكر العربي،  القاهرة

  المرأة الكردية في التاريخ اإلسالمي ����
  محمد خير رمضان يوسف

  .م١٩٩٢، دار القادري، وتبير



٥١٠-------------------------------�����������	��
������������������� �

   مسلمات خالدات ����
   الدومي  عبد الجوادأحمد 

 فـي خمـس     زءاًخمسون ج ،  م١٩٨١،  المكتبة العصرية ،  بيروت،   صيدا
  .ص٢٥٥٠، مجلدات

   مسلمات خالدات ����
    محمد علي قطب

  .منشورات المكتبة العصرية،  القاهرة
  مسلمات مؤمنات ����

   قطب محمد علي 
  .جزءان، اإلسالمير دار المختا،  القاهرة

  مشاهير النساء ����
    محمد ذهني

  .ص٤٢٩، ه ١٢٩٤، دار الطباعة العامرة،  القاهرة
   مشاهير نساء أهل النار����

  عبد العزيز الشناوي
  .م١٩٩٠، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة

   مصريات في الفكر والسياسة ����
  عبد الخالق الشين 

  م١٩٩٣، سينا للنشر، القاهرة
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  لبدور في محاسن ربات الخدور مطلع ا����
  السيد محمد سليم بك ابي الخير األندلسي 

  .م١٩٠٧، مطبعة والدة أم عباس األول، القاهرة
  عالم النساءأمعجم  ����

   الغرب-العربي المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم 
  .ص٣٢، م١٩٧٠منشورات جامعة الدول العربية ، القاهرة

  قصى  األمغرببالعالم النساء أ معجم ����
   بازبن اهللا عبد

  .٣٢٠ص ، م١٩٧٠، الجزء االول، المجلد السابع،  العربياللسان مجلة
  عالم النساء أمن  ����

   عثمان أمين
   .٢٢ ص، )م١٩٤٤  /١٠(، ٣٠٥، السنة السادسة،  مجلة الثقافة

            من تراجم النساء وسيرهن ����
    محمد عبد الغني حسن

  /١٢، ١١ (١٠العــدد ، ع عــشرالتاســالمجلــد ،  مجلــة قافلــة الزيــت  
  .٤٧ ص، )م١٩٧١
���� ات النساء في القرن التاسع عشرمن عبقري  

    يوسف مسكوني
  .األولالجزء ، م١٩٤٧، مطبعة العارف، بغداد،  الطبعة الثانية
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   مواقف من حياة النساء ����
  عماد الدين حسن الشافعي

  م١٩٩٥، مكتبة االيمان، المنصورة
  مواقف نسائية مشرقة ����

   خالد العامرنجيب
، مكتبـة المنـار   ،  مكتبة دار اإلصـالح   ،   الكويت -الدمام،  الطبعة األولى 

  .ص١٤٤، الجزء الثاني، ص١٦٠، الجزء األول ، ه١٤٠٩
   موسوعة شهيرات النساء����

  خليل البدوي
  م١٩٩٨، دار أسامة للنشر، عمان

موسوعة شاملة لألعالم ومشاهير الرجـال      : ر موسوعة المشاهي  ����
  لشرق والغرب قديماً وحديثاًوالنساء في ا

  مجدي سيد عبد العزيز 
  م١٩٩٥، دار األمين للنشر والتوزيع، القاهرة

   نزهة األبصار واألسماع في أخبار ذوات القناع����
  م١٨٨٧، المطبعة العثمانية، القاهرة

  اإلسالمنساء  ����
   فاطمة علية

  .ص١٨٤، المكتبة الشرقية،  القاهرة



�4��5��#$%��6�78��&.���---------------------------------------٥١٣ 

    نساء خالدات����
  أحمد أنور 
  .ص١٢٦، م١٩٦٥، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 

   نساء خالدات ����
  حسن محمد جوهر

  م١٩٦٧، لجنة البيان العربي، القاهرة

   النساء الداعيات ����
  توفيق يوسف الواعي .  د

  .ص٢٣١، م١٩٩٣ = ه١٤١٤، دار الوفاء، القاهرة،  الطبعة الثالثة
   نساء شهيرات ���� 

  عبد المنعم صبحي
  اخوان مورافتليمطبعة ، القاهرة

            نساء شهيرات ����
   إبراهيم مبارك 
   دار المعارف،  القاهرة

  اإلسالمنساء شهيرات في  ����
    دهمانأحمد محمد 
ــة  ــة، اإلســالمهــج ن مجل ــسنة الثالث   /٧، ٦ (=)ه١٤٠٢  /٩ (٩العــدد ، ال

  .١٦٢  ص)م١٩٨٢
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   نساء شهيرات في تاريخ األردن وفلسطين ����
   أبوخوصة أحمد

  من تاريخنا نساء شهيرات ����
   سويد أحمد

  ص٢٣٢، م١٩٩٠ =  ه١٤١٠، مؤسسة المعارف، بيروت، الطبعة الثانية
   نساء صنعن التاريخ ����

  مزين حقي
  األثيرنساء عبر  ����

  هدى عبد المحسن صالح الرشيد
ص١٦٧، م١٩٧٣، الشركة المدنية للنشر، ة جد.  

���� اتالنساء العربي   
    كرم البستاني

  م ١٩٦٤، يروتدار ب، دار صادر،  بيروت

            نساء عربيات ����
  شقراو كلود أب

  .ص٢٥٨، م١٩٩٥، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  الطبعة األولى
  نساء العقيدة ����

  أم تقى الموسوي
  ص الجزء األول١١٩، م١٩٧٧،  مطبعة الغري

  .م نشر دار األضواء١٩٨٤=  ش .ه  ١٣٦٣،  مطبعة نمونه قم
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  ماإلسالنساء فاضالت في ظل  ����
    محمد عبد الرحيم

  .ص١٦٠، م١٩٨٩، اليمامة،  دمشق

  نساء فالسفة ����
   امام عبد الفتاح امام.  د

  .ص٣١٧، م١٩٩٦، مكتبة مدبولي،  القاهرة

   النساء اللواتي ضربن النقود اإلسالمية ����
  مهاب درويش البكري

  .٣٦ص ، م١٩٦٩، الجزء الثاني، المجلد األول، مجلة المسكوكات

  التاريخ اإلسالمي نصيب نساء لهن في ����
   حسن إبراهيمعلي 

  ص١٥٢، م١٩٦٣، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية

   نساء متفوقات ����
   سلمى الحفّار الكزبري 

  .ص٢٥٩، م١٩٦١، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى

   نساء مثاليات����
  خالد محمد السعداوي

  م١٩٩٠، مكتب التراث اإلسالمي، القاهرة
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   نساء معاصرات ����
 ٦٦ ص، ٢٦العـدد  ، الـسنة الثالثـة  ،  المجلد الثالـث  ،   القطرية األمة مجلة  

  .٤٦ص ، ٢٨والعدد 
   النساء المعروفات في قريش ����

   . المنذر هشام بن محمد السائب الكلبيوبأ
   نساء من التاريخ ����

، م١٩٧٣،  دمـشق ،   المكتـب التنفيـذي    -اإلتحاد العام النسائي السوري     
  .ص٢٢٣
   نساء من التاريخ����

   خليل جمعة أحمد
  =ه١٤١٨،  اليمامة للطباعة والنـشر والتوزيـع     ،  بيروت،  دمشق،  الطبعة األولى 

  . ص٦٧٠، م١٩٩٧
   ِمن عصر التابعينء نسا ����

   خليل جمعةأحمد 
  .ص ٣٢٠، م١٩٩٩ = ه١٤١٩، دار ابن كثير، بيروت، دمشق،  الطبعة الثالثة

   نساء مؤمنات ����
    عيسىأحمد عبده غالب 

  .ص٨٠، م١٩٨٧، دار الجيل،  بيروت
   نساء مؤمنات ����

  .ص٦٢، م١٩٧٩، مكتبة وهبة، القاهرة،  يوسف القرضاوي
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   نساء ورجال����
  لبيب مشرقي

  م١٩٦٨، الكنيسة االنجيلية بمصر القديمة، القاهرة
 النسوة اللواتي ترجمهن الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق          ����

   ومنهجيته في عرض أخبارهن
  سكينة الشهابي

  .٦٤) م١٩٨٢ / ٧ (٨العدد ، السنة الثانية، مجلة التراث العربي
   )سالم اهللا عليه  (يمام علإ در عصر هنقش زنان شيع ����

  يبيارجمندي  فاضلأحمد سيد 
  .بالفارسية، ص ٢٩٦، منشورات ميثم تمار، قم، األولى الطبعة 

  نماذج من النساء ����
   محمد زكي عبد القادر

  .ص١٤٢، م١٩٦٥، دار المعارف،  القاهرة
  نوابغ النساء ����

  اقنظمي لو، صوفي عبد اهللا 
  .رمصو، ص٢١٠، م١٩٦٤، دار الهالل،  القاهرة

    هفت زن نامدار جهان���� 
    هنري توماس

  حبيبة فيوضات :  ترجمة 
  .بالفارسية، ص١٥٥، ش، ه ١٣٣٣، طهران
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  إسالمين  در تمديان خوشنويسنهنر خط وز ����
  بخشايشي ي عذرا عقيق
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   آثار حسان در بديع أشعار نسوان أو تذكره زنان شاعر����

  شيخ حسن بن علي جابري أنصاري إصفهاني
  .بالفارسية

  ديبات لبنانياتأ ����
  إبراهيماميلي فارس 

  .للطباعة، دار البرحاني، بيروت
   أديبات معاصرات����

  محمد محمد بدوي وهبة
  .ص١٤١، ه ١٤١٧= م ١٩٩٦، بيروت، لطبعة األولىا
   اإلماء الشواعر����

  .أبو الفرج اإلصفهاني
   اإلماء من شواعر النساء����

  شاكر العاشور: تحقيق
  .٦٤ والعدد ٣٧ص) م١٩٧٦ (٧العدد ، مجلة البالغ
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 بالغات النساء وطرائف كالمهـن وملـح نـوادرهن وأخبـار            ����
  لية واإلسالمذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاه

   بن أبي طاهرأحمد
  .ص٢٣٤، ه ١٣٦١، المطبعة الحيدرية، النجف األشرف، الطبعة األولى

   بالغة النساء في القرن العشرين����
  فتحية محمد

  .مطبعة السعادة، م١٩٢٥= ق ١٣٤٤، مصر
   تذكره زنان شاعر معاصر ايران����

  سيد هادي كورش حائري
  .ص٩٦ ،منشورات دانش، يةبالفارس، ش١٣٣٣طهران 

   خطيبات الشيعة����
  مريم حكمت نيا

  .ص١٦٢، م١٩٨٨ = ه١٤٠٨، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة األولى
   زنان سخنور����

  علي أكبر مشير سليمي
 ٣،   ش .ه ١٣٣٥ -١٣٣٧،  مؤسسة مطبوعات علي أكبـر علمـي      ،  طهران

  .بالفارسية، جلد
   شاعرات األندلس في كتاب األدب االندلسي����

  مصطفى الشكعة. د
  .ص١١٧، م١٩٨٦، دار العلم للماليين،  لبنان-بيروت، بعة السادسةالط
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  )دبيةأدراسات  ( شاعرات العراق المعاصرات����
  سلمان هادي آل طعمة

  .م١٩٥٥، بغداد
   شاعرات العرب����

  عبد البديع صقر: جمع وتحقيق
  .م١٩٦٧، المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى

   شاعرات عربيات����
  روحية الفسليني

  .لدار القومية للطباعةا، القاهرة
  زواجهنأكان بينهن وبين  ما:  الشاعرات العربيات����

  محمد خليفة التونسي
  .٩٩ص) م٦/١٩٧٥ (١٩٩العدد، مجلة العربي

   شاعرات في ثورة العشرين����
  علي الخاقاني

  .ص٢٨، مطبعة التضامن، بغداد
   شاعرات مقاتالت في األدب الشعبي السوداني����

  محمد حسن قرشي
  .ص٥٨، م١٩٧٥، نشورات وزارة الشباب والرياضةم، الخرطوم
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   شاعرات من البادية����
  اهللا بن محمد بن دامس عبد

  .ص٤٤٨، اليمامة دار، الرياض
   شواعر العراق المعاصرات����

  صفاء خلوص
  .بغداد

   صحفيات ثائرات����
  إبراهيم إسماعيل .د

  .م١٩٩٨ -الدار المصرية اللبنانية ، مصر
  والنساء في ذكر الفصحاء من الرجال ����

  محمد هيكل بن محمد شافعي 
  )الباب الثامن (كتاب نزهة المشتاق في رياض العشاق: في

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران
  م١٩٨٧ -١٨٩٢ الكاتبات السوريات����

  محمد علي وعالني، مروان المصري
  .ه ١٤٠٨، دار األهالي للنشر، دمشق

   كاتبات مصريات����
  إيرين متّى، سلمى جالل

  .م١٩٩٧، ر الثقافة الجديدةدا، القاهرة
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   معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم����
  عبد مهنا: إعداد

  .م٣٦٠، م١٩٩٠ = ه١٤١٠، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى
   نساء بليغات����

  محمد وهبة وميساء العمر
ــى ــة األولـ ــشق، الطبعـ ــي، دمـ ــة دار البيروتـ ، م١٩٩٥ = ه١٤١٥، مكتبـ

  .ص٣١٢
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        آمالآمالآمالآمال
   آمال فهمي����

  حوار مع السيدة آمال فهمي
  .م١٩٨٣، ١٤٢١العدد ، تحقيق مجلة حواء

        أحالمأحالمأحالمأحالم
   أحالم مستغانمي����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى، ص١٨٥نساء من بالدي : في
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        أروى بنت اخلطوبأروى بنت اخلطوبأروى بنت اخلطوبأروى بنت اخلطوب
   أروى بنت الخطوب����

  د سكاكينيودا
  .م١٩٤٨، مطبعة االعتماد، القاهرة

        أروى بنت اليمنأروى بنت اليمنأروى بنت اليمنأروى بنت اليمن
   أروى بنت اليمن����

  عارف تامر
  .م١٩٧٠، دار المعارف، القاهرة

        أمسىأمسىأمسىأمسى
   أسمى رزق طوبى����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى، ص٤٠٣نساء من بالدي : في

        ألفةألفةألفةألفة
   ألفة أدلبي����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى، ص٢١٥نساء من بالدي: في

        أم نزارأم نزارأم نزارأم نزار
   أم نزار المالئكة����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى، ص٣٦٩نساء من بالدي : في
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        أمانأمانأمانأمان
   أمان شعراني����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، روتبي، الطبعة األولى، ص٧٩٥نساء من بالدي : في

        اجلندياجلندياجلندياجلندي    أمينةأمينةأمينةأمينة
   للمرأة الشعبيةالقاعدة : الجندي أمينة ����

  .م١٩٩٦/ ٤/ ٢٣، االهرام جريدة
 الـسياسية اليتعـارض ورعايـة       المرأةمشاركة  :  الجندي أمينة ����

  بالمحافظاتاالسرة مطلوب دعم دور اللجان االقليمية للمرأة 
  المنشاوي ناهد

  .م١٩٩٧/ ٧/ ١، الجمهورية جريدة
   أمينة الجندي����

  ناديا الجردي نويهض
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٩٩٥نساء من بـالدي     : في

  .م٢٠٠٠

        أمينة السعيدأمينة السعيدأمينة السعيدأمينة السعيد
   أمينة السعيد����

  ناديا الجردي نويهض
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى، ص١٠٢١نساء من بالدي : في
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  لغياب المناخ اإلسالمي   ... وغابت الحلول عن الكاتبة الشهيرة     ����
  )حول ضالالت أمينة السعيد(

  السيد رزق الطويل. د
  .ص٥٤، ه ١٤١١، ٤٩السنة ، ٢العدد، مجلة منبر اإلسالم

        أندريةأندريةأندريةأندرية
   أندرية شديد����

  ناديا الجردي نويهض
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٧٨٩نساء من بـالدي     : في

  .م٢٠٠٠

        انصافانصافانصافانصاف
   انصاف األعور معضاد����

  ا الجردي نويهضنادي
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٩٣١نساء من بـالدي     : في

  .م٢٠٠٠

        أبوالفضلأبوالفضلأبوالفضلأبوالفضل    بثينةبثينةبثينةبثينة
   بثينة أبوالفضل����

  ناديا الجردي نويهض
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٢١١نساء من بـالدي     : في

  .م٢٠٠٠
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        بثينة شعبانبثينة شعبانبثينة شعبانبثينة شعبان
   بثينة شعبان����

  ناديا الجردي نويهض
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٢٧٥الدي  نساء من بـ   : في

  .م٢٠٠٠

        بزةبزةبزةبزة
   بزة الباطني����

  ناديا الجردي نويهض
، دار الحداثـة  ،  بيـروت ،  الطبعـة األولـى   ،  ص٤٥١نساء من بـالدي     : في

  .م٢٠٠٠

        ءءءء    بنت الشاطىبنت الشاطىبنت الشاطىبنت الشاطى
  ..ء داعية تحرير المرأة بنت الشاطى.  د���� 

   حنان بدوي 
  .١٣٨ ص، م٧/١٢/١٩٩٨، جريدة األسبوع

حاربت : ء في عيد ميالدها الخامس والثمانين      ىبنت الشاط .  د ����
ة واحـدة وهـي الـسفور والحجـاب          معارك مـر   ٣مع جيلي   

   والعمل.. والتعليم
    زكيأحمد هالة 

  .٢٢/١١/١٩٩٨،  جريدة األهرام
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   ء والبيان القرآني ىبنت الشاط. د ����
   فضل حسن عباس 

، م١٩٨٥، ٦العــدد ،  الثانيــةالــسنة، الجامعــة األردنيــة،  المجلــة الثقافيــة
  .٨٤ ص
  عائشة عبدالرحمن ) بنت الشاطىء (����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٣٣في نساء من بالدي

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
   ورحلت عائشة عبد الرحمن ����

    محمد الحمامصي
  .م١٢/١٢/١٩٩٨،  حواءمجلة 

        ننننييييروروروروپپپپ
  انن زني مردانه در قلمرو شعر وعرفي پرو����

  عبد الحسين زرين كوب
  مجموعة أقوال وأفكار وبحوث: في كتاب

  .٥٣ص، منشورات علمي، الطبعة الرابعة
صوت المـرأة الـشرقية فـي       ،  پروين اعتصامي :  شاعرة إيران  ����

  العصر الحديث
  بديع محمد جمعة

  .م١٩٧٧، المؤلف، القاهرة
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        البقصميالبقصميالبقصميالبقصمي    ثرياثرياثرياثريا
   ثريا البقصمي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٥٥ بالدي نساء من: في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        ثريا العريضثريا العريضثريا العريضثريا العريض
   ثريا العريض ����

  ناديا الجردي نويهض
  ٧١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

ّّجنةجنةجنةجنة ّّ        
   جنّة القريني����

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٧٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        جورججورججورججورج
   جورج صاند الباحثة عن الحب ����

   الحماقيأحمدعبد الحق 
  م١٩٦٧، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة
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        ندانداندانداييييجولجولجولجول
  النصر أبو نداي جول����

  ناديا الجردي نويهض
  ٦٠٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        حنانحنانحنانحنان
   حنان نجمة����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣١٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        خدعةخدعةخدعةخدعة
        ه١٢١٤ل حمود آالمعاصرة لشيخ حمد ،  خدعة الشاعرة الزريجية����

  عبد الحسين السوداني 
  .٣٩، م١٩٦٧، مطبعة الشبا ب، بغداد

        خزنةخزنةخزنةخزنة
   خزنة بورسلي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٥٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت ،الطبعة األولى
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        اخلنساءاخلنساءاخلنساءاخلنساء
   أم الشهداء األربعة الخنساء����

  يوسف مصطفى الحمادي
  .م١٩٨٩، مكتبة مصر، القاهرة

شاعر العرب الشيخ دريد يطلـب والخنـساء        :  بين شاعر وشاعرة   ����
   تخالف أباها وأخاها وترفض

    بدويأحمد أحمد 
  .٦٦  ص)م١٩٦٤  /١( ٦٢العدد ،  مجلة العربي

  نساء الخ����
  )ء ىبنت الشاط ( عائشة عبد الرحمن

  .ص١٢٧، م١٩٧٠، دار المعارف، القاهرة،  الطبعة الثالثة
  الخنساء ����

  جثي محمد جابر ال
  .م١٩٦٤، الهيئة العامة المصرية،  القاهرة

   الخنساء أم الشهداء����
  عبد المنعم الهاشمي

  .ص١١٢، م٢٠٠٥، دار البحار، دار والمكتبة الهالل،  لبنان-بيروت
   الخنساء أم الشهداء����

  محمد التونجي 
  . ٢٦٥ص ) م١٩٨٩ (=)ه١٢/١٤٠٩، ١١ (٢٥العدد ، مجلة الثقافة اإلسالمية
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  األبطال مأنسانة الشاعرة الخنساء اإل ����
    محمد خليفة التونسي

  .١٢٥  ص)م١٩٧٦  /٥ (٢١٠العدد ،  مجلة العربي
  الخنساء أو كيد النساء ����

    الشيخ خليل اليازجي
  ساء بنت عمروالخن ����

  األثير ابن 
  .٩٠ - ٧/٨٨ الغابة أسد:  في

  الخنساء بنت عمرو ����
    ابن حجر العسقالني

  .٤/٢٨٧صابة اإل:  في
  الخنساء بنت عمرو ����

   بن عبد البرأبن
  .١٨٢٩ - ٤/١٨٢٧االستيعاب :  في

  سيرة تاريخية أدبية. . الخنساء����
  محمد كرزون

  .م١٩٩٩، دار المعارف، حمص
   اعرة بني سليمالخنساء ش ����

   محمد جابر عبد العال الحيني.  د
مطبعـة  ، المؤسسة المصرية العامة للتـأليف والترجمـة والنـشر        ،   القاهرة

  .م١٩٦٣مصر 
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  الخنساء في مرآة عصرها ����
    القاضيإسماعيل 

ــداد ــارف ،  بغــ ــة المعــ  )م١٨/١٢/١٩٦٥(  =)ه١٣٨٥  /٨/  ٢٤( مطبعــ
  .ص٦٣٢، ٢الجزء
  مالم تقله الخنساء ����

   اهللا سالم الحميد عبد
  .ص٨٦،  م٢٠٠٠ = ه١٤٢١،  الرياض

   الشهداءاُم:  مسلمات خالدات����
ة قراعة سني  

  .١٦٨ ص) م١٩٧٣  /١١( ١٨٠العدد ،  مجلة العربي

         دنيا دنيا دنيا دنيا
   دنيا فياض����

  ناديا الجردي نويهض
  ٨٨٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ديزي ديزي ديزي ديزي
   ديزي األمير����

  اديا الجردي نويهضن
  ٣٤٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         زهور زهور زهور زهور
   زهور ونّيسي����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٨٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         زينب زينب زينب زينب
  )م١٩١٤ -١٨٦٠ (زينب فواز:  الرائدة المجهولة����

  حلمي النمنم
  م١٩٩٨، ار النهرد، القاهرة

  اقتحمت عوالم التحرر والمعرفة، رائدة، عصامية:  زينب فواز����
  اميلي نصر اهللا

، )م٢٠٠٠ /٢و١ (١العــدد ، الــسنة التاســعة والخمــسون، مجلــة الطريــق
  .٢٠٢ص

         سارة هال سارة هال سارة هال سارة هال
  أول رئيسة تحرير في العالم ) سارة هال (����

  اوليف برت
  راوية صدقي : ترجمة
  .ص١١٨، م١٩٦٠، ية للطباعةالمؤسسة األهل، بيروت
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         سعاد احلكيم سعاد احلكيم سعاد احلكيم سعاد احلكيم
   سعاد الحكيم����

  ناديا الجردي نويهض
  ٦٩٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         سعاد قاروط سعاد قاروط سعاد قاروط سعاد قاروط
   سعاد قاروط العشي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٨٤١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        فارفارفارفار سلمى احل سلمى احل سلمى احل سلمى احل
   سلمى الحفار كزبري����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٠٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         سلمى اخلضراء سلمى اخلضراء سلمى اخلضراء سلمى اخلضراء
   سلمى الخضراء الجيوسي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٨٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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        سلمى الصائغسلمى الصائغسلمى الصائغسلمى الصائغ    
             من بالديسلمى الصائغ آهة ����

   إبراهيم اميلي فارس 
  .ص١٢٩، م١٩٥٤، دادحمطبعة عون و،  بيروت

         سلوى حجازي سلوى حجازي سلوى حجازي سلوى حجازي
  شاعرة الحنان والياسمين:  سلوى حجازي����

  فاروق سعد 
  .ص١٠٩، م١٩٧٣، الهيئة المصرية العامة، القاهرة

         سلوى سالمة سلوى سالمة سلوى سالمة سلوى سالمة
   سلوى سالمة����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٦٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         مسرية مسرية مسرية مسرية
   سميرة عزام����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤١٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         سهام ترمجان سهام ترمجان سهام ترمجان سهام ترمجان
   سهام ترجمان����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٢٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         سهام الفريج سهام الفريج سهام الفريج سهام الفريج
   الفريج سهام����

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٦٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         سهري سهري سهري سهري
   سهير قلماوي����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٤١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
  األديبة، الناقدة، الرائدة، األستاذة:  سهير القلماوي����

   هيمإبرانبيلة 
  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
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         شارلوت  شارلوت  شارلوت  شارلوت 
  كتاب يصف حياة شارلوت برونتي وأخواتها:  وحي العزلة����

  أمينة السعيد 
  .م١٩٤٦، مطبعة دار المعارف، القاهرة

ّّ صفية صفية صفية صفية ّّ        
���� شعربانوي،  كرامتية بانوصفي   

  يليلى محمد حيال 
  عبد اهللا اميني :  ترجمة

  .بالفارسية، ٤٢ ص، ٩٦العدد ،  مجلة پيام زن

         طيبة طيبة طيبة طيبة
  براهيم طيبة اإل����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٤٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         عاتكة عاتكة عاتكة عاتكة
   عاتكة الخزرجي ����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٣٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         عالية عالية عالية عالية
   عالية شعيب����

  جردي نويهضناديا ال
  ٥٠٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        عائشة التيموريةعائشة التيموريةعائشة التيموريةعائشة التيمورية    
  عائشة التيمورية ����

   مي زيادة
  .م١٩٧٥، مؤسسة نوفل، بيروت،  الطبعة األولى

   عائشة التيمورية ����
  سهير القلماوي

  ديوان عائشة التيمورية : حلية الطراز: في
  .م١٩٥٢، العربيدار الكتاب ، القاهرة

   عائشة التيمورية����
  ناديا الجردي نويهض

  ٩٨٩نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         عروسية عروسية عروسية عروسية
   عروسية النالوتي����

  ناديا الجردي نويهض
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  ١٦٥نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         عزيزة عزيزة عزيزة عزيزة
   عزيزة هارون����

   نويهضناديا الجردي
  ٣٣١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         علياء علياء علياء علياء
   علياء شكري����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٢٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         غادة غادة غادة غادة
   غادة السمان����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٦٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
���� جنحةأان بال غادة السم  

  غالي شكري 
  .م١٩٨٢، دار الطليعة، بيروت،  الطبعة الثانية
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���� أجنحةان بال غادة السم  
    محيي الدين صبحي

  .دار الطليعة، بيروت،  الطبعة الثانية

         غزالة غزالة غزالة غزالة
   غزالة الجرمقاني����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٣٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، لىالطبعة األو

         غنيمة غنيمة غنيمة غنيمة
   غنيمة زيد الحرب����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٦٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         فاطمة املرنيسي فاطمة املرنيسي فاطمة املرنيسي فاطمة املرنيسي
   فاطمة المرنيسي����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٧٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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        طمة يوسفطمة يوسفطمة يوسفطمة يوسف فا فا فا فا
   فاطمة يوسف العلي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٥٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         فدعة فدعة فدعة فدعة
   فدعة الشاعرة أو خنساء خزاعة����

  .الشيخ عبد المولى بن عبد الرسول الطريحي: جمع أشعارها وشرحها

         فدوى فدوى فدوى فدوى
   فدوى طوقان����

  سلمى الخضراء الجيوسي 
  م١٩٩١ / ٥،  جمعية شؤون المرأة)نابلس (مجلة شؤون

   فدوى طوقان ����
    غريد الشَيخ
  .ص١٤٤، م١٩٩٤ = ه١٤١٤، دار الكتب العلمية،  لبنان-بيروت ،  الطبعة األولى

   فدوى طوقان ����
   ناديا الجردي نويهض 

  ٤٠٧نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         فضيلة فضيلة فضيلة فضيلة
  روق فضيلة الفا����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٨١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         فظينة فظينة فظينة فظينة
   فظينة النائب����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٧٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         فيوليت فيوليت فيوليت فيوليت
   فيوليت طراد الخوري����

  ناديا الجردي نويهض
  ٧٢٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         قمر قمر قمر قمر
   قمر كيالني����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٠٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة
   لطيفة الزيات����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٠٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         مليعة مليعة مليعة مليعة
   لميعة عباس عمارة����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٥٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         لوسي لوسي لوسي لوسي
  راهبة الفكر:  لوسي يعقوب����

   طاهر حسنينأحمد
  .م١٩٩٨، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

         كافية كافية كافية كافية
   كافية رمضان����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٨١نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، ة األولىالطبع
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         كلثوم كلثوم كلثوم كلثوم
   كلثوم عودة����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٢٥نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         كوليت كوليت كوليت كوليت
   كوليت الخوري����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٤٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ليلى األخيلية ليلى األخيلية ليلى األخيلية ليلى األخيلية
    ليلى األخيليةقصة العاشقة الشاعرة ����

   محمد حسن الجمل إبراهيم 
  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتو،  القاهرة

  .ص٧٩، م١٩٩٨، زيع
  مام معاويةأة خيليألليلى ا ����

   عيسى ميخائيل سابا
  .٤٢ ص، م١٩٤٨  /١٠، الجزء العاشر، السنة السابعة،  مجلة األديب
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  ئع للتضحية والوفاءة نموذج راخيليألليلى ا ����
   رجاء حنفي عبد المتجلي محمد

  .١٢٢  ص)م١٩٦٩  /٧ (١٢٨العدد ،  مجلة العربي

         ليلى اخلياط ليلى اخلياط ليلى اخلياط ليلى اخلياط
   ليلى الخياط����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ليلى عثمان ليلى عثمان ليلى عثمان ليلى عثمان
   ليلى عثمان����

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٤٧الدي نساء من ب: في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ليلى عسريان ليلى عسريان ليلى عسريان ليلى عسريان
   ليلى عسيران����

  ناديا الجردي نويهض
  ٨٣٧نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         ماري ماري ماري ماري
   ماري عجمي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٨٣نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ماه لقا ماه لقا ماه لقا ماه لقا
   ماه لقاتحيا ����

  مؤلف مجهول ال
  .بالفارسية، الهند، حيدر آباد

         مريانا مريانا مريانا مريانا
   مريانا مراش����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣١٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ملك حفني ملك حفني ملك حفني ملك حفني
   ملك حفني ناصف����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٥٧نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، يروتب، الطبعة األولى
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    ملك حفني ناصف-باحثة البادية  ����
    عبد السالم العشري

  .ص١١١، م١٩٥٨، مطبعة وزارة التربية والتعليم،  القاهرة

حدى رائـدات النهـضة     إ:  ملك حفني ناصف   -باحثة البادية    ����
  العربية النسائية

   مي زيادة
  ص ٢٣٢، م١٩٧٥، مؤسسة نوفل،  بيروت

  لبادية ذكرى باحثة ا����
  بلسم عبد الملك

  .م١٩٢٠، القاهرة

   من تاريخ النهضة ةحلقة مفقود:  ملك حفني ناصف����
  هدى الصدة
  .م١٩٩٤، ٢العدد ،  دار سينا للنشر)القاهرة (مجلة هاجر

         ملك عبد العزيز ملك عبد العزيز ملك عبد العزيز ملك عبد العزيز
   ملك عبد العزيز����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٣٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         مىن مىن مىن مىن
   منى الشافعي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٠١نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         موزة موزة موزة موزة
   موزة عبيد غباش����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢١نساء من بالدي : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         مها مها مها مها
   مها قنوت����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٩٩بالدي نساء من : في

  م٢٠٠٠، دارالحداثة، بيروت، الطبعة األولى

        مي زيادةمي زيادةمي زيادةمي زيادة    
  األعمال المجهولة لمي زيادة ����

   جوزيف زيدان. د:  تحقيق
   .ص٤٨٠، م١٩٩٦، منشورات المجمع الثقافي، ظبي أبو ، الطبعة األولى
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  سيرة مي زيادة مع مقتطفات من تراثها:  باقات من حدائق مي����
  فاروق سعد

  .ص٧٧٢، م١٩٧٣،  زهير بعلبكيمنشورات، بيروت
  مي زيادة:  جنون إمرأة����

  خالد محمد مغازي
  .م١٩٩٤، دار النهار للنشر والتوزيع، القاهرة

   حياة مي����
  محمد عبد الغني حسن

  .م١٩٤٢، مطبعة المقتطف والمقدم، القاهرة
  محاضرات عن مي زيادة ����

    منصور فهمي
  .ص٢١٥، م١٩٥٤، معهد البحوث والدراسات العربية،  القاهرة

   مراسالت مي زيادة وأعالم عصرها ����
  سلمي الحفّار الكزبري

  .م١٩٨١، مؤسسة نوفل، بيروت
  ) كتاب شعر ونثر نظم في مي زيادة ( مي����

  م ١٩٢٤، مطبعة طيارة، بيروت
  )أديبة الشرق و العروبة( مي ����

    محمد عبد الغني حسن
  .ص٣٣٨، م١٩٧٦، عالم الكتب،  القاهرة
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  )ءة في كتاباتها الفلسفيةقرا ( مي زيادة����
   عبد الحكيم عطيةأحمد

  ).م١٠/١٩٩٥-٩ (٢٢-٢١العدد، مجلة دراسات عربية
  أدبها - شخصيتها - حياتها - واألفولج التوه: مي زيادة ����

    روز غريب
  .ص٢٣٠، م١٩٧٨، مؤسسة نوفل،  بيروت

   مي زيادة أديبة الشوق والحنين����
  غريد الشيخ

  .ص١٢٨، م١٩٩٤ =ه١٤١٤، الكتب العلميةدار، بيروت، الطبعة األولى
  مي زيادة أو مأساة النّبوغ ����

  سلمى الحفّار الكزبري
  .جزءآن، م١٩٨٧، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة األولى

   مي زيادة في حياتها وآثارها����
  وداد سكاكيني

  .ص٢٠٧، م١٩٧٦، دار المعارف، القاهرة
   مي زيادة في حياتها وأدبها����

  جميل جبر 
  .ص١٠٦، م١٩٦٠، مطبعة الكائوليكيةال، بيروت

   مي زيادة كاتبة عربية����
  سميحة كريم
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  .م١٩٩٩، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة

  مي زيادة من خالل مذكراتها ورسائلها ����
    الخريجيأمينة 

  .ص١١٢، م١٩٧٥، نسانية والعلوم اإلاآلدابكلية ،  تونس

  مي زيادة وأعالم عصرها ����
   ار الكزبريف سلمى الح

  .ص٥٢٤، م١٩٨٢، مؤسسة نوفل، بيروت،  الطبعة األولى

  قراءة في كتابها عن عائشة تيمور:  مي زيادة والنقد النسائي����
  ألفت كمال الروبي

  .م١٩٩٩، ١٩العدد ،  الجامعة األمريكية بالقاهرة)القاهرة (مجلة ألف

   مي في حياتها المضطربة ����
  جميل جبر

  .ص١٨٤،  م٢٠٠٠، دار الجديد، بيروت، الطبعة الثانية

         مي املر مي املر مي املر مي املر
   مي المر����

  ناديا الجردي نويهض
  ٩١١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         ناديا اجلردي ناديا اجلردي ناديا اجلردي ناديا اجلردي
   ناديا الجردي نويهض����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٧٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         ناديا الغزي ناديا الغزي ناديا الغزي ناديا الغزي
  ا الغزي نادي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٩٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

  نازك املالئكة نازك املالئكة نازك املالئكة نازك املالئكة

   نازك المالئكة����
  ناديا الجردي نويهض

  ٣٦٣نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

   )دراسات في الشعر والشاعرة ( نازك المالئكة����
   أساتذة الجامعات نخبة من

، م١٩٨٥، شــركة الربيعــان للنــشر والتوزيــع، الكويــت، الطبعــة األولــى
  .ص٨٩٨
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  )دراسة ومختارات ( نازك المالئكة����
  عبد الرضا علي . د

  . ص٣٧٦، م١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األولى

         نبوية موسى نبوية موسى نبوية موسى نبوية موسى
   نبوية موسى����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٥٣الدي نساء من ب: في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
   نبوية موسى وتعليم البنات في مصر ����

  هالة كمال
  م١٩٩٨، ٦ - ٥العدد ، دار سينا للنشر)القاهرة (مجلة هاجر

  م١٩٥١ - ١٨٨٦ نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية ����
   االسعاد ومحمد أب
  م١٩٩٤، تابالهيئة المصرية العامة للك، القاهرة

         نبيلة نبيلة نبيلة نبيلة
   نبيلة فارس����

  ناديا الجردي نويهض
  ٨٧٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         جناة جناة جناة جناة
   نجاة فخري مرسي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٩٢٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         جنمة جنمة جنمة جنمة
   نجمة ادريس����

  ضناديا الجردي نويه
  ٤٤٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         نوال السعداوي نوال السعداوي نوال السعداوي نوال السعداوي
   نوال السعداوي����

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠١٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         نور نور نور نور
   نور سلمان����

  ناديا الجردي نويهض
  ٧٧١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، روتبي، الطبعة األولى
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         نورية نورية نورية نورية
   نورية صالح الرومي����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٨٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         وداد وداد وداد وداد
   وداد سكاكيني����

  ناديا الجردي نويهض
  ٢٥٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         وردة وردة وردة وردة
  زجيوردة اليا ����

   مي زيادة
  .ص٦٤، م١٩٨٠، مؤسسة نوفل، بيروت،  الطبعة الثالثة

         وسيلة وسيلة وسيلة وسيلة
   وسيلة بلعيد����

  ناديا الجردي نويهض
  ٩١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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         وفاء وفاء وفاء وفاء
:  حوار مع الشاعرة المصرية الفائزة بجائزة الدولـة التقديريـة          ����

  وفاء وجدي 
  صالح خيري

  .)ه٢٧/١١/١٤٠٨ (٥٧٦٥العدد ، ة الجزيرةجريد

ّّ والدة والدة والدة والدة ّّ        
���� ة وابن خلدونالشاعرة والد  

    الكافليه حسين ور
  .ص١٢٠، م١٩٦٣، مطبعة الغري،  النجف

���� األميرة الشاعرة: ة بنت المستكفيوالد  
  )ءىبنت الشاطي (عائشة عبد الرحمن. د

  . ٥٤ ص، م١٩٦٠، ٢٦العدد ،  مجلة العربي

���� نة وابن زيدووالد            
   عبد الحميد جودة السحار

   مصور.ص١٦٠، م١٩٥٦، مكتبة مصر،  القاهرة
���� في حياة ابن زيدونو أثرهاة والد   

   عبد الرزاق الهاللي 
  .ص٦٤، م١٩٧٦، مطبعة المعارف،  بغداد
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         هدى هدى هدى هدى
   هدى النعماني����

  ناديا الجردي نويهض
  ٩٦٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         هداية هداية هداية هداية
   هداية السالم����

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٩٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى

         هند هند هند هند
   هند هارون����

  ناديا الجردي نويهض
  ٣٣٥نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، الطبعة األولى
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            ’أمهات المؤمنين وبنات الرسول ����
    وداد سكاكيني

  .ص١٤٨، دار الفكر العربي، القاهرة،  الطبعة الثانية
رسـالة   (بين أهل السنة والشيعة       � أمهات المؤمنين وبنات النبي    ����

        )ماجستير
    غربية بنت عبد اهللا الغربي

  حامد الخولي :  اشراف
  .م١٩٨٨ = ه١٤٠٨، كلية اآلداب للبنات، ضالريا

        �  الرسولتبنا ����
    عبد العزيز الشناوي

  . ص١٠٩، اإليمانمكتبة ،  القاهرة
  بنات سيد الكائنات كاجائزة در عبد الستار تونسوي ����

  ي الرضويالسيد آغا مهد
  .باألردو
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        )رسالة (�بنات النبي ����
    النجفيي للسيد ضمير باقر النقو

  .ردوباأل 

        �نات النبيب ����
  )ء بنت الشاطى (عائشة عبد الرحمن. د

   ص٢٢١، م١٩٨٥ = ه١٤٠٦، دار الكتاب العربي،  بيروت

            � بنات النبي ����
    محمد علي قطب

  .ص١٤٨، دار القلم،  بيروت

���� بنات النبي �         
   .ص٦٤، م١٩٥٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

        !؟هأم ربائب � بنات النبي����    
   يالعامل جعفر مرتضى 
، مركــز النــشر التــابع لمكتــب اإلعــالم اإلســالمي، قــم،  الطبعــة الثانيــة

  .ص١٤٦،  ش.ه ١٣٧٥ = ه١٤١٦

���� البراعم األربعة (بنات النبي(   
  ق سليمة  محمد موفّ

  .ص١٠٤، م١٩٨٦، دار المعرفة،  دمشق
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وأزواجـه   � بيان أحوال بنات النبـي     في: اتحابيلصتذكرة ا  ����
النساءفت بلقائه منومن تشر   

  ة بأم حسنين لكهنوية المدعول الفاضلة ا
  .ردوباأل 
  �سخنان دختران پيامبر: چشمه سار كوثر ����

   يه عبد اللّي مهد
  .بالفارسية، ص١٨٠ ×يمنشورات پيام امام هاد، قم،  الطبعة األولى

   وبناته� زوجات الرسول����
  محمود محمد سالم

  .م١٩٩٣، مكتب ممدوح، طنطا
   وأزواجه � كتاب بنات النبي ����

  . بن محمد بن خالد عبد الرحمن البرقيأحمد جعفر ي أب

IIIIRRRRHHHH�äÛa@pbäi@�äÛa@pbäi@�äÛa@pbäi@�äÛa@pbäi@7777éjöbi‰ë@éjöbi‰ë@éjöbi‰ë@éjöbi‰ë@@ @@ @@ @@ @

IIIIõb�þa@Éßõb�þa@Éßõb�þa@Éßõb�þa@Éß@H@H@H@H@ @@ @@ @@ @

         أم كلثوم  أم كلثوم  أم كلثوم  أم كلثوم 
  �أم كلثوم بنت رسول اهللا ����

  ابن األثير 
  ٦١٢/ ٥أسد الغابة : في

  . حياء التراث العربيدار إ، بيروت
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  �  أم كلثوم بنت رسول اهللا ����
  ابن عبد البر 

   ٤٨٦ / ٤عاب االستي:  في
  . دار احياء التراث العربي،  بيروت

  �  أم كلثوم بنت رسول اهللا ����
  الذهبي

  ٢/٥٥٢سير اعالم النبالء : في
   .ناؤوطشعيب األر: تحقيق 

  .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة
   حبيسة الشعب �   أُم كلثوم بنت رسول اهللا����

   ي القطبمحمد عل،  محمد عمر الداعوق
  المكتبة العصرية،  بيروت

  �  أم كلثوم بنت سيد البشر رسول اهللا ����
  ابن حجر 

    ٤٨٩/ ٤بهامش اإلصابة 
  حياء التراث العربي إدار ،  بيروت

  �محمدت أم كلثوم بن ����
  عمر رضا كحالة

  ٤/٢٦١أعالم النساء : في
  .م١٩٨٤  =ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة
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   �ثوم بنت النبي محمدأُم كل ����
   ياسين بن خير اهللا العمري  

  .٢٥٤الروضة الفيحاء في تواريخ النساء : في

         رقية رقية رقية رقية
���� لعثمان �في زواج رقية وزينب ابنتي رسول اهللا( ةالتزويجي(  

   تاج الدين حسين بن محمد االصفهاني
   .)بضمن مكارم األخالق وفرحة الغري (ه١٣١١،  طهران

جتين من عثمان أكانتا من بنات       وزينب المزو   رقية نأرسالة في    ����
   � رسول اهللا

  .) للطبرسياألخالقمع مكارم  (ش.ه ١٣١١،  طهران
  �رقية بنت رسول اهللا ����

  ابن األثير 
   ٥/٤٥٦أسد الغابة :  في

   دار احياء التراث العربي،  بيروت
  �رقية بنت رسول اهللا ����

  بن عبد البرا
  .١٨٤٣ - ٤/١٨٣٩االستيعاب : في

  �رقية بنت رسول اهللا ����
    الذهبي

   ٢/٢٥٠سير اعالم النبالء :  في
  رنؤوطشعيب األ: تحقيق
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  .م١٩٨٥=  ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة
   �رقية بنت رسول اهللا ����

   محمد علي القطب،  محمد عمر الداعوق
  .المكتبة العصرية،  بيروت

   � رقية بنت سيد البشر محمد بن عبد اهللا ����
  ابن حجر 

   ٣٠٤ / ٤اإلصابة : في
  . حياء التراث العربيإدار ،  بيروت 
    �رقية بنت محمد ����

  عمر رضا كحالة 
   ١/٤٥٧أعالم النساء : في

  .م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الخامسة
   �رقية بنت محمد النبي العربي القرشي ����

   ليگخير الدين الزر
  ٣/٣١األعالم : في

  .م١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة 
    � رقية بنت النبي ����

  األعلميالشيخ محمد حسين 
   ١٠٥ / ٢تراجم أعالم النساء :  في

  .م١٩٨٧= ه١٤٠٧، مؤسسة األعلمي، بيروت، ولى الطبعة األ
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  �رقية بنت النبي محمد ����
  ياسين بن خير اهللا العمري 

  .٢٤٧ريخ النساء الروضة الفيحاء في توا:  في
   رقية وأم كلثوم ����

    العمروسيد فاي
  .ص٤٥، م١٩٧٩، دار الشروق،  القاهرة

   � بنتا رسول اهللا هل هما،  رقية وزينب����
   مؤلف مجهولال

  . مخطوط في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه
   حة في تزويج عثمانكتاب المسألة الموضّ ����

  .)شيخ المفيدال (محمد بن محمد بن النعمان العكبري

         زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة
  ’ زينب بنت أبي سلمة المخزومية ربيبة رسول اهللا����

   ابن عبد البر
  .١٨٥٦ -٤/١٨٥٤اإلستيعاب : في

        7777زينب بنت رسول اهللازينب بنت رسول اهللازينب بنت رسول اهللازينب بنت رسول اهللا
   لعثمان’في زواج رقية وزينب ابنتي رسول اهللا ( التزويجية����

  تاج الدين حسن بن محمد االصفهاني 
  )األخالق وفرحة الغريبضمن مكارم  (ه١٣١١، طهران
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   � ب بنت رسول اهللاينبي العاص بن الربيع من زأزواج  ����
   ت المقدسيرعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرو 

المدرسـة العمريـة فـي الظاهريـة ضـمن مجمـوع بـرقم              : ي مخطوط ف 
  .ف بخط المؤل٢٨٠ّ - ٢٧٦ األوراق، ٨٩مجاميع ، ٣٨٢٥
        � زينب بنت رسول اهللا ����

  يرابن األث
   ٥/٤٦٧أسد الغابة : في

  . حياء التراث العربيإدار ،  بيروت

            � زينب بنت رسول اهللا ����
   ابن عبد البر 

   ٤/٣١١االستيعاب : في
  .حياء التراث العربيإدار ،  بيروت

            �زينب بنت رسول اهللا ����
    الذهبي

  ٢/٢٤٦سير أعالم النبالء : يف
  شعيب األرنؤوط :  تحقيق

  .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، تبيرو،  الطبعة الثالثة
        � اهللانت رسولب زينب ����

   أكبر دهخدايعل 
  ٦٥٠ ص، )٣: ز (حرف: لغت نامه: في

  .بالفارسية، ش .ه  ١٣٤٤، طهران
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        �زينب بنت الرسول ����
    فايد العمروسي

   ص٤٧، م١٩٨١، دار الشروق،  بيروت

        �زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد اهللا ����
  ليگخير الدين الزر

  ٣/٦٧األعالم : في
  .م١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  الطبعة السابعة

   �زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد اهللا ����
   ابن حجر 

  .٣١٢ / ٤اإلصابة : في
  .دار احياء التراث العربي،  بيروت

        �زينب بنت محمد ����
  عمر رضا كحالة 

  .٢/١٠٧أعالم النساء : في
  .م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، ؤسسة الرسالةم، بيروت،  الطبعة الخامسة

        �زينب بنت محمد ����
   المستشرق فكا

  الشنتناوي :  ترجمة
  .اإلسالميةدائرة المعارف : في، دار الفكر، بيروت 
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        �زينب بنت محمد ����
    كامل حبيب

  .م١٩٦٤، مطبعة عيسى البابي،  القاهرة

        �زينب بنت النبي محمد ����
  العمريياسين بن خيراهللا  

  .٢٤٥اء في تواريخ النساء الروضة الفيح: في

  �زينب الكبرى بنت الرسول ����
   القطب يمحمد عل، قالداعو محمد عمر 

  .المكتبة العصرية،  بيروت

        � السيدة زينب بنت رسول اهللا����
   الشهاوي سعد شرف الدين أحمد

  م١٩٧٤، دار التأليف، القاهرة

        � زينب بنت محمد بن عبد اهللا: مسلمات خالدات ����
   سنية قراعة

  .١٩  ص)م١٩٦٥  /٨( ٨١العدد ،  العربيةمجل



 

÷ŠèÐÛa÷ŠèÐÛa÷ŠèÐÛa÷ŠèÐÛa  

  ٥...............................................................................................المقدمة
        دليل الكتابدليل الكتابدليل الكتابدليل الكتاب

  ٩...........................................................................فهرست المجلد األول   
  ١٤........................................................................فهرست المجلد الثاني  

  ١٨.......................................................................فهرست المجلد الثالث  
  ٢٨....................................................................خامس فهرست المجلد ال  

        األحكام الفقهيةاألحكام الفقهيةاألحكام الفقهيةاألحكام الفقهية: : : : المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول

        األحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامةاألحكام العامة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  ٣٣........................................................................أحكام اإلجهاض  )١(
  ٣٦.........................................................................أحكام االختالط  )٢(
  ٣٨.............................................................................أحكام األسرة  )٣(
  ٤٧.............................................................................ام اإليالء أحك )٤(
  ٤٧.............................................................................أحكام األوالد  )٥(
  ٥٠.............................................................................. أحكام البنات )٦(
  ٥١...............................................................................أحكام التبنّي )٧(
  ٥٢............................................................................. أحكام الجنين )٨(
  ٥٣..........................................................................م الحجاب  أحكا )٩(
  ٦٥.........................................................................أحكام الحضانة  )١٠(
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  ٦٨..............................................................أحكام الحمل والوالدة   )١١(
  ٧٠...........................................................................أحكام الختان )١٢(
  ٧١.........................................................................أحكام الرضاعة  )١٣(
  ٩٠............................................................................أحكام الزكاة )١٤(
  ٩٢...............................................................................أحكام الزنا  )١٥(
  ١٠١.........................................................................  أحكام الزواج )١٦(
  ١١٢..............................................................  أحكام زواج األقارب   )١٧(
  ١١٣............................................................. أحكام الزينة والجمال   )١٨(
  ١١٥.......................................................أحكام الشباب والمراهقين   )١٩(
  ١١٨.........................................................................  أحكام الطفل   )٢٠(
  ١٢٢.........................................................................  أحكام الطالق )٢١(
  ١٥٩..........................................................................أحكام الظهار  )٢٢(
  ١٦١................................................................ واإلماء أحكام العبيد )٢٣(
  ١٦٣.......................................................أحكام العرض في اإلسالم  )٢٤(
  ١٦٥.........................................................................  أحكام القذف )٢٥(
  ١٦٧..........................................................................أحكام اللّعان  )٢٦(
  ١٦٨..........................................................................أحكام اللّقيط  )٢٧(
  ١٦٨.......................................................................  أحكام المحارم )٢٨(
  ١٧٢......................................................................... أحكام النسب )٢٩(
  ١٧٣......................................................................... أحكام اليتامى )٣٠(

        أحكام المرأةأحكام المرأةأحكام المرأةأحكام المرأة: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  ١٧٧....................................................................أحكام إرث المرأة  )١(
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  ١٧٨......................................................................ام حج النساء أحك )٢(
  ١٨٠...........................................................  أحكام الحدود والديات    )٣(

  ١٨١..................))الحيض، االستحاضة، النفاس    (( أحكام الدماء الثالثة (٤)
  ١٩٧..................................................................أحكام سن التكليف )٥(
  ١٩٧...................................................................أحكام شهادة النساء )٦(
  ١٩٨...................................................................أحكام صالة المرأة )٧(
  ٢٠٢..................................................................أحكام صوت المرأة  )٨(
  ٢٠٣....................................................................أحكام صوم المرأة )٩(
  ٢٠٥.................................................أحكام عالقات الرجل والمرأة   )١٠(
  ٢٠٧..........................................................................أحكام المتعة )١١(
  ٢٢٥..........................................................أحكام المرأة في القرآن  )١٢(
  ٢٢٥.............................................................أحكام المفقود زوجها    )١٣(
  ٢٢٧..............................................................أحكام النساء المتفرقة  )١٤(
  ٢٥٢...........................................................................أحكام النظر  )١٥(

        أحكام النكاحأحكام النكاحأحكام النكاحأحكام النكاح: : : :  الثالث الثالث الثالث الثالثللللالفصالفصالفصالفص

  ٢٥٧..................................................................أحكام إرث الزوجة    )١(
  ٢٦٢....................................................................أحكام أولياء العقد  )٢(
  ٢٦٨...........................................................................أحكام الحداد  )٣(
  ٢٧٠...........................................................حكام الرجعة في النكاحأ )٤(
  ٢٧١..............................................................أحكام الشقاق والنشوز   )٥(
  ٢٧٥.............................................................................أحكام العدة )٦(
  ٢٧٧....................................................................  أحكام العقد الدائم )٧(
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  ٢٩٤..........................................................................أحكام الكفاءة )٨(
  ٣٠٣.............................................................................أحكام المهر )٩(
  ٣١٠...........................................................................أحكام النفقه  )١٠(
  ٣١٨..............................................................أحكام النساء المتفرقة  )١١(

        االختالطاالختالطاالختالطاالختالط: : : : المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

  ٣٥٩........................................................................................االختالط 
        االدباالدباالدباالدب: : : : ر الثالثر الثالثر الثالثر الثالثالمحوالمحوالمحوالمحو

  ٣٦٥............................................................................أدب األطفال   )١(
  ٣٨٨............................................................ أدب الشباب والمراهقين    )٢(

        األسرةاألسرةاألسرةاألسرة: : : : المحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابع

  ٣٩٣...........................................................................أخالق األسرة   )١(
  ٣٩٤..........................................................................األسرة السعيدة  )٢(
  ٣٩٧............................................................................األسرة العربية   )٣(
  ٤١١.....................................................................األسرة في األديان   )٤(
  ٤١٥.....................................................................اإلسالم  األسرة في   )٥(
  ٤٢٦.....................................................................األسرة في األنظمة    )٦(
  ٤٢٩............................................................األسرة في القرآن والسنة    )٧(
  ٤٣٣.................................األسرة في المجتمع وعلم االجتماع األسري     )٨(
  ٤٤١.........................................................................األسرة المسلمة   )٩(
  ٤٤٨...................................................F واهل بيته 7أسرة النبي )١٠(
  ٤٤٩........................................................................األسرة والتنمية  )١١(
  ٤٥٠...........................................................األسرة والثقافة واإلعالم    )١٢(
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  ٤٥٣.....................................................................االُسرة والجريمة    )١٣(
  ٤٥٦........................................................................األسرة والطفل     )١٤(
  ٤٥٨...........................................................................تنظيم األسرة  )١٥(
  ٤٧٠.....................................................................ألسرية   العالقات ا )١٦(
  ٤٧٣.................................................................علم النفس األسري    )١٧(
  ٤٧٨.......................................................................مجالت األسرة   )١٨(
  ٤٧٩........................................................................مشاكل األسرة   )١٩(
  ٤٩٠.............................................................................نظام األسرة   )٢٠(
  ٤٩١...........................................................نظام األسرة في اإلسالم    )٢١(

        أعالم النساءأعالم النساءأعالم النساءأعالم النساء: : : : المحور الخامسالمحور الخامسالمحور الخامسالمحور الخامس

  ٤٩٩.................................................) بال تعيين األسماء ( أعالم النساء (١)
  ٥١٨....................................) بال تعيين األسماء( أعالم النساء األديبات  (٢)
  ٥٢٢....................................) مع تعيين األسماء( ألديبات أعالم النساء ا (٣)

         وربائبه وربائبه وربائبه وربائبه7777بنات النبيبنات النبيبنات النبيبنات النبي

  ٥٦١......................................) بال تعيين أسماء(   وربائبه 7بنات النبي ) ١(
  ٥٦٣............................................) مع األسماء (  وربائبه 7بنات النبي ) ٢(

  ٥٧١..........................................................................................الفهرس 
  




