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موزه هاي زندگاني حضرت زهرا آ÷  
   لقمانيأحمد
 ١٢ص ، ٨٩العـدد  ، ٤ ص، ٨٨العـدد  ، ١٨ص ،  ٨٧ العـدد    :ام زن يمجلة پ 

، ٨ ص ٩٥العــدد ، ١٠ص ، ٩٤العــدد ، ١٤ص ، ٩٢العــدد ، ١٨ص ، ٩٠العــدد 
  .بالفارسية ، ٢٠ص ، ٩٦العدد 
أخالق فاطمه ÷   

  محمد مهدي تاج لنگرودي
  .بالفارسية، ص٢٠٠، ه ١٤٠٠= ش  .ه ١٣٦٩، طهران

الگوهاي رفتاري حضرت فاطمه زهرا ÷  
  حليمه صفري

  .بالفارسية، ص ٢١٦، نشورات مشهورم، قم، ىاألولالطبعة 
جلوه هاي رفتاري حضرت زهرا ÷  

  عذرا أنصاري 
 .ه ١٣٧٧،  للحوزة العلميةاإلسالميمكتب اإلعالم ، قم، الطبعة السابعة

  .بالفارسية، ص ١٦٨، ش
 ذكر مختصري از أخالق وكرامات حضرت فاطمه÷  

  )فيض كاشاني  (محمد بن مرتضى



٨----------------------------------    

)لبيضاءة امقتبس من كتابه المحج(  
   اهللا ناصحأسد :ترجمة
  .ه ١٤٠٦= ش  .ه ١٣٦٤، مجلة ميقات، طهران

  .بالفارسية، ٧٩ص، ضمن مجموعة مقاالت

 

أدب فاطمة الزهراء ÷  
  محمود بستاني 

  .ص ١١٠،  ÷منشورات دار الحسين، قم، ىاألولالطبعة 
 دة ديوانفاطمة الزهراءالسي ÷  

  محمد شراد حساني، كاملحيدر : اعداد
  .ص٩٦، م٢٠٠٦،  دار البحار-دار ومكتبة الهالل، بيروت، ىاألولالطبعة 
ديوان فاطمة الزهراء ÷  

  محمد عبد الرحيم
  .ص١٥٧، م٢٠٠٠=  ه ١٤٢١، دار قتيبة، دمشق، ىاألول ةالطبع
هأشعار حضرت فاطمه زهراء: كوثري ÷  

   محمد نژاديمير عل :ةترجم
  . العربية وببالفارسية، ص٧٦، منشورات سنا، طهران، الطبعة الثانية



------------------------------------------٩ 

  

جرعه اي أز كوثر   
  علي رضا سبحاني نسب

  .بالفارسية، ص٢٦٨، ش .ه ١٣٧٧، المؤلف، قم، الطبعة الثانية
قواعد العمل في حل المعما عن اسم فاطمة ÷  

  الشيخ شرف الدين علي اليزدي المعمائي
  .مخطوط في المكتبة الرضوية في مشهد وهو ناقص اآلخر

نامها وألقاب حضرت فاطمه زهراء ÷   
  يوسف غالمي 

ــالطبعـــة  ،  ص٤٨، ش .ه ١٣٨١، منـــشورات الهيجـــي، قـــم، ىاألولـ
  .بالفارسية

 

ئينه كتابآ در ÷ فاطمه  
   أنصاريإسماعيل
ــة  ــالطبعـ ــم، ىاألولـ ــشور، قـ ــاديمنـ ، ش.ه ١٣٧٤ = ه١٤١٦، ات الهـ

  .بالفارسية، ص٣٣٣



١٠--------------------------------    

فهرس مصادر الدراسة عن الزهراء ÷  
  علي محمد علي دخيل 

  .ص ٥٨، م١٩٦٧، النجف األشرف
كتابشناسي حضرت زهرا ÷  

   صادقي اردستانيأحمد
، ش.ه ) ١٣٦٩ / ١٠ و ٩(، ٤العدد ،  ىاألولالسنة  ،  ينه پژوهش آ مجلة  

  .بالفارسية، ١١٣ -١٠٧ص
تابنامه حضرت زهراء ك÷  

  ناصر الدين أنصاري 
ــة  ــالطبع ــران، ىاألول ــشورات ، إي ــ إمن ــام عل ،  ش.ه ١٣٦٩،  ×يم

  .بالفارسية، ، ص٨٠
معجم ما كتب عن فاطمة الزهراء ÷   

  عبد الجبار الرفاعي القحطاني 
  .٩٧ص  ) ه١٤٠٤/ ٥ ( ١٤العدد ،  مجلة تراثنا

 

روسي فاطمة وعلي ترجمة خبر ع‘  
  المؤلف مجهول

  .ضمن مجموعة مخطوط في مكتبة جامعة طهران



----------------------------------------١١ 

تزويج فاطمة   
  الدنيا  أبي ابن

  .٦٢ص، ٢العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة تراثنا
تزويج فاطمة   

   ١٧٢: ٤، الذريعة  عبد العزيز بن يحيى الجلوديأحمد وأب
تزويج فاطمة بنت رسول اهللا   

  ×الباقراإلمام محمد بن علي 
   دصالح الدين المنج.  د:تحقيق

ــروت ــد ، بي ضــمن ( ، ص١٠، م١٩٦٣م و ١٩٦١، دار الكتــاب الجدي
  ).رسائل و نصوص

تزويج فاطمه زهرا ÷  
  محمد روحاني علي آبادي برواية محمد بن سيرين : ترجمة

  .منظمة التحقيقات التابعة للجيش الشعبي، طهران، الطبعة الثانية
    بنـت رسـول اهللا      جزء في تزويج فاطمة     أبـي    بعلـي بـن 

   ×طالب
  أبو بكر محمد بن هارون الروياني 

  .نشر الدكتور صالح الدين المنجد ، بيروت
جهيز نامه بي بي فاطمه    

  شاه عبد الحكيم 
  .باألردو



١٢--------------------------------    

حديث تزويج حضرت الزهراء ÷   
  .ر١٤٢ -ر١٤٠األوراق ، ١٤٥١ مكتبة السيد المرعشي بقم برقم :مخطوط في

 شعر(زواج فاطمة الزهراء  حديث(  
  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .مخطوط في مكتبة جامعة طهران 
ة البيضاء عن تحقيق صداق فاطمه الزهراءالدر ÷   

  علي أنور 
  .ه  ١٣٤٠، موضح المطابع، لكنهو
            علياً أخو الرسول رسالة في الجمع بين ماورد من أن  وبين

  ÷تزويجه فاطمة
  .عبد الرحيم اليزدي الخراساني مال عبد الخالق بن 

 م اهللا وجهه ( زواج اإلمام عليبفاطمة بنت رسول اهللا ) كر  
  مروان شيخو

 )= ه١٤٠٣ / ٦( ١٢العـدد   ،  الـسنة الثالثـة   ) دمشق  ( مجلة نهج اإلسالم    
  .٨٦ص)م ١٩٨٣ / ٤(
       حول زواج الزهراء واإلمام    ( شيوه همسري در خانواده نمونه

  )مير المؤمنينأ
  لشيخ ناصر مكارم الشيرازي اهللا العظمی اةيآ

  .بالفارسية،  ص٨٠، ش.ه ١٣٦٩، ىاألولالطبعة ، منشورات صحيفة، قم



----------------------------------------١٣ 

زواجها ووالدتها للحسن والحسين:÷ فاطمة ووفاتها   
  أبو الفالح عبد الحي ابن العماد الحنبلي 

  ١٥/ ١٠، ٩/ ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب : في كتاب
  .ق الجديدة دار اآلفا،  بيروت

مراسم عروسي ومعجزات حضرت زهرا ÷  
  أسد اهللا داستاني 

  .بالفارسية، ص١٤١، ش.ه ١٣٧٦، منشورات قيام، قم، الطبعة الثالثة
وصية محمد  داب الزفافآحول  (×علي إلى(  

  ضمن مجموعة 
  .٣٦٨١: ١٤، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة جامعة طهران

 

ثار تسبيح حضرت زهراآ أسرار و÷  
  علي رضا رجالي طهراني

  .بالفارسية. ص٦٤، ش .ه ١٣٧٤مهر ، منشورات نبوغ، قم، ىاألولالطبعة 
تسبيح فاطمه ÷  

   لكهنوي يقا مهد آ
  .بالفارسية، ص٢١، ش.ه ١٣٧٧، كراجي



١٤--------------------------------    

 

ةاألسرار الفاطمي   
  عودي الشيخ محمد فاضل المس

  .ص٥٣٥، م١٩٩٩ = ه١٤٢٠، مؤسسة الزائر، قم، ىاألولالطبعة 
ات زهراي پرتوي أز تجل÷  

  .بالفارسية، ش.ه  )١٣٦٩ / ٩ ( ٩٩العدد ، )طهران( مرزداران همجل
اء في بيان حدود المعرفة الواجبة لمقام الزهراءة الغرالحج ÷  

  .فارسيةبال، ورقة١٢٤في ٥٩١، مخطوط في المكتبة المرعشية برقم
خصائص الزهراء ÷  

  السيد ساجد مكّي 
، الجـزء الثـاني  ، ه ١٤٢٥= م ٢٠٠٤، دار الـوالء ، بيروت، ىاألولالطبعة  

   .ص٤٦٠، الجزء الثالث، ص٣٧٦
خصائص فاطمة الزهراء ÷  

  محمد علي سنقري حائري
   علي رضا هزار :تحقيق
  .يةبالفارس، األولالجزء ، منشورات كوثر كوير، قم، ىاألولالطبعة 

 ة الخصائصالفاطمي  
بـن  ا بـن المـولى عبـد العظـيم       إسماعيلبن المولى   اخ المولى باقر    يالش

  .١٧٣: ٧، الذريعة محمد باقر الكجوري



----------------------------------------١٥ 

خصائص الفاطم ةي  
  محمود جويباري

  .بالفارسية، ص١١١، ÷بيهاأمنشورات أم ، قم، الطبعة الثانية
درسهائي أز مكتب فاطمه ÷  

  اتمي خأحمدحجة اإلسالم سيد 
ــة  ــة الثقافي ــام    ، ص١٥، المعاوني ــي النظ ــرأة ف ــة الم ــان مكان ــرض بي مع

  .بالفارسية) ش.ه ١٣٦٩ / ١٧/١٠(، اإلسالمي
درسهائي از مكتب يگانه بانوي عالم إسالم مادر جهان زهرا ÷  

  .بالفارسية، ص١٥٧، م١٩٧٦، طهران
  امون ارتباط متقابل حـضرت     يرتحقيقي كوتاه پ  :  دليل آفتاب

  # مهدي وحضرت÷زهرا
  محمد حسين رحيميان

  .بالفارسية، ص٢٠٧، منشورات دليل ما، قم، ىاألولالطبعة 
زهد فاطمة ÷  

  .٣٩١: ابن بابويه القمي الصدوق، رجال النجاشي
ت حضرت زهراشخصي ÷  

  الشيخ حسين مظاهري 
ــران ــات، طه ــراء  (  ش .ه  ١٣٦٤ = ه١٤٠٦، ميق ــاب الزه ــضمن كت ، ب

  .رسيةبالفا، ٥٣ص ، )مجموعة مقاالت



١٦--------------------------------    

شخصيت حضرت زهرا ÷  
  محمد واصف 

  .بالفارسية
ة في سرة  شذرة عصمتيمن ليلة القدر الفاطمي  

  الشيخ عبد الكريم العقيلي 
ــالطبعــة  ــضعة المــصطفى  ، الكويــت، ىاألول  = ه١٤١٩، مؤســسة ب

  ص ٢٧، م١٩٩٨
شعاع من نور فاطمة ÷  

  السيد مرتضى الشيرازي
  .ص ١٥٥، م١٩٩٨ = ه١٤١٩، ملودار الع، بيروت، الطبعة الثالثة

صفات راستين در وجود ياس ياسين   
   لقمانيأحمد
  .بالفارسية، ٤٣و٤ص ، ٧٩العدد ، م زنياپمجلة 
ةعبقات والئي   

  جواد تبريزي وحسين وحيد خراساني
  .ص٣٢، منشورات دار الصديقة الشهيدة، قم، ىاألولالطبعة 

     عظمت شأن حضرت رسول اكرم       ت حـضرتو شخـصي 
  ÷ زهراءهاطمف

   بن محمد كريم مشكوة كرمانيأحمد
  .بالفارسية ،  ص١٢٠، منشورات خيام، ش . ه ١٣٤٠، طهران



----------------------------------------١٧ 

مقاومت، مبارزه،  تقوأ أسطوره÷ فاطمه  
  نصاريأمهدي 
   الشيخ جعفر سبحاني :تقديم

  .بالفارسية، ص٢٣٨، ش.ه  ١٣٦٠، منشورات شفق، قم
در بلنداي ملكوت ليلة القدر÷ فاطمه زهرا   

  ملي آالشيخ حسن حسن زاده 
، ٣العـدد  ، نة الخامسة والعـشرون الس، مجلة درسهائي از مكتب إسالم   

  .بالفارسية، ٣٨)  ش.ه ١٣٦٤ / ٩(
سر الوجود× فاطمة الزهراء   

  سيد عادل علوي
  علي فتالوي: عاد كتابتهأ

 العامــة ةاإلســالميمنــشورات المؤســسة ، قــم،  ســوريا-ىاألولــالطبعــة 
  .بالعربية، ص٩٦،  مكتب سماحة ميرزا جواد التبريزي-ادللتبليغ واإلرش

سرشته طهارت وتقوى÷ فاطمه    
  .بالفارسية، )ش .ه  ١٣٦٩ / ٩( ، ١٠٨العدد ، قم، مجله پاسداران إسالم

معرفت شناسي حضرت فاطمة الزهراء ÷  
  فاطمة رهبري شندي

  المركز النسوي التابع لمكتب رئاسة الجمهورية 
  .بالفارسية، ص١٢٣، منشورات برگ زيتون، هرانط، ىاألولالطبعة 



١٨--------------------------------    

   مـن محاضـرات االسـتاذ الـشيخ         ÷ مقامات فاطمة الزهراء 
  محمد سند

  السيد محمد علي الحلو
  .ص١٨٤، م٢٠٠٣ = ه١٤٢٤، دار الغدير، قم، ىاألولالطبعة 

يقة؟يق؟ ومن هي الصّدمن هو الصّد   
  علي الشهرستاني

  .ص١٧٢، ش.ه ١٣٨٤ = ه١٤٢٦، ت دليل مامنشورا،  ايران-قم، ىاألولالطبعة 
نخبة البيان في تفضيل سيدة النسوان ÷  

  السيد عبد الرسول الشريعتمداري الجهرمي 
، اإلسـالمي مركـز النـشر التـابع لمكتـب اإلعـالم           ،  قـم ،  ىاألولـ الطبعة  

  .ص ٢٦٨، ش.ه ١٣٧٥ = ه١٤١٧
بحث عن شخصية الزهراء(  نداي شيعه÷(  

   الروضاتي أحمدمير سيد 
  .بالفارسية، ص١٢، ش .ه١٣٥١، طهران

ةة في األنوار الفاطميالنفحات القدسي    
  عبد الرزاق كمونة الحسيني 

  .ص ١٤٢،  م١٩٧٠، بيروت
أوصاف حضرت فاطمة الزهراء:  هزار شاخه طوبى÷  

  دژامير علي محمد ن
  .بالفارسية، ص١٩٦، منشورات سنا، طهران، ىاألولالطبعة 



----------------------------------------١٩ 

  

خرين خطابه حضرت فاطمه زهرا آ÷  
، ٢٤ص )ش  .ه  ١٣٦٥ / ١٢(، ٤٥العـــدد ، طهـــران، صـــحيفةمجلـــة 

  .بالفارسية
واي كوثر آ  

  محمد نعمايي
ه ١٣٧٦،  للطباعة والنشراإلسالميمركز منظمة اإلعالم ، ىاألولالطبعة 

  .بالفارسية، ص٨٤، ش.
أحاديث فاطمة بنت رسول اهللا ’  

  .دار الفكر، بيروت، ٢٨٢صفحة ، ٦مجلد،  بن حنبلأحمد اإلمام مسند
يد اين فاطمة است كه سخن ميگو  

  محمد محسن غيب غالمي
، ص٤٨، ش.ه ١٣٨٠ = ه١٤٢٢، منشورات دليل ما، قم، ىاألول ةالطبع

  .بالفارسية
   باز خواني وتحليـل خطبـه هـاى حـضرت          ،   با جاري كوثر

  ÷فاطمه
  ييقا آيدمسعود پور س

  .بالفارسية، ص١٧٦، مؤسسة منشورات حضور، قم، ىاألولة الطبع



٢٠--------------------------------    

   بـر گرفتـه از      ÷ حضرت زهـرا   ٔامون خطبه ير بحثي كوتاه پ 
   قا مجتبی طهرانیآمباحث حضرت حاج 

  مجتبى طهراني :شرح وحاشية
   مؤسسة نور الثقافية :إعداد

  .بالفارسية، ص١٨٤، منشورات أهل قلم، طهران، ىاألولالطبعة 
  ة في خطبها  البالغة الفمع تعليقات عليهـا فـي بيـان    ÷اطمي 

  معانيها 
  عبد الرضا بن محمد علي المطبعي 

  . ص٢٠، م١٩٥٢، مطبعة الغري الحديثة، النجف األشرف، الطبعة الثالثة
      ـةـة مـن الدوحـة المحمديخطـب فاطمـة   ( البالغة الفاطمي

  )÷الزهراء
  السيد جاسم بن حسن شبر

   .٢٠، م١٩٥١، النجف األشرف
 شرح خطبه حضرت زهراء(ش ينفرآ بندگي راز÷(  

  السيد عبد الحسين دستغيب شيرازي
  .بالفارسية،  ص٨٠٠، منشورات مكتبة داوري، قم، الطبعة الثانية

ام فاطمةي پ÷  
  حسن سعيد

  .بالفارسية، ص٣٦، ش.ه ١٣٥٢، چهلستونمدرسة ، طهران



----------------------------------------٢١ 

 تفسير خطبة فاطمة÷  
  ابن عبدون البزاز

   ي در سيره وسخن حـضرت فاطمـة        جلوه هاي خوشبخت÷ 
  +وإمام خميني

   لقمانيأحمد
  .يةبالفارس، ٣١٤ص، ٩١العدد، يام زنپة مجل
  شرح خطبه حضرت فاطمه زهرا(حقيقت جاودان÷(  

  محمد باقر ملبوبي 
  .بالفارسية، ص٦٩١، م١٩٧٦، مكتبة الصدر، طهران

ه زهرا فاطمه خطاب÷   
  الشيخ خليل كمره اي 

  بالفارسية، ص١٢٩،  ش.ه ١٣٦٨، طهران
  تشين بانوي إسالمآخطبه  

   علي كاظمي :ترجمة
  .بالفارسية، ص٨٥، ش.ه ١٣٦٥، منشورات ايمان، قم
 در بستر شهادت÷ تشين بانوى إسالمآ خطبه   

  ية اهللا الشيخ ناصر مكارم شيرازي آ
، ص٥٧،  ه ١٤٠٩،  ÷مجلـس محبـين فاطمـة     ،  مـشهد ،  ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية



٢٢--------------------------------    

 در غدير خـم ومـتن كامـل خطبـه          ’بر أكرم ميا پ ءبه خط
  ÷حضرت زهرا

  حسين عماد زاده 
ــة عــشر  ــة ، ص١٤٤، مركــز شــريعت، طهــران، ةالطبعــة الحادي بالعربي

  .والفارسية
خطبه حضرت زهرا ÷  

  .بالفارسية، ص٥٥، مركز منشورات شريعت، طهران
خطبه الزهراء ÷  

  . ص٤٠،  ش.ه ١٣٦٥ = ه١٤٠٧، مؤسسة فاطمية،  إيران-سمنان
خطبة الزهراء ÷  

  أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف األزدي الغامدي 
خطبة الزهراء ÷  

  نصاري أ محمد رضا :ترجمة
  .بالفارسية،  ص٨٠، ش.ه ١٣٦١، قم
خطبة الزهراء ÷   

  المؤلف مجهول 
  ضمن مجموعة 

  .٤٣: ١٥، الفهرس مخطوط في مكتبة جامعة طهران
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طمه زهرا خطبه هاي روشنگرانه حضرت فا÷   
   قسم التحقيقات في مؤسسة البعثة :ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٩، ش.ه ١٣٦٦، مؤسسة البعثة، مشهد
در ساحل كوثر   

  مريم حكمت نيا 
  .بالفارسية، ص٨٧، ش.ه ١٣٧٩/ ٢، مطبعة صدر

ة البيضاء في شرح خطبة الزهراءالدر ÷   
  محمد تقي بن إسحاق الرضوي القمي 

   .ص١٩٠، ه ١٣٥٤، طهران
أز واليت÷ دفاع زهراء    

  سيد محمد عابدين زاده 
، ص٥٦، ش.ه ١٣٧٦، منظمة الكفاءة الذاتية للتعبئة، طهران، ىاألولالطبعة 

  .بالفارسية
شرح خطبه حضرت زهرا،  رخساره خورشيد÷  

  .بالفارسية، ص٤٣٧، منشورات ميثم التمار، قم، ىاألولالطبعة 
طمة الزهراء الروضة الزهراء في تفسير خطبة فا÷   

  . بن الحسين الخزاعي النيسابوري أحمدأبو سعيد محمد بن 
مبر اكرم يا در مسجد پ÷ سخنراني حضرت فاطمه’  

   علي رضا اللهياري :ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٨٨، ش.ه ١٣٦٧، ىاألولالطبعة ، طهران



٢٤--------------------------------    

ل إسالميآ جلوه گاه ايده÷ سخنراني حضرت فاطمه   
  توران انصاري 

  .بالفارسية، ص٨٨، ش.ه ١٣٥٨، ت قلمرسال، طهران
سخنراني فاطمه ÷  

  .بالفارسية، ص٨٨، منشورات رسالت قلم، طهران
 شرح خطبه حضرت زهرا(  سوگنامه فدك÷(  

  سيد محمد تقي نقوي
  .ص٤٧٦، ه ١٤١٦= ش .ه ١٣٧٤، منشورات الهادي، قم، الطبعة الثانية

شرح خطبه حضرت زهرا ÷  
  ي زنجاني  حسيننية اهللا سيد عز الديآ

، ش.ه ١٣٧٥،  مركـز منـشورات مكتـب االعـالم       ،  قم،  الطبعة الخامسة 
  .بالفارسية، جزءان
شرح خطبه حضرت فاطمه ÷  

   بن عبد الرحيم التبريزي أحمد
  .بالفارسية، ص٤٣٩، إيران
شرح خطبه الزهراء ÷  

  نزية قميحة 
  .ص ١٩٢، ه ١٤٠٤= م ١٩٨٤، مؤسسة الوفاء، بيروت



----------------------------------------٢٥ 

شرح خطبه الزهراء ÷  
  .٣٢٢٨: ٣چابي فارسي ، فهرست كتابهاي  النجف األشرف

شرح خطبة الزهراء ÷  
  المؤلف مجهول

  .٣٠٢: ٣ن الفهرس مخطوط في المكتبة المرعشية
يقة فاطمة الزهراءشرح خطبة الصد ÷  

  شبير الخاقانيآل الشيخ محمد طاهر 
  .ص٢٧٢، ش.ه ١٣٧١ = ه١٤١٢، منشورات أنوار الهدى، قم، ىاألولالطبعة 
شرح الخطبة الكبيرة للزهراء البتول ÷  

  الشيخ مسلم بن محمد بن جاسم الجابري 
  .النجف األشرف 

ةشرح خطبة الّلم    
  العالمة الميرزا خليل الكمرئي 

  .٢٢٤: ١٣، الذريعة بالفارسية
ةشرح خطبة الّلم   

  .٢٢٤: ١٣، الذريعة السيد علي محمد تاج العلماء 
ةشرح خطبة الّلم   

   .٢٤٤: ١٣، الذريعة  فضل علي بن المولى ولي اهللا القزوينيالشيخ
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 الّةشرح خطب ةلم  
  نصاري القراچه داغي الميرزا محمد علي األ

  .  ص ٤٧٠، ه ١٢٩٨، تبريز
ةشرح خطبة الّلم   

   .٢٢٥: ١٣، الذريعة الشيخ المولى هادي البناني
علي در نگاه فاطمة   

  .بالفارسية، ص١٠٤، ش.ه ١٣٥٦، مشهد، عباس جواديان
سخن مي گويد÷ فاطمة   

  توران أنصاري
  .بالفارسية، ص٤٨، ش.ه ١٣٦٠، نهضة المرأة المسلمة، طهران

 الحق اإللهي صوت÷فاطمة    
  محسن المعلّم 

  .ص ٣٢٣، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، دار الهادي، بيروت، ىاألولالطبعة 
  خطبه حضرت زهراشرح، فتابآفروغ ÷  

  غالم علي عباسي 
  .بالفارسية، ، ص٢٦٢، منشورات زائر، قم، ىاألولالطبعة 

فرهنگ سخنان حضرت فاطمة ÷  
  محمد دشتي: اعداد

  .بالفارسية، ص٢٨٨، ×مؤسسة اميرالمؤمنين، قم، ١٧الطبعة 



----------------------------------------٢٧ 

حول خطبة الزهراء:  فرياد يك انقالب×  
  محمد يوسف حريري

  .منشورات بدر، طهران
 از دريايقطره ا    

  اني يگعلي رباني گلپا
  .بالفارسية، ص١٩٢، ش.ه ١٣٧٧، منشورات لوح محفوظ، قم، ىاألولطبعة ال
في فدك÷ كتاب كالم فاطمة   

  .١٠٩: ١٨، الذريعة أبو الفرج اإلصفهاني
 ةكشف المحجة فيشرح خطبة الّلم    

  .٥٨: ١٨، الذريعة السيد عبد اهللا بن محمد رضا الشبر 
كلمة الزهراء ÷  

  السيد عباس المدرسي
  .بالفارسية، ص١٢٨، م١٩٩٣ = ه١٤١٤، اشوراءمنشورات ع

كلمة فاطمة الزهراء ÷  
  .السيد الشهيد حسن بن مهدي الشيرازي

 في فدك÷ فاطمةكالم    
   يصفهانالفرج اإل يألب
 ة÷اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراءاة بخطبة اللمالمسم   

  نصاريميرزا محمد علي األ
  .ص٤٧٠، ه ١٢٩٨، تبريز
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در تاريخ وخطبه حضرت زهراء لؤلؤالال ÷  
  .بالفارسية، كبر ابن رضي الدين البرقعيأالسيد علي 

متن كامل خطبه ي حضرت زهرا ÷  
  حسين عماد زاده : إعداد

ــران ــر ، طه ــب ق ــفهانآمكت ــاد زاده ، ن اص ــسينية عم ، ش.ه ١٣٦١، ح
  .بالفارسية، ص٥٤
 بيهمتا ي كم نظير از بانوئيبر خطبه ا مروري   

   بهشتي أحمد.د
  .، ة الثقافيةيالمعاون

 )ش. ه١٣٦٩، ١٠/ ٢٩ -١٧( اإلسالمي مكانة المرأة في النظام بيانمعرض 
 .بالفارسية، ص٢٤

مبريغ ملكه إسالم فاطمه زهرا در مسجد پ  
  حسين حق شنوا 

  .بالفارسية، ش. ه١٣٤٨، طهران
ساي فاطمهآ نگاهي نو بر خطبه معجزه : منشور داد خواهي÷  

  علي كرمي فريدني 
  .بالفارسية، ص٥٧٣، منشورات دليل ما، قم، ىاألولالطبعة 

موسوعة كلمات الزهراء:  نهج الحياة÷  
  محمد الدشتي

،  للدراسـات والتحقيقـات    ×ميرالمـؤمنين أمؤسسة اإلمـام    ،  قم،  ىاألولالطبعة  
 .ص٢٤٣، ه ١٤١٦ = ش. ه١٣٧٥



----------------------------------------٢٩ 

 ر  بييل تحلينگاه: گفتارينواپسدر  ÷هيقخطبه حضرت صد
    أنصار در ديدار بانوان مهاجر وبستر شهادت

  .محمد حسين بروجردي 
، منشورات مركـز نـور األصـفياء العلمـي للتحقيـق          ،  قم،  ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية، ص٢٢٠
في قصيدة شعرية÷خطبتي الزهراء...  وجاءت فاطمة   

  سيد عباس مدرسي يزدي
  .ص١٤١، منشورات دار القاري، بيروت، الطبعة الثانية

   

احتجاج بانوي بزرگ إسالم   
  محمد علي مرداني 

  .بالفارسية، ص٦٧، ش.ه ١٣٥٤، طهران
احتجاج فاطمه زهرا ÷   

  الشيخ حجة اهللا النجفي الرضوي
  .بالفارسية، ص٢٢٤، ش.ه ١٣٣٥، طهران

 رسي زندگي زهراي بتـول          أسرار سياسي تاريخ إسالمي و بر
  وفرزندانش 

  ) شكيب(اهللا قاضى نعمت 
  .بالفارسية، ص٦٢٤، ش.ه ١٣٤٩، وزيرپ، طهران
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رسي سيرهحضرت زهراسياسي  بر ÷  
  فاطمه فاطمي 

  اإلسالميالمعاونية الثقافية معرض بيان مكانة المرأة في النظام 
  ).ش. ه ١٣٦٩/ ٢٩/١٠-١٧(
 فرياد رسا بر سر بدعتها ÷حضرت زهرا   

  مين ميرزاييأمحمد 
  .بالفارسية، ٤ص، ١٥العدد ، مجلة الموعود

 ة واإلجتماعية للزهراءالحياة السياسي÷  
   إسماعيلمحمد 

   .٨٠ص ، ) م ١٩٨٩/ ٢ )= ( ه ١٤٠٩/ ٧ ( ٥١العدد ، مجلة المنطلق
  ورد مبارزات حضرت زهراءآره÷  

  محمد دشتي 
،  للتحقيقـات ×مؤسـسة أميـر المـؤمنين   ،  قم المقدسـة  ،  الطبعة الثانية 

  .بالفارسية، ص١٨٣، ش.ھ ١٣٧٦
 فاطمه بر كرسي رهبري   

  السيد جمال الدين پرور
  .بالفارسية، ص ١٣٨، ش.ه ١٣٥٥، روزبه، طهران

 وحي در طول زمان يردژ شكست نا پذ ÷ زهراهفاطم   
  حسن سعيد 
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 .ه ١٣٦٢، مـسجد جـامع طهـران     ،  مكتبة مدرسة چهـل سـتون     ،  طهران
  .بالفارسية، ص٤٣٧، ش
ب اعتراضنگذار مكتيا بن÷ فاطمه زهرا   

  محمد مقيمي 
  .بالفارسية، ص٢٩٠، ش.ه ١٣٥٦، يسعد، طهران

في مسيرة النبوة واإلمامة÷دراسة لدور الزهراء،  فاطمة والخالفة    
  محمد رضا النعماني 

  ص١٩٨، منشورات نور وحي، قم، ىاألولالطبعة 
 حول خطبة الزهراء( فرياد يك انقالب÷(  

  محمد يوسف حريري
  در منشورات ب، طهران

سي حضرت زهرايااي مبارزات سيهگيژ و÷  
  محمد دشتي

  .بالفارسية، ×مكتب منشورات اإلمام علي، قم

  

      گزيـده اي از كتـاب      :  خاندان وحي در أحاديث أهل سنّت
  ÷مناقب حضرت علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء
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  عبد المعطي أمين قلعجي
  صادق آئينة وند: وترجمةإنتخاب 

  بالفارسية، ص٨٧، ش.ه  ١٣٦٢، أمير كبير، طهران
از نظر روايات أهل سنت÷ فاطمة زهراء   

  محمد واصف
  . بالفارسية، ص٩٦، م١٩٨٧ = ش.ه  ١٣٦٦، دارالنشر، قم، الطبعة الثانية

 در كالم أهل سنت÷ زهراءفاطمه    
   مهدي هاشمي حسيني سيد

  .بالفارسية ، ص٤٠٠، ش.ھ ١٣٧٦، ورات حرمنش، قم، ىاألول الطبعة
 عند الجمهورفاطمة    

  . نجم الدين جعفر محمد الطهراني العسكريالميرزا

   

ارجوزة في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء ÷  
  .١١٠: ٦، موسوعة الرفاعي الشيخ هادي بن عباس كاشف الغطاء

 شعر في مدح فاطمة الزهراء( أم أبيها÷(  
  ه كاشانييدپس

  .ص١١، ش.ه  ٢٩/١٠/١٣٦٩-١٧
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البتول العذراء   
  .١٦: ١٣، الذريعة بالفارسية ، الشيخ موسى بن الخراساني الحائري

 ّاز  ى در شعر فارس   ^حسين،  فاطمه،  يعل شخصيت   ىتجل 
    تا عصر حافظرودكى

   ي كازرونحسيني أحمد سيد
  .بالفارسية، ص٢٥٦، نأرمغامنشورات  ،طهران، ىاألول الطبعة
مجموعة شعرية (÷ تعزيه فاطمه زهراء(  

  عبد الجواد الخراساني المتخلص بجودي: الشاعر
  .بالفارسية، ص٣٢، طبع في ايران

شعر (÷  تعزيه وفات شفيعه روز جزاء حضرت فاطمه زهراء(  
  .بالفارسية، ص٢٣، ش.ه  ١٣٥٠، كانون كتاب، طهران

 عفافلمعا ٔ ستارهتك    
  محمدي حسين محمد
  الذاتيـة للتعبئـة مـع مـشاركة         الكفـاءة  منظمـة ،  طهـران ،  ىاألولـ  الطبعة

  ٨٩، ش.ه ١٣٧٦،  خودروإيران شركة
  .بالفارسية، ص
ةيةحمدفي رثاء النبي والعترة األ:  الثمرات الصاحبي  

  السيد عبد الصاحب الريحاني
  .ص٥٥، ه ١٤٠٥طبع سنة ، منشورات الشريف الرضي، قم
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 نورخاتون    
   ساداتيه ي غفوريمهد

ســة للتحقيقــات ة المقد الرضــويالعتبــةمركــز ، مــشهد،  الثانيــةالطبعــة
  .بالفارسية، ص٦٣،  ش.ه ١٣٧٦، ةاإلسالمي
 فاطمـه مظهـر تقـوا       مظهر عـدل و    يل ع :رحمت ى دريا دو 

  )ة شعريهمجموع(
  مرداني ي علمحمد
  .الفارسيةب، ص٣٨٤، ش.ه ١٣٦٦، مير كبيرأ منشورات، طهران

 في رثاء فاطمة الزهراء( ديوان آالم الزهراء÷(  
  أم شيماء فرج اهللا األسدي

  .ص٢٣٠، ش.ه ١٣٨٥طبع سنة ، منشورات طليعة النور، ىاألولالطبعة 
 في رثاء النبي والعترة الطاهرة: حزان آل الرسولأ ديوان^  

  أم شيماء فرج اهللا األسدي
  .ص١٩٨، ش.ه ١٣٨٤طبع سنة ، منشورات ذوي القربى، الطبعة الثانية

 في رثاء أهل البيت(حزان كربالء أ ديوان^(  
  أم شيماء فرج اهللا األسدي

  .ص٢٠٠، ش.ه ١٣٨٤طبع سنة ، منشورات ذوي القربى، الطبعة الثانية
ديوان األغاريد في المدح والمواليد   

  جابر الكاظمي
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ــالطبعــة  ــة ، ىاألول ــع ســنة ، منــشورات المكتبــة الحيدري  = ه١٤١٧طب
  .ص١٢٠، م١٩٧٧
 في رثاء النبي واإلمام أميرالمؤمنين والزهراء :  ديوان الترجمان

  )شعر شعبي (^ ويشتمل على مقتل الحسين،والحسن
  عباس الترجمان
  .جزءان، ه ١٣٧٧ = ه١٣٧٦، النجف األشرف

 مناقب حضرت فاطمة(»هزار قصيدة« ديوان حسان عجم÷(  
  حسان عجم مازندراني

  .بالفارسية،  في ايراناإلسالميجلس الشورى مخطوط في مكتبة م
 في رثاء أهل البيت( ديوان الحنين في ذكرى الطاهرين^(  

  م مظفر الخاقانيأشاعرة أهل البيت 
  .ص٢٤٠، ه ١٤١٨طبع سنة ، نوارالهدىأمنشورات ، ىاألولالطبعة 

 في رثاء أهل البيت( ديوان دموع الصافي^(  
  السيد سعيد الصافي

ــالطبعــة  ــة ، ىاألول ــع ســنة ، منــشورات المكتبــة الحيدري  = ه١٤٢٥طب
  .ص٢٤٤، ش.ه ١٣٨٢
 في رثاء أهل البيت( ديوان دموع الطفوف^(  

  السيد سعيد الصافي الرميشي
  .ص٢٣٣، منشورات المكتبة الحيدرية، الطبعة الثانية



٣٦--------------------------------    

        في رثـاء أهـل     ( ديوان دموع القوافي في موشحات الصّافي
  )^البيت

  السيد سعيد الصافي 
،  ش .ه ١٤١٦طبـع سـنة     ،  منشورات المكتبة الحيدريـة   ،  ىاألوللطبعة  ا

  .ص١٢٠
 في رثاء أهل البيت( ديوان دموع الناطقة^(  

  الشاعر جابر الكاظمي
ــالطبعــة  ــة ، ىاألول ــع ســنة ، منــشورات المكتبــة الحيدري  = ه١٤٢٨طب

  .ص٢١٤، ش.ه ١٣٨٦
ديوان الذبيح في المراثي والمديح   

  السيد فاضل الذّبحاوي
  .ص٢٣١، ش.ه ١٤١٩طبع سنة ، منشورات المكتبة الحيدرية، ىاألوللطبعة ا
 والزهراء ديوان ذخيرة الشيعة في مراثي النبي ^  

  عبد الحسين بن علي الدرازي
  .ص١٤٧، ه ١٣٨٤، النجف األشرف

 اية الهاشميةفي رثاء أهل البيت( ديوان الر^(  
  السيد سعيد الصافي

ه ١٣٧٧= م ١٩٩٨ = ه١٤١٩الطبــع سـنة  ، منـشورات الـشريف الرضـي   
  .ص٢٧٥، ش.



----------------------------------------٣٧ 

 في رثاء أهل البيت( ديوان صرخة األحزان^(  
  الحاجة أم احسان 

ــالطبعــة  ــة ، ىاألول ــع ســنة ، منــشورات المكتبــة الحيدري  = ه١٤٢٨طب
  .ص٢٥٦، ش.ه ١٣٨٦
 في رثاء أهل البيت( ديوان العبرات الصّادقة^(  

  الحاج هادي جبارة
  .ص٢٠٨، ش.ه ١٣٧٧طبع سنة ، ةمنشورات المكتبة الحيدري

 في رثاء العترة(  ديوان العبرة^(  
  الشيخ فاضل عباس الحياوي

، ش.ه ١٤١٩طبـع سـنة     ،  منـشورات الـشريف الرضـي     ،  ىاألولـ الطبعة  
  .ص١٣٨
ديوان كسر الضّلع في مظلومية الزهراء ÷  

  السيد يحيى الحسني النجفي
، ش.ه ١٣٧٨ = ه١٤٢٠، منــشورات الــشريف الرضــي، ىاألولــالطبعــة 

  .ص١٥٦
 في مدح ورثاء االئمة النجباء(  ديوان لوعة الزهراء^(   

  السيد سعد الدبحاوي
طبـع سـنة    ،  منشورات المكتبـة الحيدريـة    ،  قم المقدسة ،  ىاألولالطبعة  

  .ص١٦٤، ش.ه ١٣٨٦ = ه١٤٢٨



٣٨--------------------------------    

 في رثاء أهل البيت( ديوان الهداية الحسينية^(  
  الشيخ هادي القصاب 

ــالطبعــة  ــة م، ىاألول ــع ســنة ، نــشورات المكتبــة الحيدري  = ه١٤١٩طب
  .ص١٥١، ش.ه ١٣٧٧

     فـي رثـاء النبـي واألميـر والزهـراء          ( ديوان ياسين الكوفي
  )ديوان شعر) ( وواقعة الطف^والحسن

  ياسين الكوفي
  .جزءان، م١٩٥٥، النجف األشرف

 شعر( عفاف گلبن ÷زهرا(  
  كبر زاده أ محمود

  .بالفارسية، ص٢٠٠، ه ١٣٩٠، مشهد
 منظومة حول الزهراء: ÷دهسي÷  

   آبادي إله ي رضجون
  ١٢ و١١العدد ، الخامس والثمانونالمجلد ) لكهنو( اصالح الشهرية مجلة

  .باألردو، ) ه ١٤١١ / ٦ – ٤( 
 قصيدة (÷النساء سيدة(  

  إقبال الهوري 
  .باألردو، ٧ص، ه ١٤٠٤، ٢العدد ، األولالمجلد ، )طهران( التوحيد مجلة



----------------------------------------٣٩ 

 ي در شعر معاصر فارس÷ زهراءطمهفا ىسيما   
  ي گنجنرگس

  .بالفارسية، ٢٨٦ ص ٩١العدد ، م زنيا پمجلة
 عبرة الحزين في مصاب العترة الميامين ^  

  العلوية أم زهراء البدري
ه ١٣٧٩ = ه١٤٢١طبع سنة ، منشورات الشريف الرضي، ىاألول الطبعة

  .ص١٠٤، ش.
عدة قصائد في رثاء الزهراء ÷  

  .يخ كاظم بن حسن بن علي السهالني الشهير بسبتيفي ديوان الش
 ي شعر فارسدر ÷فاطمه   

   شهيديسيد جعفر 
  .بالفارسية، ٢ ص) ش.ھ ١٣٦٤  /١٢(  ١٤العدد ، گلچرخ

 خرىأ و قصائد ÷الزهراء فاطمة   
   محمد عمر يوسف
  .ص١٠٧، ه ١٣٩٧، بيروت

 شعر في فاطمة الزهراء( فاطمة كاالل÷(  
  محمد رحيم دهلوي

  .باألدو، ص٢٢٠، م١٩٤٠، هرگنيا كتب ، ليده



٤٠--------------------------------    

 خاتمهيب واژه ÷فاطمه    
   رضا رنجبرمحمد
  .بالفارسية، ص٢٢٥، ش.ه ١٣٧٦، دار الصادقين، قم، ىاألول الطبعة
    سبع قصائد في مدح سيدة نساء العـالمين        ( الفاطميات السبع

  )÷فاطمة الزهراء
  حسائيمحمد بن حسين آل رمضان األ

  ين آل رمضان االحسائيجواد بن حس: جمعها
ــم  ــة الموس ــث ، مجل ــد الثال ــر ، المجل ــع والعاش ــدد التاس   =ه١٤١١، الع

  .ص٥٥٤، م١٩٩١
 ه مرثي:فدك   

   صلواتي محمود
منشورات مركز نـشر العلـوم الجامعيـة والمعـارف          ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .بالفارسية، ص٩٦، ةاإلسالمي
 خالية  ÷ فاطمة الزهراء  األعظم مدح بضعة النبي     في قصيدة

   األلفمن 
  .٥٥٥: ٣ ماضي النجف وحاضرها  عبد الحسين العامليالشيخ
على أبيها÷ قصيدة لرثاء الصديقة ’   

  محمد تقي بن محمود العراقي الميثمي
  .  على هامش شرح قصيدة دعبل القا كماال الفويه١٣١٣طبع حدود سنة



----------------------------------------٤١ 

ّدر مدح ومرثيه حضرت زهراء:  كتيبة توال÷  
  زادهجعفر رسول : تجميع

  .بالفارسية، ص١٧٦، منشورات فقاهت، قم، الطبعة الثانية
 فاطمة الزهراء في مدح ورثاء(  تسبيحكوثر÷(  

  )شفتهآ( رسول زاده جعفر
 ٢٤٠، ش.ه ١٣٧٦، مؤسسة منشورات عصر ظهـور ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .بالفارسية، ص
ربعين قـصيدة فـي مـدح ورثـاء         أيحتوي على   : محمدى گل

  ’النبي
رمحمد مطه  

ــة  ــالطبع ــران، ىاألول ــرزمين بــاران  ، طه ــشورات س ، ش.ه ١٣٨٢، من
  .ص١٤٦
 ربعين قصيدة في مدح فاطمة الزهراأتوي على يح: سياگل÷  

  محمد مطهر: اعداد
 في مدح ورثاء فاطمة الزهراء( گلبن عصمت÷(  

  اثري از شصت شاعر سينة سوخته آستان علوي
  محسن حافظي كاشاني: تنظيم

ــة  ــالطبع ــر، ىاألول ــة  ، انطه ــشورات المكتب ، ص٢٠٤، ةاإلســالميمن
  .بالفارسية



٤٢--------------------------------    

 في مدح ورثاء فاطمة الزهراء (فاطمه گلزار÷(  
   مصطفى محمد
  .بالفارسية، ه ١٣٠٠

 في مدح ورثاء فاطمة الزهراء(  محبتگلزار÷(  
   ميرزايان أحمد

، ص١٥٨، ش.ه ١٣٧٦، منــشورات ســعيد نــوين، قــم، ىاألولــ الطبعــة
  .بالفارسية

 في مدح ورثاء فاطمة الزهراء(ا زهرگلشن÷(  
   مجهول مؤلفال

  ضمن مجموعة 
  . في مكتبة جامعة طهران مخطوط

 شعرحول فاطمة الزهراء( الله هاى زهرايى÷(  
   عزيزيأحمد

، ش.ه  ٨/١٣٧٣، مؤسسة معارف الثقافية للنشر،  طهران،  ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية

 الكلماتشذى ÷للزهراء   
  األسدي  فرات

  .ة ة المختصّدبيأل االمكتبة



----------------------------------------٤٣ 

 في مدح ورثاء فاطمة الزهراء( مدايح ومراثى÷(  
  بو القاسم علی مددأ

  .بالفارسية، ص١١٩، ايران
في مدح ورثاء فاطمة الزهراء ( مدايح ومراثى حضرت زهرا÷(  

  ينصارى القم األيمحمد عل
  .بالفارسية، ه ١٤٠٥، ش.ه ١٣٢٩
 اطمة الزهراءفي مدح ف( مدحت بانوى اسالم فاطمه زهرا÷(  

، ٦٨ص، ش.ه ١٣٨١، العـدد التاسـع  ، السنة الثالثة، مجلة مكتب إسالم  
  .بالفارسية
 في مدح فاطمة الزهراء( مديحه حضرت فاطمه زهرا÷(  

  حيدر طهرانى
  .بالفارسية، ص٦١، مطبعة مير صادقي، ايران
مصائب فاطمة الزهراء ÷  

  الشيخ محمود الشريفي
، ش.ه ١٤١٨طبـع سـنة     ،  ريف الرضـي  منـشورات الـش   ،  ىاألولـ الطبعة  

  .ص١٢٨
 مثنوي حول الزهراء( معجزه خاتون جنت÷(  

  قادر 
  .باألردو، ص٢٢في ، مخطوط في مكتبة زور



٤٤--------------------------------    

 البتولالزهراء في ملحمة ÷   
   المظفرإبراهيمالشيخ محسن بن 

  ن من ثالث قواف ورابعةح الذي يتكو على طريقة الموشّوضعها
في مدح فاطمة الزهراء ( مناقب فاطمى در شعر فارسى÷(  

  ي بيرجنديأحمد أحمد
 التابعـة لالسـتانة     ةاإلسـالمي مؤسـسة التحقيقـات     ،  مـشهد ،  الطبعة الثانية 

  .بالفارسية، ص١٤٨، ش.ه ١٣٧٢، الرضية المقدسة
 حوال الزهراءأ منظومة في÷  

  الشيخ هادي بن عباس كاشف الغطاء
 هل البيتأفي رثاء ( منهل الشرع^(  

  حسين الشرعالشيخ عبد ال
، منــشورات الــشريف الرضــي، النجــف األشــرف، قــم، الطبعــة الثالثــة

  .ص٢٣٩، ش.ه ١٤١٥طبع سنة ، منشورات المكتبة الحيدرية
مولد الصديقة الزهراء ÷   

  دباء كربالأجماعة من 
  .ص٣٢، ه ١٣٧٦، مطبعة الحديثة، النجف األشرف

ميالد الزهراء ÷  
  قصيدة للشيخ جعفر الهاللي



----------------------------------------٤٥ 

ــ  ــة النبـ ــسنة ، راسمجلـ ــالـ ــاني  ، ىاألولـ ــدد الثـ ، ١ = ه٨/١٤١، ٧(العـ
  .١٥١ص) م٢/١٩٩٠
 قصيدة(کر فاطمة ي مين هين نور پغوشآ كي نور(  

  نور رائيأ الحسن صاحب أنوار
العـدد  ،  المجلد الخـامس والثمـانون    ،  )لكهنو( ،  صالح الشهرية إ مجلة

  باألردو، ص٦٩، )ه١٤١١  /٦ - ٤ ( ١٢و ١١
 الرسول وديعة’  

  ونسيان  يحسين
  .بالفارسية، ص٤٦٤، ش.ه ١٣٧٤، منشورات برهان، طهران،  الثالثةالطبعة
           فـي رثـاء    ( وفات نامه حضرت فاطمه خاتون خيـر النـساء

  )÷فاطمة الزهراء
  المؤلف مجهول 

  .١٢٤: ٣٧، الفهرس بالفارسية، مخطوط في مكتبة مجلس الشورى االيراني
 رواية ( وكانت صديقة(  

  كمال السيد 
  .ص٢٣٥، منشورات أنصاريان، قم، ىاألولة الطبع
 ءزهراالفاطمه  ثمانية عشر قصيدة في مدح :گل بهار هجده÷  

   النسوي للبحوث الثقافيةالمكتب
  .بالفارسية، ش.ه ١٣٧٤ /٨، ىاألولالطبعة 



٤٦--------------------------------    

 يقة ال     عارشأ ةمجموع( مدينه   ياسءزهـرا في رثاء الـصد÷: 
  )لثمانية عشر شاعر موالي

   ي كاشانيحافظ محسن
  .بالفارسية، ص٢٨٦، منشورات حضور، قم،  الثانيةالطبعة

 

 ية المباهلةآ و^ البيت أهل  
   وي قوام الدين القمي الوشنالشيخ

   أبو الفضل الرضوي الشيرازي األردكاني: وتقديمترجمة
  .ص١١٢، م١٩٧٥=  ش .ه ١٣٥٣، قم

 تطهيرٔيهآان در  درخشي هاچهره يا ^ بيتأهل    
   يمحمد فاضل لنكران،  الدين اإلشراقيشهاب
ه ١٣٦٩،  ةاإلسـالمي مكتـب منـشورات الثقافـة       ،  طهـران ،   الثالثـة  الطبعة

  .بالفارسية، ص١٥٣، ش.

 على في االستدالل    بحث يـة  آ ب ^ية إجماع أهل البيت    حج
   التطهير

   في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن مجموع مخطوط



----------------------------------------٤٧ 

 ية المباهلةآ في تفسير مجادلةلا برهان   
   محمد أعجاز حسن بدايوني الشيخ
   .باألردو، الهند
 التطهير بآية التذكير   

   حسين گوبامويتجمل
  .باألردو، مدراس مظهر العجائب،  خان بهادرمدراس

 تطهيريه  آتفسير   
  ي الشكور اللكهنوعبد

  .باألردو، ص٣٢، م١٩٢٥، دفتر النجم، لكهنو
 مباهلة تفسيرآيت  

  ي الشكور اللكهنوعبد
  .ص١٥، عمدة المطابع، لكهنو
 الكوثر سورة تفسير 

   مجهول لمؤلفا
  .٤٥: ١٨، الفهرس بقمالمكتبة المرعشية ،  فيمخطوط

 يمن کـر  آ در قر  ÷ حضرت فاطمه  يايمامون س ير گفتار پ  ده 
  )تحفه فاطميه(

   الحسين قدسي خوشنويسعبد
  .بالفارسية والعربية، ص٣٣٦، األصفياءمنشورات دار ، طهران، ىاألول الطبعة



٤٨--------------------------------    

 تطهير ءهي آرساله  
  )گوپالپوري( نذر حسن صاحب قبله صدر األفاضل السيد
  .باألردو، يساكرام حسين ليتهو الكترك مشين پر، الهند
 ية التطهيرآ في تفسير المطير السحاب   

  .١٨٤: ٣، فهرس المرعشية  نور اهللا بن محمد شريف التستريالقاضي
 برترين بانو÷هطمفا   

  ية اهللا شرف الدين آ
   رهبر اصفهاني:ترجمة
ــم،  الخامــسةالطبعــة ، ص١٥٧، ش.ه ١٣٧١، منــشورات دار الفكــر، ق

  .بالفارسية
 سمو منزلتها وخصائصها: في الكتاب والسنة÷الزهراء فاطمة   

   عبد الرضا الشهرستاني السيد
 / ٥(  ٩العـــدد  ) ةكــربالء المقدســ  (  ذكريــات المعــصومين   مجلــة 

   .٨ص ، )ه١٣٨٦
 نآالقر في ÷فاطمة   

   صادق الشيرازيالسيد
  م ١٩٩٠، دارالعلوم، بيروت

 المباهلة كتاب   
   الفضل محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد المطلب الشيباني وأب



----------------------------------------٤٩ 

 المباهلة كتاب  
  العزاقر  أبي  جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابنوأب
 شأن فاطمة الزهراءن في آالقر نزل من ما÷   

   محمد علي الحلوسيدال
  .ص ١٣١، اإلسالميمنشورات دار الكتاب ، قم، ىاألول الطبعة
 المباهلة   

   عبد اهللا بن محمد بن الحسن بن محمد السبيتي العاملي الشيخ
  .ص١٥١، ه ١٣٦٦، بغداد
 يتهاآرسالة في حديث المباهلة و (المباهلة(  

  الصي محمد بن محمد مهدي الخالشيخ
  .ص١٣٩، م١٩٥٠، بغداد
 المدينة وفاطمةفي المباهلة ÷  

   الفرنسي لويس ماسينيون المستشرق
  .م ١٩٥٥، باريس

 ية التطهير و حديث الكساءآ أو األنوار مجمع  
   حسين الموسوي الكرمانيالسيد

  .ص٣١٢، ه ١٣٩١، الطبعة العلمية، قم
 نتن از ديدگاه أهل سآ در قر÷فاطمه، جاويدان محبوبه   

   الفضل يغمايي وأب
  .بالفارسية ، ص١٤٣، منشورات افق فردا، قم، ىاألول الطبعة



٥٠--------------------------------    

 ن ؟آية التطهير في القرآ هم أهل من  
   طالب الحسيني الرفاعي السيد

  .١٨١ن نظرة عصرية جديدة آ القر:في
  .م ١٩٧٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ىاألول الطبعة

 

اما دخترم فاطمه !!...  
  ام نرجس.ب 

ــة  ــالطبع ــم، ىاألول ــا  ، ق ــل م ــشورات دلي ، ه ١٤٢١= ش .ه ١٣٧٩، من
  .بالفارسية، ص١٢٨
 در كالم معصومين÷ حضرت زهرافضائل از يپرتو    

  ژاد محمد ني علمير
  .بالفارسية،  ص١٨٠، منشورات سنا، طهران،  الثانيةالطبعة
 در كالم واليت÷هراءز حضرت    

    فيلياإلسالمي شيخ
ة للتعبئـة بالتعـاون مـع    منظمـة الكفـاءة الذاتيـ   ، طهـران ، ىاألولـ  الطبعـة 

  .بالفارسية، ص١١٢، ش.ه ١٣٧٦،  خودروإيرانشركة 
 لوال فاطمه (، حديث درباره(..  

   ي قمیگرام ي علمحمد
  .ارسيةبالف، ص١٣٤، ي قمیگراممنشورات مكتب ، قم، ىاألول الطبعة



----------------------------------------٥١ 

 والتاريخ واألدبالسنة في ÷الزهراء    
   محمد كاظم الكفائيالسيد

  جزءان، م١٩٥٠ = ه١٣٦٩، ةالحديثي مطبعة الغر،  األشرفالنجف
  .ص٤٠٨الجزء الثاني، ص٢٢٥األولالجزء 
ن دين از فاطمهياوايش سلسلة سخنان كوتاه از پ÷  

  الشيخ هادي الفقيهي
  .بالفارسية، ص٣٩، ش.ه ١٣٤٨، طهران

 ي بضعة منّفاطمة( : حديثشرح(   
   .٢٠٤: ١٣، الذريعة هين لّ محمد رضا ابن صدر المتأالمولى

 رد شـبهات نـسبت     ( ÷ في فضائل فاطمـة    الحديثين شرح
باب معاد  درهبشيخي(  
   كرماني محمد بن حاج محمد كريم حاج

  .بالفارسية، ص٣٣  =١٥٣، ه ١٣١٣ ناصري ةمطبع، بمبئى
 صومان  روايت معبه فاطمة^  

   نصاريأ الرحمن عبد
  .بالفارسية، ٣٠٤ص ، ٩١العدد ، زنم ياپ مجلة
 األحاديث في ÷الزهراء فاطمةة النبوي   

   المحسن السراوي عبد
  .ص ٢٤٥، م١٩٩٤، دارالمودة، بيروت، ىاألول الطبعة



٥٢--------------------------------    

 في رؤى علي فاطمة ^  
   محمديان تبريزيمحمد
  .ص ١٤٣، نصاريانأمنشورات ، قم، ىاألول الطبعة
به فاطمه زهراء’غمبري نصيحت نامه پ  

  مؤلف مجهول
  .٥٤٠: ، الفهرس قم، مخطوط في مكتبة المسجد االعظم

فاطمة إلى ’ وصية حضرة الرسول ^  
  مؤلف مجهول

بـضمن مجموعـة    ،  في طهران ،  مخطوط في مكتبة مجلس الشورى    
  .٣١٢١برقم
 فاطمة إلى ’الرسول وصية÷  

   مجهول مؤلفال
  مجلس الشورى في طهران في مكتبة مخطوط

  .٣١٢١ مجموعة برقم ضمن

  

 جانب المـرأة ويكرمهـا فـي شخـصية          إلى    يقف اإلسالم
  ÷الزهراء



----------------------------------------٥٣ 

   الرسول علي خان عبد
ــة ــواء مجل ــرف  (  األض ــف األش ــة ، )النج ــسنة الثالث ــدد ، ال  / ٧ ( ٥الع

  .٢٣٤ ص )ه١٣٨٢
 مجموعة مقاالت( زن در سيماي ÷فاطمة تابناك فروغ(   

  ن يخرآپ و. ع
  .بالفارسية، ص٨٦، ش.ه ١٣٥٣،  در غروبفرصتمنشورات ، اصفهان

 شخصيت زني إحيادر ÷ه حضرت فاطمنقش    
  .بالفارسية، ٣ص) ش.ه ١٣٦٥ / ١٢( ٤٥العدد ،  صحيفةمجلة

  

         گ بـزر  ÷ اجمالي از تاريخ زندگي حضرت فاطمـه زهـرا 
  بانوي اسوه اسالم 
  علي رباني خلخالي 

  ٤٠٧/ ٢كتاب شهداي روحانيت شيعه در يكصد سال أخير: في
  .بالفارسية، ه ١٤٠٣، ×مكتب اإلمام الحسين، قم
أحوال سيدة النساء فاطمة الزهراء ÷   

  الشيخ عبد اهللا بن نور اهللا البحراني 
  ١١ واألقوال  عوالم العلوم واألحوال من اآليات واألخبار:في



٥٤--------------------------------    

  . مدرسة اإلمام المهدي:تحقيق
  .ه ١٤٠٥، مدرسة اإلمام المهدي، قم، ىاألولالطبعة 

أحوال سيدة النساء فاطمة وولديها الحسن والحسين ^  
  محمد مهدي الحجار

  .الحاشية على الجزء العاشرمن البحار
أحوال فاطمة الزهراء ÷  

  في الحسيني الكاشاني النجأحمدبو القاسم بن أ
  المشكاة الزاهرة في أحوال الخمسة الطاهرة : في

  .٥٧: ٢١، الذريعة نجفالمخطوط عند الشيخ علي القمي في 
أحوال فاطمة الزهراء ÷  

   البهاونگريإسماعيلغالم على بن 
   مصائب پنج تن:في

  .باالردية
ناسخ التواريخ  ÷ أحوال فاطمة الزهراء  

الملقّـب بلـسان الملـك     ،مستوفى الديوان ميـرزا محمـد تقـي كاشـاني       
  هرپوالمعروف بس

  . بالفارسية÷المجلد الرابع في أحوال فاطمه الزهراء
أخبار الزهراء ÷   

  ).الشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن بابويه القمي 



----------------------------------------٥٥ 

أخبار فاطمة ÷  
  ).ابن عبدون (  البزاز أحمد بن عبد الواحد بن أحمدأبو عبد اهللا 

أخبار فاطمة ÷   
  . بن يعقوب بن نصر األنباريأحمدزيد  أبي  اهللا بنأبو طالب عبيد

أخبار فاطمة ÷   
الكاتـب  ) سـعيد (ألبي عبد اهللا محمد بن عمران بن موسـى بـن سـعد               

  . الخراساني المرزباني
أخبار فاطمة الزهراء ÷  

  . ٣٤٣: ١، الذريعة البصري بن محمد بن جعفر أحمدأبو علي الصولي 
أخبار فاطمة والحسن والحسين ^   

 إسـماعيل  بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن      أحمـد الثلج محمد بن  أبي   ابن
  .الكاتب البغدادي 

ومنشؤها ومولدها÷ أخبار فاطمة    
  . أبو عبد اهللا الغالبي محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غالب

  در قالـب    ÷ زندگاني و شهادت حضرت زهرا     : أذان ناتمام 
   داستان٢٤

  حسين صبوري 
 الحرة فـي مدينـة     ةاإلسالميالجامعة  ،  مجلة حضور ،  قم ،ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية، ص١٧٦، جيروفت



٥٦--------------------------------    

بپرس زفاطمه÷ أز سرگذشت فاطمه    
  بادي آ شاه صاحب نظامي حيدر ينع

  ١٢ و ١١العدد ، المجلد الخامس والثمانون) لكهنو( مجلة إصالح الشهرية 
  .باألردو، ٦٠ص،  )ه١٤١١ / ٦-٤( 

يقة فاطمة الزهراء أشعة من حياة الصد÷  
  لجنة التأليف في دار التوحيد 

  .ص ٩١، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة البالغ، طهران

إعلموا أني فاطمة   
  مبارك حسن الخياط

ــراس  ــة النبـ ــسنة ، مجلـ ــالـ ــاني  ، ىاألولـ ــدد الثـ ، ١ ه١٤١٠ /٨، ٧(العـ
  .١٠٩ص )م٢/١٩٩٠

حضرت فاطمه زهراىداستان زندگان :بيهاأم  أ ÷   
  يازيررضا ش

ــرة ال ــة العاشـ ــران، طبعـ ــشورات پ، طهـ ــامنـ ، ش .ه ١٣٧٥، زاديآم يـ
  .بالفارسية، ص١٦٤

  بيها أأم  
  غالم علي رحيميان 

  .بالفارسية، ص٢٢٧، ش.ه ١٣٥٤، منشورات امير، قم



----------------------------------------٥٧ 

 پدر-مادر ( أم ابيها (  
   طهراني .ه . ف 

  .بالفارسية، ص١٨٢، م١٩٧٧، مكتب اإلمام المنتظر، طهران

أم األئمة    
  بادي آالمجاهد عباس الرضوي الفيض السيد 

 ٦ ( ١العدد ،  المجلد السادس والستون  ) لكهنو( نشرة الواعظ الشهرية    
  .باألردو ، ص١٢ ) ه١٤٠٩/ 

أم األئمة حضرت فاطمه زهرا ÷  
  قا مهدي الرضوي آالسيد 

 / ٦ ( ١العـدد  ، المجلد السابع والستون) لكهنو( نشرة الواعظ الشهرية   
  .األردوب، ٦ -٥ص  )ه١٤١٠

 دةكرم رسول أ الحسنين بنت أمفاطمة الزهراء البتولالسي ÷   
   عبد المنعم عبد السالم الحلواني أحمد

  .م١٩٧٠، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح و أوالده، القاهرة

 بنت محمدفاطمة الشهداء أم   
   عبد الحسين مهدي
 مكتبـة   التـي أقامتهـا   ÷ مقدم للمسابقة في الكتابة عـن الزهـراء        بحث

  .ه ١٣٨٧ في النجف األشرف عام العلمين



٥٨--------------------------------    

أنوار حسينی   
  مال محمد حسين غالم 

ــا    ــن البح ــر م ــد العاش ــة المجل ــسن    ترجم ــة والح ــاريخ فاطم ــي ت ر ف
  ^والحسين

  .بالفارسية
أنوار زهراء ÷  

  سيد حسن أبطحي 
  .بالفارسية، ص ٤٣٢،  ش.ه ١٣٧٦، منشورات حاذق، قم، الطبعة الثالثة عشر

 يقة الطاهرة فاطمة األنوارالالمعة في تواريخ سيدتنا الصد÷   
  . ٤٣٩: ٢، الذريعة الشيخ محمد رضا الطبسي

 ّالزهراء فاطمة هاإن÷   
  محمد عبده يماني . د

  .ص ٣٥٨، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، المنار للنشر والتوزيع، دمشق،  الثانيةالطبعة
بانوي إسالم فاطمة ÷  

  محمد حسين پژمان
  .بالفارسية، ص٤٨، ش.ه ١٣٥٣، ميمنشورات إسال، مشهد
بانوي إسالم فاطمة الزهراء÷  

  .بالفارسية، ص٣٤ اإلسالميقم دار التبليغ 



----------------------------------------٥٩ 

 بانوان جهانبانوي    
  علي دواني

، منظمــة الكفــاءة الذاتيــة للتعبئــة العــسكرية ، طهــران، ىاألولــالطبعــة 
  .بالفارسية، ص١٥٦،  ش.ه ١٣٧٦
 بانوان حضرت فاطمه زهرایبانو ÷   

   ي گرماوردموسوي الفضل أبو سيد
  .بالفارسية، ص١٨٩، منشورات الهادي، قم، ىاألول الطبعة
 حضرت فاطمه زهرابانوان يبانو ÷  

  )في طريق الحق( التأليف في مؤسسة لجنة
  .بالفارسية، ص٤٨، ش.ه ١٣٦٣، مؤسسة في طريق الحق، قم
 زهراحضرت بزرگ يبانو ÷  

، ٣٥ و ٢٤ص ،  ش.ه ) ١٣٦٢  /٦(  ٤٥العـدد   ،  )طهران(  الصف   مجلة
  .بالفارسية
 نمونهبانوي    

   نجف آبادي صالحي
  .بالفارسية، ٧ص ، ه ١٣٨١، ٩العدد ، السنة الثالثة،  مكتب إسالممجلة
 خانداني بزرگزأ نمونه يبانو   

   دواني علي
  .بالفارسية، ص٣٢، ش.ه ١٣٥١، طهران



٦٠--------------------------------    

 فاطمه زهراإسالم نمونه يبانو ÷   
  ي  أمينإبراهيم الشيخ

، ص٢٤٨، ش.ه ١٣٦٧، منـشورات شــفق ، قــم،  الخامــسة عـشر الطبعـة 
   .بالفارسية 
بتول پاك    

   نجم الحسن عابدييدالس
ــشهرية   ــواد ال ــة ج ــشرون  ، مجل ــسادس والع ــد ال ــدد ، المجل / ٦ (٧الع

  .باألردو، ٤ص) ه١٣٩٥
 البتول في وحدة بنت الرسول   

  ميرزا يوسف حسين صدر األفاضل 
  .باألردو

لعذراء البتول ا÷  
  محمد حسين شمس الدين 

   ي عبد اهللا العال يل:تقديم
  .ص ٩٦، بيروت

البتول فاطمة الزهراء ÷   
  عبد الفتاح عبد المقصود المصري 

  .م ١٩٨٢، مكتبة المنهل، الكويت



----------------------------------------٦١ 

      ءه کی پار  ’مبر إسالم يغ بخاري شريف كي روشني مين پ 
   کي بي مثل منزلت÷جگر جناب فاطمه

   ين حسيرنص
/ ٦ ( ٤العدد ، المجلد الثالث والثالثون، )بنارس(، ية الشهر جوادةمجل

  .باألردو، ٩ص  ) ه١٤٠٢

 زن جهان حضرت فاطمه زهرابزرگ ÷  
  زينب حجبي 

  .بالفارسية، ص ٩٦، منشورات أحسن الحديث، قم، ىاألولالطبعة 

 بضعة النبي   
  الشيخ محمد واصف 

  .ص٢٠٠، ش.ه ١٣٥٧، دار النشر، قم
 بنت الرسول   

  عاشق حسين صاحب سيماب أكبر آبادي 
  .باألردو، ص٨٨، الهند
بوي بهشت   

  ل رسول آسعيد 
، ص٨٣،  ش.ه ١٣٧٦،  منشورات نيك معـارف   ،  طهران،  ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية



٦٢--------------------------------    

بوي گل ياس    
  ناصر نادري 

ــة  ــة الثاني ــران، الطبع ــه ، طه ــشورات مدرس ، ص١١١، ش.ه ١٣٧٦، من
  .بالفارسية
بهشت ارغوان    

  ل السيد كما
  سيد أبو القاسم الحسينيال :ةترجم

ــة  ــ الطبع ــشورات پارســايان ، قــم، ىاألول ، ص٢٦٣، ش.ه ١٣٧٥، من
  .بالفارسية
بي بي فاطمه    

   إسماعيل
  .٢٢: ٥، معجم ما كتب عن الرسول باألردو

علم وحكمت فاطمة ’مبريا پاره پ÷  
  عبد الكريم بى آزار شيرازي. د

، ش.ه ١٣٧٥،   للنـشر  اإلسـالمي الثقافـة   مكتب  ،  طهران،  ىاألولالطبعة  
  .ص٣١
 كوثرز أ يىپرتو  

  ي مهدويمقدس :اعداد
  . بالفارسية، ص١٢٧،  ظهورعصر ٔهمنشورات مؤسس، قم، ىاألول الطبعة



----------------------------------------٦٣ 

  هم النبـي وأمهـم الزهـراء            تاريخ األئمة المعـصومين وجـد
   )صلوات اهللا عليهم أجمعين(

  بعض األصحاب 
  القمي هيمإبرامخطوط عند الحاج علي بن 

تاريخ زندگاني حضرت زهراء ÷  
  محمد باقر المجلسي

  محمد جواد النجفي البالغي: ترجمة
، ه ١٣٩٦،  ةاإلسـالمي المكتبـة   ،  طهران،  بحار األنوار الجزء العاشر   : من

  .بالفارسية، ص٤١٥
 رســي زنــدگي زهــراي بتــولتــاريخ سياســي إســالم و بر 

   وفرزندانش
  نعمت اهللا قاضي 

  .بالفارسية، ص٦٢٤،  ش.ه  ١٣٦٠، وزيرپ، طهران، نيةالطبعة الثا
  صلوات اهللا ( نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين  تاريخ سيدة

  )جمعينأعليهم 
  الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي

ئمـة األطهـار المجلـد الثالـث         بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األ      :في
  واألربعون

  ، م١٩٨٣ = ھ١٤٠٣، سة الوفاءمؤس، بيروت، الطبعة الثانية



٦٤--------------------------------    

ةة في حياة أم األئمصلوات اهللا عليهم أجمعين(   التتم(  
  محمد رضا عبد األمير األنصاري

  .مؤسسة صاحب الزمان
التحفة الفاطمية    

  ميرزا عبد الحسين بن محمد علي االصفهاني الشهير بخوش نويس
  .بالفارسية، ه ١٣٢٨
الزهراءفي أحوال فاطمة(  تحفة المؤمنات ÷(  

   المعاصري البهاونگريالمولوي الحاج غالم عل
  . ص -٤٠٠، گجراتية

 زهراءفاطمه سيره تحليل ÷  
  كبر بابا زاده أ يعل

ــة ــةالطبع ــم،  الثاني ــشورات ، ق ــصاريانأمن ، ھ ١٤١٨=ش .ھ ١٣٧٦، ن
  .بالفارسية، ص٢٨٧
يقةالعوالم( من كتاب ÷ ترجمة أحوال الصد(  

  ر اليزدي  بن عبد الغفوإبراهيمحسن 
  .بالفارسية

ثمرة النبوة المعروف بالزهراء ÷  
  عابدي نياز حسين
  .حيدر آباد الدكن



----------------------------------------٦٥ 

جنة العاصمة در تاريخ والدت وحاالت فاطمه ÷  
  سيد حسن ميرجهاني

  .بافارسية، ه ١٣٩٨، مكتبة صدر، طهران، طباطبائي
الجنة العاصمة للصوارم القاصمة   

  .موسوي الجزائريالسيد عبد الكريم بن محمد جواد ال
جنّة المأوى في أحوال فاطمة الزهراء ÷   

  محمد علي برغاني قزويني 
  .١٦١: ١٨، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران

 بانوجهان    
   فاضل جواد

  .بالفارسية، ص١٥٨، مير كبيرأمنشورات ، طهران،  الثانيةالطبعة
فاطمه شد ؟،  چرا فاطمه  

  سيمين دخت بهزاد پور
  .بالفارسية، ص٢٥٢، ش .ه ١٣٧٦، منشورات خرداد، طهران، ىاألولة الطبع
تحليلي از زمان شناسي حضرت زهرا(،  چشمه در بستر ÷  

  مسعود پور سيد آقائي 
، منــشورات حــضور، المؤســسة الثقافيــة، قــم،  والثانيــةىاألولــالطبعــة 

  .بالفارسية، ص٥١٠، ش.ه ١٣٧٥



٦٦--------------------------------    

ائنات حدائق اإلشارات في أحوال بضعة فخر الك  
  لمؤلف مجهول 

  في ضمن مجموعة 
  .١١٢: ١٤، الفهرس  مخطوط في المكتبة المرعشية في قم بالفارسية

حضرت زهرا ÷  
  السيد محمد جمال الهاشمي

  .بالفارسية ، ص٤٧، ش.ه ١٣٤٠، كلية المعقول والمنقول، مشهد
حضرت زهرا ÷  

  ي آمليعبداهللا جواد
  .بافارسية، ٧ص ) ه٧/١٤٠٥(العدد التاسع ، )قم(مجلة نور علم 

حضرت زهرا ÷  
  فضل اهللا كمپاني 

  . بالفارسية، ص٢٧٧، م١٩٩٠= ش .ه ١٣٦٩، منشورات مفيد، طهران
 حضرتطاهرهيقه  صد÷   

   )قدس سره(الخميني  اإلمام ة اهللا العظمیيآ
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ،  )لكهنو( الشهرية   إصالح مجلة

   .باألردو ،٦ص، ) ه٦/١٤١١-٤ ( ١٢و 
 وحضرت فاطمه زهرا× علىحضرت ÷  

   رفيعي على



----------------------------------------٦٧ 

   العسكري للتحقيق ز مرك: وتنظيمإعداد
  .بالفارسية، ص١٨٤، منشورات سپهر انديشة،  قم- ىاألول الطبعة
 فاطمهحضرت ÷   

   الدين نصيري بدر
  .بالفارسية، طهران

 فاطمهحضرت ÷   
   شادرخ حسين
  .بالفارسية، مصور، ص٣٠، ش.ه١٣٦٢، إرشاد، طهران

 فاطمهحضرت ÷   
   التواريخ ناسخ

  .بالفارسية، ص٣٥٢، ة طباعة الكتب المساهمةشرك، طهران
بانوى نمونه اسالم÷ حضرت فاطمه   

   انقالبمياپمجلة 
  .بافارسية، ٥٤ص) ش.ه ١٢/١٣٦٠ (٥٣العدد 
 فاطمةحضرت   بانواني الگوبهترين   

  ازي ير الشيين الحسمحمد
  اقر فالي سيد محمد ب:ترجمة
، ش.ه ١٣٦٨، إســالميمنــشورات انديــشه هــاي ، قــم،  الثانيــةالطبعــة

  .بالفارسية، ص٨٨



٦٨--------------------------------    

 زهرا فاطمه حضرت÷   
   األمير فوالد زادهعبد

  .بالفارسية، مصور، ص٣٥، منشورات أعلمى، طهران
 زهرا فاطمه حضرت÷   

   فتح دعوتي ميرزا
  .بالفارسية، ص٣١، منشورات شفق، قم
 زهرا فاطمه حضرت÷   

   ناصر مكارم شيرازيالشيخ اهللا العظمی يةآ
   علي عباديأحمد :ترجمة
  .باألردو ، ص١٤٦، ش.ه ١٣٦٨، منشورات ذاكر، طهران

 زهرا فاطمه حضرت÷   
   مؤسسة في طريق الحق 

   نور إسالم :ترجمة
  .باألردو ، ص٥٢، ه ١٤١٠= ش .ه ١٣٦٩، قم
 الزهراء فاطمة حضرت÷   

   مؤلفين مجموعة
  .زية يباالنجل، ص٢٥٥، م١٩٩٠ = ه١٤١٠، نصاريانأت منشورا، قم
 زهراء در سيرهيبانگرش زن حقوق ÷  

   ي الريجاني منصورإسماعيل



----------------------------------------٦٩ 

، ش.ه ١٣٧٦،  للتعبئـة منظمـة الكفـاءة الذاتيـة       ،  طهـران ،  ىاألول الطبعة
  .بالفارسية، ص٥١
حماسه بزرگ   

   ناصر مكارم شيرازيالشيخ اهللا العظمی يةآ
  .بالفارسية، ص١٠٤، ش.ه ١٣٦٤، فاطمة هيئة محبان ال،هدمش
دراسة وتحليل  ( ÷ حياة سيدة النساء فاطمة الزهرا(  

  الشيخ باقر شريف القرشي 
  .ص٤٠٥، منشورات دار الهدى، قم، ىاألولالطبعة 

 دراسة وتحليل (÷حياة الصديقة فاطمة(  
  محمد جواد طبسي

  .ص٣٣٥، منشورات بوستان كتاب قم، قم، ىاألولالطبعة 
ياة فاطمة ح÷  

  محمود شلبي 
  .ص٣٧٥، م١٩٨٩ =  ش.ه ١٤٠٩، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة

 حياة فاطمة الزهراء÷   
  .الشيخ الميرزا نجم الدين جعفر بن الميرزا الطهراني العسكري

خبر فاطمة وعلي النبي إلى  وقد شكوا   
  .علي بن عبد العزيز محمد الدوالبي 



٧٠--------------------------------    

 زهرا خالصه زندگي فاطمه÷  
  سيد جعفر شهيدي 

، ص٧٩، منظمة الكفاءة الذاتية للتعبئة العسكرية، طهران، الطبعة الثالثة
  .بالفارسية
از زندگاني حضرت زهرايز داستانهاى عبرت أنگ ÷  

  محمد روحاني علي آبادي
ــة ــة الثاني ــسكرية  ، طهــران، الطبع ــة الع ــة للتعبئ ــاءة الذاتي ، منظمــة الكف

  .بالفارسية، ص١٢٤
مبر يغرامي پ دختر گ  

، ٥٩ص ، ش.ه ١٣٨٢، ١٠العـدد  ، الـسنة الرابعـة   ،  مجلة مكتب إسـالم   
  .بالفارسية
  شرح زندگی وسخنان فاطمه    (د  ينويگمبر سخن م  يغ دختران پ

  )^ةينسک، ام کلثوم، ب کبراينز، زهرا
  جواد فاضل

  .ص١٠٤،  ش.ه  ١٣٢٧، طهران
در حريم كوثر    

  سيد محمد رضا طباطبائى نسب
ــة  ــاألالطبع ــم، ىول ــي عــصر ، ق ــةمؤســسة ول ، ش.ه ١٣٧٧،  الثقافي

  .بالفارسية، ص١٦٧



----------------------------------------٧١ 

در خانه فاطمه ÷  
  عبد الصمد التركي

   ي محمد در يائ:ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٥٦، م١٩٧٧، منشورات غدير، طهران

 در  ÷ حضرت فاطمه زهرا وزينب كبـرى      : سنگر عفاف  در 
   ثار استاد شهيدآ

   يأحمد حسين
  .بالفارسية، ص٨٨، نطهرا، ىاألول الطبعة
در مكتب فاطمه ÷   

  علي قائمي . د
  .بالفارسية. ص٣٦٨، ش.ه ١٣٧٧، منشورات أميري، قم، ةالطبعة السادس

ة البيضاءالدر    
   .٢٩٥: ٢٦، الذريعة ميرزا يحيى ابن الميرزا محمد شفيع األصفهانيال
ة البيضاء في أحوال فاطمة الزهراءالدر ÷   

  .٩٣: ٨، الذريعة يزدي الحائريالسيد جمال الدين ال
ة البيضاء في تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراءالدر ÷  

الشيخ ميـرزا نجـم الـدين جعفـر بـن موالنـا الميـرزا محمـد الطهرانـي               
  .العسكري



٧٢--------------------------------    

ة الفائقة في أبناء علي وفاطمةالدر ^   
  .أبو عبد اهللا محمد الزكي بن هاشم العلوي السلجماسي المدغري

  .٤٨ج ، ٣١٤امعة القرويين بفاس برقم نسخة في ج
 ة الفائقة في أبناء علي وفاطمةالدر^  

  .مصطفى بن الطائع البلقيني
 حول الزهراء( دوحة اإلمامة÷(  

  عماد الصالحي
  .٨٩ص) ه٦/١٤٠٤(العدد الخامس عشر ، السنة الثانية، مجلة الجهاد

          ذخائر العقبى يا تاريخ زندگاني حضرت فاطمه زهرا وزينب 
   ÷كبرى

  فاضل ورسي أفغاني 
  . بالفارسية، ص٤٣٢، ش.ه ١٣٦٩، إيران، ىاألول الطبعة 

                ذخيرة المعاد در وقـائع مهـم متعلقـة بـه حـضرت خـاتم 
   وصديقة كبرى’األنبياء
   حسن معين زاده حسيني:اعداد

  .ص٣٠٢ م١٩٧٦، ةاإلسالميالمكتبة ، طهران
             الزهـراء   راحة األرواح ومـؤنس االشـباح فـي أحـوال النبـي و

  ^واألئمة



----------------------------------------٧٣ 

سعيد الحسن بن الحـسين البيهقـي الـسبزواري األسـترابادي       بوأالشيخ  
 مـشهد خراسـان مكتبـة الـشيخ علـي أكبـر             :توجـد مخطوطاتـه فـي      ،الشيعي

   د ٦٨١الخونساري في النجف جمعية نشر الثقافة في رشت برقم 
  .ه١٢٩٧ ورقة سنة ٤٢٠في 
رائدة فخر النساء ÷  

  حيدر علي السعدي
 التـي أقامتهـا مكتبـة    ÷مقدم فـي مـسابقة الكتابـة عـن الزهـراء      بحث  

   .ه ١٣٨٧العلمين في النجف األشرف عام 
الرسالة الفاطمية   

  .محمد أمين بن محمد تقي الخراساني
الرسول معصوم سوم: و الذراري   

   سياح أحمد
  .بالفارسية، ص ١١٩، طهران

 بازي  يك زندگي درباره÷ حضرت زهرايروشها وبينشها  
   لقماني أحمد

  .بالفارسية، ، ص٢٠٦، منشورات بهشت بينش، قم، ىاألولالطبعة 
 يريحانه خانه وح   

  وحيد رضائيان ريزي 
  .بالفارسية، ، ص٣٢٧، منشورات نصائح، قم، ىاألولالطبعة 



٧٤--------------------------------    

 ريحانة الرسول’  
  . مهمي محمدأحمداألستاذ 

 فاطمة الزهراء ’ الرسولريحانة÷  
   الخولي أحمد محمد

  .م١٩٦٥، مطبعة دار التأليف، لقاهرةا
 ة النبي ريحان  

  علي رمضان 
  .٩٧ص  )ه٥/١٤٠٤ ( ١٤العدد ، السنة الثانية، مجلة الجهاد

 ة النبيريحان دةفاطمة الزهراءالسي ÷  
  النبوي جبر سراج 

  .ص٦٨، مكتبة طاهر للتراث
 كاوشي در زندگي حضرت زهرا:زخم خورشيد ÷   

  مهدي حسينيان قمي 
  .بالفارسية، ص٣٧٠، منشورات امير كبير، طهران، ىاألوللطبعة ا
هدةفي أحوال   زبده نظاميفاطمهالسي ÷   

  الشيخ نظام الدين اليزدي 
  .بالفارسية، ص١٩٦،  ش.ه ١٣٢٨، يزد
زندگاني حضرت خديجه كبرى و حضرت فاطمه زهرا ÷  



----------------------------------------٧٥ 

  حسين عماد زاده 
  .بالفارسية، ص٥١٤، شركة المساهمة للطباعة الكتب، طهران

زندگاني حضرت زهرا ÷   
  علم الهدى 

  .بالفارسية
زندگاني حضرت فاطمه ÷  

  )صابر كرماني(حسين حماسيان 
  .ص٤٨، ش.ه ١٣٤٤، طهران

 حضرت فاطمةيزندگان ÷   
  الشيخ عباس القمي 

  ترجمة السيد محمود الزرندي المعروف بمحرمي 
  .بالفارسية، ص٢٩٦ ش.ه ١٣٧٣، طهران

 ضرت فاطمة حيزندگان÷  
  أبو النصر عمر

  بطحي شيرازي بتصحيح ابن الدينأمحمود : ترجمة
  .بالفارسية، ص١٥٤، ش.ه ١٣٢٠، طهران

 زهراه حضرت فاطميزندگان ÷  
  حسين عماد زاده 

  .بالفارسية، ص٤٩٦، ش.ه ١٣٧٦، منشورات إسالم، طهران، الطبعة الخامسة



٧٦--------------------------------    

 زهراه حضرت فاطميزندگان ÷  
  الشيخ عباس القمى 

، بــضمن الزهــراء (ه١٤٠٦= ش .ه ١٣٦٤، منــشورات ميقــات، طهــران
  .بالفارسية، )٣٨ -٧، مجموعة مقاالت

 زهراه حضرت فاطميزندگان ÷  
  عبد الحسين مؤمني 

  .بالفارسية، ص٣٠٤، ش.ه١٣٥٠، منشورات جاويدان، طهران
 زهراءه حضرت فاطميزندگان ÷  

  السيد محسن األمين العاملي
   حسن الطارمي:ترجمة

  ) المجالس السنية:مقتبس من كتابه(
،  الزهـراء  :بـضمن (،  ه ١٤٠٦= ش.ه ١٣٦٤،  منشورات ميقـات  ،  طهران

  .بالفارسية) ٢١٤ -١٠١، مجموعة مقاالت
 زينب  :نحضرتآ ودختران   ÷ زهرا ه حضرت فاطم  يزندگان 

  وأم كلثوم
  السيد هاشم الرسولي المحالتي

  .ةبالفارسي، ص٣٧٥، ه ١٣٩٨، علميه إسالميه، طهران
 زهراهحضرت فاطمسي ياس يزندگان ÷  

  شهين خشاوي



----------------------------------------٧٧ 

  ي تنظيم عزّت مهاجران
  .بالفارسية ولعربية ، ص٣١٤، ىاألولالطبعة 

 يقه كبرى  يزندگانزهراهفاطمصد ÷  
  سيد محمد تقي مدرسي

  محمد صادق شريعت :ترجمة
ــالطبعــة  ــان الحــسين ، طهــران، ىاألول ص١٠٣، ×منــشورات محب ،

  .بالفارسية

 يزندگانه زنان عالم سيد÷ زهراه كبرى فاطمهيق صد   
  سيد عبد الحسين دستغيب شيرازي

   محمد هاشم دستغيب:تنظيم وتصحيح
  .بالفارسية، ص٢٣، ٣٠٩،  ش.ه ١٣٦١، كاوه، طهران

 زهرا ٔه فاطميزندگان÷  
  سيد جعفر شهيدي

، ةاإلسـالمي مكتب منـشورات الثقافـة    ،  طهران،  الطبعة الثالثة والعشرين  
  .بالفارسية، ص٢٩١، ش.ه ١٣٧٥

 زهراءال ه فاطميزندگان÷  
  السيد شهاب الدين المرعشي النجفي  اهللا يةآ: تقديم
  .بالفارسية، ص١٦٤، ه ١٤٠٩، طهران



٧٨--------------------------------    

 زهراءه فاطمي زندگان÷  
  الشيخ ناصر مكارم شيرازيظمی لع اهللا ايةآ

  .بالفارسية، ص٢٣٢، ش.ه ١٣٦٦، مشهد
 محمد حضرت خديجه با حضرتو ه حضرت فاطميزندگ ^  

  بدر الدين نصيري
  .بالفارسية، ص١٣٨، ش.ه ١٣٥١، منشورات محمدي، طهران، الطبعة الثانية

 امه بانوي مظلومهينزندگ   
  مرتضى باقريان خميني شهري 

  .بالفارسية، ص٢٧٢، منشورات مشرقين، قم، ىاألولالطبعة 
تاريخ وتحليل:÷ زهرا    

   علم الهدى أحمدالسيد 
  .بالفارسية، ص٥٣٨،  صدرامنشورات، طهران

الزهراء ÷  
  محب الدين الخطيب 

  .  ص٤٠، ه ١٣٤٣، المطبعة السلفية، القاهرة
الزهراء ÷  

  السيد محمد جمال الهاشمي
  .ص ١٣٤، بغداد



----------------------------------------٧٩ 

الزهراء ÷  
  الشيخ محمد حسين بن يونس المظفر 

  ٨/٩٠شعراء الغري ، ٣٧٢/ ٣ماضي النجف و حاضرها : في كتاب
الزهراء ÷  

  د محمد كاظم الكفائيالسي
  .ص٢٢٥، ه ١٣٦٩، نجف األشرف

زهراء ÷   
  مختار زاده 

  .بالفارسية، إيران
 زهراء÷  

  مجموعة مؤلفين 
  .بالفارسية، ص ١٠٨، م١٩٧٧، منشورات قائم، طهران

 مجموعة مقاالت  (÷الزهراء(  
  مجموعة مؤلفين 

  .بالفارسية، ص٤١١، ه ١٤٠٦=   ش.ه ١٣٦٤، منشورات ميقات، طهران
 الزهراء أم الحسن  .. فاق النبوةآ  

مؤســسة الثقلــين ، بيــروت، ىاألولــعبــد الحكــيم مــشوح الــسلوم الطبعــة 
  .ص ٢٢٥، م١٩٩٩ = ه ١٤٢٠، الثقافية



٨٠--------------------------------    

الزهراء البتول ÷  
   جواد إبراهيم

/ ١٢-١١) = ( ه١٤١١/ ٦-٥( ، ٣٤العـــدد ، ةاإلســـالميمجلـــة الثقافـــة 
  .٤٣ص ) م ١٩٩٠
 جهان  ي برترين بانو÷زهرا 

   ي ناصر مكارم شيرازالشيخ
  .بالفارسية، ص٢٠٦، ش.ه ١٣٦٧، منشورات هدف، قم
 ى خوش محمدىبو  وىمبريا پپرتو ÷زهرا  

   الحسنين بغدادي مأ
   ي دامغانيو محمود مهد:ترجمة
. ص ٢٠٠، ش.ه ١٣٧٢، منــشورات خراســان، مــشهد، ىاألولــ الطبعــة

  .بالفارسية
 خير نساء العالمين÷الزهراء    

   مكارم الشيرازيناصر يخ اهللا الشةيآ
 = ه١٤١٨، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيـع ،  بيروت،   الثانية الطبعة

  .ص ١٥٧، م١٩٩٧
 إسالممبر بزرگ يغ دختر معصوم پ÷زهراء’   

   مؤلفين مجموعة
  .بالفارسية،  ص٨٠، جليليحسينية ، باختران



----------------------------------------٨١ 

 ىزهراه زكي   
   جعفري لياسإ

  .بالفارسية، ص٤٣٢، مام المنتظرمنشورات مؤسسة اإل، مشهد، ىاألول الطبعة
 درخشندهى ازهره ÷ءزهرا    

   مختار زاده محمد
  .بالفارسية، ص٢٠٦، ش.ه ١٣٥٢، مكتبة خيام، شيراز
 سيدة الكساء ونساء اليوم÷الزهراء    

   الصائغ أحمد كريم
 نالعلمي التي أجرتها مكتبة الزهراءمسابقة الكتابة عن     إلى    مقدم بحث

  .ه ١٣٨٧في النجف عام 
 نفحات من حياتها وسيرتها : سيدة النساء÷الزهراء   

   خميسمصطفى
  .ص٣١١، منشورات الغدير، بيروت، ىاألول الطبعة
 الرسالة وعبير محمدعبق ÷الزهراء ’  

   الحسنين أم
  .ص ٢٠٦، م١٩٩٢ = ه١٤١٣  /١، المؤلف، ىاألول الطبعة
 البتولفاطمة الزهراء ÷   

   الجواد الدومي  عبدأحمد
  .المكتبة العصرية ، بيروت



٨٢--------------------------------    

 الزهراء÷د فاطمة بنت محم’  
   باقر الناصري الشيخ

   ١٨٧ص ، اإلسالمي في التاريخ دراسات :في
  . البيت أهلمؤسسة ، بيروت،  الطبعة الثانية

 الزهراء÷د  فاطمة بنت محم’   
   الزهراء عثمان محمد عبد

   .ص٢٨٨، م٢٠٠٤ = ه١٤٢٥، دار الهادي، بيروت، ىاألول الطبعة
 مكة في ÷الزهراء   

   خورشيد فاروق
  .م١٩٩٨،  المصرية العامة للكتابئةالهي، القاهرة

 العالمية أنموذج المرأة - المعصومة÷الزهراء  
   محمد حسين فضل اهللا السيد
  .ص ٦٣، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، دار المالك، بيروت،  الثانيةالطبعة
 ي مولود وح÷زهرا   

   علم الهدى أحمد سيد
، ش.ه ١٣٧٤،  ميـر كبيـر   أمؤسـسة منـشورات     ،  طهـران ،   الطبعة الرابعة 

  .بالفارسية، ص٢٧٥
 زهراى فاطمهزندگ زهره زهرا ÷  



----------------------------------------٨٣ 

  مهدي رضوي 
  .بالفارسية، ص١١٢، ش .ه ١٣٥٠، طهران

فاطمه الزهراء وزينب الكبرى:  ستارگان درخشان÷  
  محمد جواد نجفي

ص ١٢٨، ش.ه ١٣٦٢، ةاإلســـالميالمكتبــة  ، طهــران ، الطبعــة الثانيــة  
  .بالفارسية، ص٥٢و
سرگذشت راست حضرت فاطمه ÷  

  جالل الدين فارسى
  .ص٣٢، ش.ه ١٣٧٧، منشورات مطهر، طهران، الطبعة الثانية

سرگذشتهاى على وفاطمه   
  محمود مدانلو جويبارى

  .بالفارسية، ص٦٩، ش.ه ١٣٧٧، منشورات ام أبيها، قم، الطبعة الثانية
 المؤمنين سرور  

   بن محمد الحسيني األردكانيأحمدالسيد 
   ÷المجلد الحادي عشر في أحوال الزهراء

  .بالفارسية،  ورقة١٧٣في ٦٦٧٠و ٣٩٨٣مخطوط في المرعشية 
 زهرا صديقه كبرىفاطمه بر سالم ÷  

  أشرفي مريم
  .بالفارسية، ص٢٤، ش.ه ١٣٦٢، موسى أشرفي، طهران



٨٤--------------------------------    

 سلسلةة  السيرة الفاطمي  
   أمل طنانة :اعداد

، للمطبوعــات األعلمــيمنــشورات مؤســسة ، بيــروت، ىاألولــ الطبعــة
   اجزاء٥، م٢٠٠٥ = ه١٤٢٦
 مجموعة مقاالت حول الزهراء( سوانح حيات÷(  

  صادق على عرفانى
  .باألردو، ص١٨٦، م١٩٥٧، الهور
 جهان زنان سيده   

  ي انشائي علمحمد
  .يةبالفارس، ص٢٢٩، ش.ه ١٣٥٢، ةمنشورات فاطمي، رشت
 دةالزهراء فاطمة السي÷   

  .ص٢٠٦  شكر الحسينيأحمد السيد
 دةالزهراء فاطمة السي÷   

   . فهمي محمدأحمد األستاذ
 دةالزهراء فاطمة السي÷  

  . النصرو عمر أباألستاذ
 دةسيدتنا فاطمةسيرة في السي ÷  

  . حسن بن سليمان القادري البهلوارويالشيخ



----------------------------------------٨٥ 

 ان في الفقه وحكم÷العالمين نساء سيدة   
   زهوة ناصر الدين .د

 ١٢  /١٥  (=) ه١٤١٠  /٥/ ١٦ ( ٥العدد ، السنة الثالثة،  الهالل الدوليمجلة
  .٦ص، )م١٩٨٩  /١٢ / ٣١(  =)ه١٤١٠  /٦/  ٣ ( ٦ العدد و٦ص، )م  ١٩٨٩ /
 فاطمة بنت رسول اهللا÷النساء سيدة ’  

  ابن الجوزي
  ٢/٩ صفوة الصفوة :في
  .محمود فاخوري :ق عليه وعلّقهحقّ

  محمد رواس قلعجي .  د: أحاديثهخرج
  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
 فاطمة الزهراءالنساء سيدة ÷  

   موسى الكعبي علي
  .ص ٢٤٩، ه ١٤٢٠، مركز الرسالة، قم، ىاألول الطبعة
فاطمة الزهراء قبسات من حياة ÷ فاطمة الزهراء سيدة النساء÷  

  في مؤسسة في طريق الحقلجنة التحرير 
  .ص٤٨، ه ١٤٠٨، مؤسسة في طريق الحق، قم، ىاألولالطبعة 

 در خانواده÷ حضرت زهراأخالقي تربيتي سيره    
   يخواهروان



٨٦--------------------------------    

، اإلسـالمي  مكانـة المـرأة فـي النظـام       بيـان  معـرض ،  المعاونية الثقافيـة  
  .بالفارسية، ص١٩، )ش.ه ١٣٦٩  /١٠/ ٢٩ -١٧(
 سيده جناب سيره÷  

   صادق حسن ميرزا
  . باألردو

 الزهراء سيرة÷  
   عبد الحسين دستغيبالسيد
،  والنـشر  للطباعـة ) الجزائـري (مؤسسة دار الكتاب    ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .ص ١٨٩، ه ١٤١٦
سيره سيده فاطمة الزهراء ÷  

  محمد سلطان مرزا الدهلوي
  .باألردو، ص٣٨٤، كراچي

 حضرت فاطمه زهرا( :^ بيتأهل عملي سيره÷(  
  رفع أ كاظم سيد

  .بالفارسية،  ص٧٠، ش.ه ١٣٧٩، كاشانيمنشورات فيض ، ىاألول الطبعة
 فاطمهسيرت ÷  

   ي ذاكر حسين الواسطالسيد
  .باألردو، الهند



----------------------------------------٨٧ 

 زهرافاطمه سيرت ÷  
  يايم أ، راآ عالم محترمه

، ٤العـدد   ،   المجلـد الـسابع والعـشرون      ) بنـارس  ( جواد الـشهرية     مجلة
  .باألردو، ١٦ص، ه ٥/١٣٩٦
 واألئمةوالزهراء النبي سيرة ^  

   مجهول مؤلفال
  ضمن مجموعة 

  .١٩٨: ١٨، الفهرس  طهران في مكتبة جامعة مخطوط
 فاطمهوسخن هسير ÷  

   ي جهرمكريمي يعل
  .ة عربيالو يةبالفارسص ١٨٩، منشورات راسخون، قم، ىاألول الطبعة
 مبريا ريحانه پيسيما و هسير’  

   ي كرميعل
  .بالفارسية،  ص٨٣١، منشورات دليل، قم، ىاألول الطبعة
سيري در سيره حضرت زهراء ÷  

  كبر بابازادهأعلي 
  .بالفارسية، ص١٧٢، منشورات سنابل، قم، ىاألولالطبعة 

 حضرت زهراءي در زندگكوتاه يسير ÷  
  ي سجادي محمد تقيدس



٨٨--------------------------------    

  ي محمد قنبر:يالفناإلشراف 
  .بالفارسية، ص١٩٦، طهران، ىاألول الطبعة
 گاه امام خمينييد از د÷فاطمه سيماي+  

   خاتميأحمد اإلسالم سيد حجة
   .بالفارسية، اإلسالمي المرأة في النظام ة الثقافية معرض بيان مكانالمعاونية

ه فاطم شادي نامه÷  
   أحمدميان 

  .باألردو، مخطوط في مدرسه محمديه في بمبئ
شرح حال فاطمه ÷   

  .بالفارسية ٢٩٦٢عن نسخه هاي خطي فارسي
شرح حال حضرت فاطمه(مبر يا شفيعه محشر يا مظلومه پ^(  

  سيد عبداهللا بن سيد عبد الحسين حسينى كاكى دشتى
  .بافارسية، ص٤١٦، منشورات موعود اسالم، بوشهر، ىاألولالطبعة 

 إسالم يشهبانو   
   )يصفا عل(  زنديگلهايرج

  .بالفارسية، ص١١٦، ش.ه ١٣٤٥، قم
شهبانوى اسالم فاطمه زهرا ÷  

  شيخ محمد جواد نجفى 
  .بالفارسية، طهران



----------------------------------------٨٩ 

 أطهريقهصد ÷  
  .بالفارسية، ص٣٦، ×مام السابعإلمسجد ا، طهران

 والمقاومة المحنة بين ÷ الزهراءيقةالصد   
   الزهراء عثمان محمد عبد

 = ه١٤٢٧،  سـليم  الدينمؤسسة الشهيد عز    ،   العراق -بغداد،  ىاألول الطبعة
  .ص٢٩٥، م٢٠٠٧
 هرهطا ٔيقهصد÷   

   بخشايشي عقيقي
، ص٣٠٠، ش.ه ١٣٧٥، إسـالم مكتب منشورات نويـد    ،  قم،   الثالثة الطبعة

  .بالفارسية
 الزهراء فاطمة يقةالصد÷  

   رضا الحساني محمد
قامتهـا مكتبـة   أ التـي  ÷مـسابقة الكتابـة عـن الزهـراء      إلى    مقدم بحث

  .ه ١٣٨٧ في النجف عام العلمين
 الزهراءفاطمة يقةالصد ÷  

  .ص ٩٦، م١٩٨٩ = ه١٤٠٩، األضواءدار ، بيروت
 الزهراء فاطمة يقةالصد÷  

   التأليف في مؤسسة البالغلجنة
  .ص٩٢، م١٩٨٤ = ه١٤٠٥، مؤسسة البالغ ، طهران، ىاألول الطبعة



٩٠--------------------------------    

 المحمديةبنت الرسالة  ÷الزهراء فاطمة يقةالصد   
   المجيد سماوي الجلوب عبد

 مكتبـة  أقامتهـا  التـي  ÷هـراء مـسابقة الكتابـة عـن الز     إلى   م مقد بحث
  .ه ١٣٨٧ في النجف عام العلمين
 زهراءفاطمه كبرى هيقصد ÷  

  ي سيد عبد الحسين دست غيب شيرازحاج
،  المـسجد الجـامع العتيـق    مكتبة منشورات٥رقم ، ش.ه ١٣٤٣،  شيراز

  .بالفارسية، ص١٤٣
 كاايك ورقي كتاب زندگكي ÷ كبرىيقهصد    

  باد آ جعفر صاحب دولت يمنش
 ) ه١٣٩٨/ ٦( ٦العـدد  ، المجلد التاسع والعشرون،  جواد الشهرية مجلة

  .باألردو، ١٢ص 
صور من حياة الزهراء ÷  

   )ه٥/١٤٠٩ ( ٩٣العدد ، السنة الثامنة، مجلة سروش للعالم العربي
  .٣٠ص 
 حضرت عرفان ي كسوتي طاهره حق ك÷يقهصد   

  ي محمد شاكر صاحب قلبه امروهوالسيد
 ١١العدد ، المجلد الخامس والثمانون) لكهنو ( شهرية صالح الإ مجلة

  .باألردو، ص٧٠، )ه١٤١١، ٦ - ٤(  ١٢ و



----------------------------------------٩١ 

 ظَمةع الكبرى فاطمة الزهراءيقةالصد ÷   
  فراتيال فاضل
  .ص١٤٤، ه ١٤١٧، طبع المؤلف، قم، ىاألول الطبعة
علي وزهراء ) تياآب ح ءهسرچشم(  

   صميري كمره يلزا خليرم
 .ه ١٣٧٧، ناشر سـيد محمـد رضـا تنـاوش    ،  ر شمال مطبعة اخت ،  طهران

  .سيةبالفار، ص٦٨٣ ش
 نور على نور، ^ على وفاطمه  

  ور پمحمد جواد سلمان 
  .بالفارسية، ص١١٢، منشورات عابد، طهران، ىاألولالطبعة 

 الفاطمة   
  .باألردو ، إمداد حسين كاظمي مشهديالسيد
 فاطمه  

   الدين رياستي جالل
  .بالفارسية، ص٩٩، مصطفوي، ش.ه ١٣٥١، شيراز
 فاطمة  

   الذهبي أحمدعبد اهللا محمد بن  أبي  الدينشمس
   ١٥١ص ، المستدرك:  تلخيصفي



٩٢--------------------------------    

المستدرك على ، بهامش كتاب، م١٩٧٨ = ه١٣٩٨، دار الفكر، بيروت
  .المجلد الثالث، النيسابوريللحاكم ، الصحيحين
 فاطمة÷   

   اهللا بن مسلم الدينوري ابن قتيبةعبد
  .بيروت ، ٢٠٠، ١٥٨، ١٤٢، ١٤١، ٨٤ص ، المعارف :في
 فاطمة   

   الهنديالمتّقي
  الجزء الثالث عشر،  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال:في

   حياني ي الشيخ بكر: وفسر غريبهضبطه
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
 فاطمه÷  

   رضا نصيريمحمد
  .٩٦: ١٦عة ، الذري بالفارسية

 فاطمه÷  
   الدين مير صادقي نصير

  .بالفارسية، ص٤١٠، محمد علي علمي، ش.ه ١٣٤٧، طهران
 النبي إبنة ÷فاطمة  

  يبللذه



----------------------------------------٩٣ 

الجـزء  ،  ةالكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب الـستّ          : كتاب في
=  ش .ه ١٤٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ىاألولالطبعة ،  ٤٣١ص  ،  الثالث
  .م ١٩٨٣
 النبيبنة ا ÷فاطمة  

   )از فوآل( بنت علي بن حسين بن عبد اهللا بن حسن العاملي زينب
  ٣٥٩ص، ات الخدور الدر المنثور في طبقات رب:في

  .دار المعرفة، بيروت،  الثانيةالطبعة
از والدت تا شهادت÷ فاطمه    

  السيد محمد كاظم قزويني 
    حسين فريدوني:ترجمة

، ص٧٠٠، م١٩٨٦= ش .ه ١٣٦٥، أميــر كبيــر، طهــران، الطبعــة الثالثــة
  .بالفارسية
 زن مسلمانيالگو÷فاطمه    

   يردستانأ صادقي أحمد
، ش.ه١٣٧٦،  اإلسـالمي مكتـب اإلعـالم     منشورات  ،  قم،  الثالثة الطبعة

  .بالفارسية، ص٢٥٥
 جهانزنان ي الگو÷فاطمه    

  اشتهاردي محمد محمد
  . بالفارسية



٩٤--------------------------------    

 يزندگ ي الگوفاطمه  
   يأحمد  اهللاحبيب
  .بالفارسية، ص ٢٣١، ش.ه ١٣٧٥، المؤلف، قم،  الثانيةالطبعة
ية تاريخية اجتماعية آ فاطمة البتول و  

  معروف بن محمد االرنؤوط
  .ص٣٧٦، م١٩٤٢ = ه١٣٦٣، مطبعة فتى العرب، دمشق
برترين بانوي اسالم÷ فاطمه    

  علي قائمي . د
  .بالفارسية، ص١١١، ش.ه ١٣٧٦، مؤسسة منشورات هجرت، قم، الطبعة الثامنة

فاطمة بضعة المصطفى ’  
  حيدر الشديدي 

 التـي أقامتهـا المكتبـة       ÷مسابقة الكتابة عن الزهـراء     إلى   بحث مقدم 
  .ه ١٣٨٧العلمية في النجف األشرف عام 

 فاطمة بنت الرسول   
  للمستشرق لويس ما سينيوس

  ).م١٩٣٩-١٩٣٨(، ايرانوس، مجلة علم االخالق
 الرسول  فاطمة بنت  

  الشيخ محمد تقي التستري
   ٩ / ١١في قاموس الرجال 



----------------------------------------٩٥ 

   .ه ١٣٩١، مركز نشر الكتاب، طهران
 اهللافاطمة بنت رسول    

  ابن األثير
  .٢٢٠ / ٧، ٥١٩/ ٥في أسد الغابة 

  . حياء التراث العربيإدار ، بيروت
  اهللا فاطمة بنت رسول  

  ابن حجر
  ٤٤٠تهذيب التهذيب : في

  .ه ١٣٢٧، باد الدكنآحيدر  ،ىاألولالطبعة 
 فاطمة بنت رسول اهللا ’  

  ابن سعد
  .دار صادر، بيروت، ١٩ص، المجلد الثامن، الطبقات الكبرى: في
  اهللا فاطمة بنت رسول  

  بن عبد البرا
  .١٨٩٣ / ٤ االستيعاب :في
 اهللافاطمة بنت الرسول    

  الحافظ أبو نعيم االصبهاني
  .٣٩ص، ياءاألولحلية : في

  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، تبيرو



٩٦--------------------------------    

  اهللا فاطمة بنت رسول  
  الذهبي

  ١١٨/ ٢سير أعالم النبالء : في
  . شعيب االرنؤوط :حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه

  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة
  اهللا فاطمة بنت رسول  

  األعلميالشيخ محمد حسين 
  .٣٠١/ ٢ تراجم أعالم النساء :في

  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، مؤسسة األعلمي، بيروت، ىاألولالطبعة 
 اهللا محمدفاطمة بنت رسول    

  عمر أبو النصر
  .ص١٣٦، النصر للتأليف والترجمة أبي مكتب عمر، بيروت

 بنت محمد فاطمة  
   األثيرابن
  ١٢٥ص ، ٩،  جامع األصول من أحاديث الرسول:في

   . عبد القادر األرنؤوط: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليهحقّق
  .ه ١٤٠٣، دار الفكر، بيروت،  الثانيةالطبعة
 بنت محمد ÷فاطمة  

   الخالق حسن عبد الوهابعبد
  .م١٩٩٠، ةاإلسالميدار الطباعة والنشر ، القاهرة



----------------------------------------٩٧ 

 بنت محمد÷فاطمة ’  
   بن الحسين بن علي المسعودييأبو الحسن عل

  روج الذهب ومعادن الجوهر م:في
ــرات  -١٥١٩ -١٤٩٧ -١٤٩٦ -١٤٨٩ -١٤٨٧ -١٤٨٦ -١٤٧٥ :الفقـــ

٢٠٨٩ -١٩٥٠ -١٩٠٨ -١٨٤٤ -١٧٦٤ -١٧٥٨ -١٧٥١ -١٦١٢ -١٥٢٣- 
٢٨٩٦ -٢٤١٠ -٢٤٠١ -٢٣٧٧ -٢٢٨٠.  

   ايبافيه دى كرت،  بربيه دى مينار بافيهةطبع
   شارل پال: بتنقيحها وتصحيحها وصنع فهارسهاعنى

  . م ١٩٧٩، جامعة اللبنانيةال، بيروت
 بنت محمد÷فاطمة   

   رضا كحالة عمر
  .١٠٨/ ٤ أعالم النساء في عالم العرب و اإلسالم :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
 أم الشهداء وسيدة النساء’محمد بنت فاطمة ÷   

   أبو النصر عمر
  .ص١٤٤، م١٩٣٥ = ه١٣٥٦، المكتبة األهلية، بيروت

 بنت النبي ÷فاطمة ’  
  الذهبي

  ٦٦ص، السيرة النبوية، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم: في



٩٨--------------------------------    

  عمر عبد السالم تدمري. د: تحقيق
  .م١٩٨٧ =ه١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، ىاألولالطبعة 

تنيس پاسخي براي چگونه ز÷ فاطمه   
  .بالفارسية، ٧٤ص) ش .ه ١٣٦٠ / ١( ٥٦العدد ، م انقالبيامجله پ

 الحوراء ÷فاطمة ةاإلنسي   
   هاشم العبادي جاسم
 التـي أقامتهـا مكتبـة    ÷مـسابقة الكتابـة عـن الزهـراء      إلى    مقدم بحث

  .ه ١٣٨٧ النجف عام فيالعلمين 
 فاطمة دختر محمد   

  سيد جعفر شهيدي 
  .بالفارسية، ص٤٦، ش.ه ١٣٢٧، مكتبة حافظ لبيع الكتب

وحييرشکست ناپذ دژ ÷ فاطمه   
  حسن سعيد 

  غالم حسين الهي :اإلشراف الفني
  .بالفارسية، ص٢٨٨، منشورات نسيم الهي، طهران، ىاألولالطبعة 

 الزهراءفاطمة ÷   
   يحيى بن جابر البالذريأحمد

  .١٨٨، ١٨٦، ٩٧، ٥٣، ٥ أنساب األشراف ص :في
   الشيخ محمد باقر المحمودي : وعلّق عليهحقّقه

  .م ١٩٧٧ = ه١٣٩٧، دارالتعارف، بيروت، ىاألول الطبعة



----------------------------------------٩٩ 

 زهرافاطمه ÷  
   اميدوارميدأ

  .بالفارسية، ص٣٢، م١٩٧٧، منشورات شفق، قم
 زهرافاطمه ÷   

   & أميني امهعلّ
، ص٧١٤، ش.ه ١٣٧٦، منــشورات اســتقالل، طهــران، ىاألولــ الطبعــة

  .بالفارسية 
 زهرافاطمه ÷   

   علم و أبتوفيق
   علي أكبر صادقي:ترجمة

  .بالفارسية، ص٢٦١، ١٣٧٤، منشورات سپهر، طهران، الطبعة السابعه 
 زهرافاطمه ÷   

   فاضل جواد
  .بالفارسية، ص١٩٩، كبر علميأمنشورات علي ، طهران

 الزهراءفاطمة ÷   
   األمين حسن

  ٢/٥،  الشيعيةةاإلسالمي دائرة المعارف :في
  م ١٩٧٥ = ه١٣٩٥، دار التعارف، بيروت



١٠٠------------------------------    

 الزهراءفاطمة   
  اوي فن الححسن

  م١٩٩٤، مطابع الوليد، القاهرة
 الزهراءفاطمة ÷   

   عماد زاده اصفهاني حسين
  .بالفارسية ، ص٧٠٣، ش.ه ١٣٣٦، طهران

 زهرافاطمه ÷  
   ي خليل كمره اميرزا

  .بالفارسية، ص١٣٣، ش.ه ١٣٦٨، طهران
 الزهراءفاطمة ÷   

   الدين الزرگليخير
  عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، وتبير،  السابعةالطبعة
 الزهراءفاطمة ÷   

   بن سلمان الكعبي الهجريداود
  .ص٤٥٦، ه ١٣٧٨
 زهراءهفاطم ÷   

  اد  محمود عقّعباس
  سيد جواد شرافت : ترجمة 

  .بالفارسية، ص١٣٥، ش.ه ١٣٥٠، منشورات مكتبة الصدر، طهران



---------------------------------------١٠١ 

 الزهراءفاطمة ÷   
   عبد الزهراء الصغيرالشيخ
 الزهراء هفاطم÷   

  كبر دهخداأ يعل
  .بالفارسية، ش.ه ١٣٤١، طهران، ٢٨ ص، )ءالفا( حرف ،  لغت نامه:في
 الزهراءفاطمة ÷   

   محمد علي دخيليعل
  . ص ١٧٦، م١٩٨٠ = ه١٤٠٠، مؤسسة أهل البيت، بيروت

 الزهراءفاطمة ÷   
   العمروسيفايد

  .ص ٤٧، م١٩٨١، دار الشروق، القاهرة
 الزهراءفاطمة ÷   

   محمد باقر الحكيمسيدال
   سيد حسين مياحي:اعداد 

  .ص٤١٤، ×منشورات اإلمام الحسين، قم، ىاألول الطبعة
 زهرافاطمه ÷   

   محمد تقي سجاديالسيد
  .بالفارسية، ص٤٠٠، ش.ه ١٣٦٨، ÷منشورات الزهراء، قم



١٠٢------------------------------    

 الزهراءفاطمه ÷  
   محمد رضا الغروي السيد
 ٦ ( ١العدد ،  ثاني واالربعون المجلد ال ،  )بنارس  (  جواد الشهرية    مجلة

  .باألردو ، ٢٩ ص ) ه١٤١٠/ 
 زهرافاطمه ÷  

   ساالرمحمد
  .بالفارسية، ص٣١، صفائية، قم
 الزهراءفاطمة ÷   

   كامل حسن المحامي محمد
  .ص ١٣٠، م١٩٧٧، المكتب العالمي، بيروت،  الثانيةالطبعة
 الزهراءفاطمة ÷  

  شيرازي   مكارمناصر شيخ اهللا يةآ
   زهرا كريمي:ترجمة
  .بالفرنسية ، ص٨٧، منشورات بنياد بعثت، طهران

 الزهراءفاطمة ÷   
    هيئة التحرير في مكتب اإلمام المنتظر

  .بالفارسية،  إيران
 خاتوني كي مثالإسالم ÷ زهرافاطمه    

   أميني إبراهيم



---------------------------------------١٠٣ 

  ختر عباسأ :ترجمة
  .باألردو، ص٢٦٨، ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسول األعظم، پاكستان

 أبيهاأم الزهراء اطمةف    
   األنصاريشاكر

  .ص١٢٤، م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الوفاء، بيروت
 أبيهاأم الزهراء فاطمة   

   )يءبنت الشاط(عائشة عبد الرحمن . د
  ١٥٩ بنات النبي :في

  .م ١٩٧٩ = ه١٣٩٩، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت
أبيها÷ فاطمة الزهراء أم   

  ميالنيالسيد فاضل الحسيني ال
جرتهـا مكتبـة    أ التـي    ÷بحث مقدم في مسابقة الكتابة حول الزهـراء       

 = ه١٣٨٨، مطبعة اآلداب في النجف األشرف، ه ١٣٨٧العلمين بالنجف سنة 
  .ص١٧٥، م١٩٦٨
أم اإلمامة وسيدة النساء÷ فاطمة الزهراء   

  محمد حسن النائيني 
  .ص٣٣٤، م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الوفاء، بيروت

 بانوانبانوي ÷هراء الزهفاطم   
  وايش پمحمود



١٠٤------------------------------    

ه ١٣٧٦،  اإلسـالمي منشورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد       ،  ىاألول الطبعة
  .بالفارسية، ص٣٧٥، ش.
 بانوي برتر÷ زهرافاطمه   

  شوب آ ابن شهر ي بن علمحمد
  رضا رجايي طهراني  علي:ترجمة
  .رسيةبالفا، ص٢٠٣، منشورات خادم الرضا عليه السالم، قم،  الثانيةالطبعة
 بنات حول الرسول : فاطمة الزهراء البتول÷   

   محمد حسن الجمل إبراهيم
  .ص٣٢، دار الفضيلة، القاهرة

 بزرگ بانوي إسالم÷ زهرافاطمه    
، )ش.ه ١٣٦١ / ١٢ / ١٤( ، ٧٩العدد ، السنة الرابعة،  م انقالب يا پ مجلة

  ، ٨١العدد ، ٥٦ص ، )ش.ه ١٣٦١ / ١٢ / ٢٨( ، ٨٠العدد ، ٤ص 
  .بالفارسية، ٤ص ، )ش.ه ١٣٦٢ / ١( 
 إمام المتقينبنت الزهراء فاطمة ’   

   حجر العسقالنيابن
  ٣٧٧، ٤ االصابة في تمييز الصحابة الجزء :في

  .ه ١٣٢٨، مطبعة السعادة، القاهرة، ىاألول الطبعة
 الرسولبنت الزهراء فاطمة   

   قراعة سنية
  .١٠٧ ص )م١٩٦١(، ٢٨العدد ،  العربيمجلة



---------------------------------------١٠٥ 

 رسول اهللابنت الزهراء مةفاط   
   زكريا محيي الدين بن شرف النووي و أبحافظلا

  .٣٥٢، األولالجزء الثاني من القسم ،  تهذيب األسماء واللغات:في
  دارالكتب العلمية ، بيروت

 رسول اهللابنت الزهراء فاطمة  نساء العالمينسيدة    
   محسن األمينالسيد

   ٣٠٦ص ، ١المجلد ،  أعيان الشيعة:في
   السيد حسن األمين : و إخراجتحقيق
  م ١٩٨٣ = ه١٤٠٣دار التعارف ، بيروت

 النبي محمدبنت الزهراء فاطمة   
   بن خير اهللا العمريياسين

  .٢٤٩ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
 بهجة قلب المصطفى÷ الزهراءفاطمة   

   الرحماني الهمداني أحمد الشيخ 
  في مجلدين ، م١٩٩٢ = ه١٤١٣، مؤسسة النعمان، بيروت، ىاألول الطبعة
 رسول اهللاحبيبة الزهراء فاطمة   

  محمد عمر الحاجي . د
  .ص٣١، م٢٠٠١ -٢٠٠٠، دار الحافظ، دمشق، ىاألول الطبعة



١٠٦------------------------------    

 الحجة والقدوة÷ الزهراءفاطمة    
   مكي خويلدي حسن
منـشورات دار المـصطفى إلحيـاء       ،  لبنـان ،  سـوريا ،  قـم ،  ىاألول الطبعة

  .ص ٣١٩، راثالت
ينه تاريخآ در ÷ فاطمه زهرا  

  مؤسسه طليعه منطق الثقافية
   وزارة العمل واألمور االجتماعية :إعداد

  .بالفارسية والعربية ، ص ١١٠، منشورات وثوق، قم، الطبعة الثانية
في مجلّدين( در پرتو خورشيد محمدي ÷ زهراء فاطمه(   

  عبد الفتاح عبد المقصود 
    طبيبيان سيد حميد:ترجمة
  بالفارسية، منشورات الشركة المساهمة، طهران، ىاألولالطبعة 

 در نيامزهي ÷ الزهرافاطمه    
   كتانيسليمان
   جعفر طباطبائي:ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٩٣، ش.ه ١٣٤٩، منشورات طوس، مشهد
 زنان عالمسرور ÷ زهرافاطمه    

   صرفيي تقمحمد
  .بالفارسية،  ص٨٠، ش.ه ١٣٧٦، منشورات عصمت، قم، ىاألول الطبعة



---------------------------------------١٠٧ 

 نساء العالمينسيدة ÷ الزهراءفاطمة    
   عطية خميس محمد
  .ص ١٣٨، م١٩٥٨، مطبعة جمعية شباب سيدنا محمد، القاهرة

 النبوة الثاقبشهاب ÷ الزهراءفاطمة   
   عيسى الحكيم حسن
 أقامتهـا مكتبـة   التـي  ÷مـسابقة الكتابـة عـن الزهـراء      إلى    مقدم بحث

  .ه١٣٨٧ف عام العلمين في النج
 إسالمشهبانوي ÷ زهرافاطمه    

  ) صفاعلي(  زندبگلهيرجإ
  .بالفارسية، ص١٤٠، ه ١٣٨٦، طهران

 المرأة المسلمةقدوة ÷ الزهراءفاطمة    
   السباعيكاظم
  .ص٤٤، م١٩٨٥، طهران،  الثانيةالطبعة
 وأسوةقدوة ÷ الزهراءفاطمة    

   محمد تقي المدرسي السيد
  .ه ١٤٠٤، طهران

 المثل األعلى للمرأة المسلمة÷ الزهراءمةفاط    
   شريف سيد العامليالسيد
  .ص٢٠٢، م١٩٩٣ = ه١٤١٣، ةدار البالغ،  الثانيةالطبعة



١٠٨------------------------------    

 المرأة النموذجية في اإلسالم÷ الزهراءفاطمة    
   األمينيإبراهيم العالمة
   علي جمال الحسيني:ترجمة

  .ص ٢١٥، منشورات انصاريان، قم
 فتاب سرمدآ ٔهمستور ÷زهرا فاطمة  

   جعفري مهدى
  .ص ٢١٤، ش.ه ١٣٧٥، منشورات جلي، طهران، ىاألول الطبعة
 بعد االستشهاد إلى  قبل الميالدمن ÷ الزهراءفاطمة   

   اهللا عبد العزيز الهاشمي عبد
= ش .ه ١٣٧٩، منــشورات الــشريف الرضـــي  ، قــم ، ىاألولــ  الطبعــة 

  .ص٣٨٤،  ه١٤٢١
 لحدال إلى  المهدمن ÷ الزهراءفاطمة  

   كاظم القزويني محمد السيد
  ص٦٩٣، ه ١٣٩٧، دار الصادق، بيروت

 ةاإلسالمي الرسالة نبراس ÷ الزهراءفاطمة   
   حكيم شحادة زينب

، مؤســسة النــوري للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دمــشق، ىاألولــ الطبعــة
  ص ٨٧، م١٩٩٤



---------------------------------------١٠٩ 

 المالييننداء ÷ الزهراءفاطمة    
   محمد تقي الخراساني السيد
مسابقة الكتابة عن الزهراء التي أقامتها مكتبة العلمـين   إلى   دم مق بحث
  .ه ١٣٨٧ عامفي النجف 
 نمونه بارز زنان عالميان÷ زهرافاطمه    

  .بالفارسية، ص٢٨، مكتبة االمام المنتظر، إيران
 في غمدوتر ÷ الزهراءفاطمة   

   كتّاني سليمان
   .ص١٤٩، م١٩٧٩= ش .ه ١٣٩٩، دار الكتاب العربي، بيروت

 والفاطميون ÷ الزهراءفاطمة  
   محمود العقاد عباس

، دار نهـضة مـصر للطباعــة والنـشر والتوزيــع   ، القــاهرة، ىاألولـ  الطبعـة 
  .ص١٤١، م١٩٩٣
 عصمتياس ÷ زهرافاطمه    

   الرحيم موگهيعبد
ــب ــالم  اإلمكت ــم  ، اإلســالميع ــي ق ــة ف ــوزة العلمي ، ش.ه ١٣٧٢، الح

  .بالفارسية
 النساء سيدة فاطمة÷  

  . محمود زيتودمحم



١١٠------------------------------    

 سيدة نساء العالمين÷فاطمة ÷  
 ) ه١٣٦٢  /١ ( ٨١العـدد   ،  السنة الثالثة ،  إسالمي نگهبان انقالب    مجلة

  .بالفارسية، ٢٧و١٠ص ، ش
فاطمة كاالل   

  محمد رحيم دهلوي
  .باألردو، ص٢٢٠، م١٩٤٠، نياكتب گهر، دهلي
شينفرآ گلواژه ÷ فاطمه  

  سيد ضياء مرتضوي
  .بالفارسية، ص١٧٦،  ش.ه ١٣٨٠، بوستان كتاب قم، قم، الطبعة التاسعة

 فاطمةة النبوي   
   قراعة سنية
  .٩١ ص )م ١٩٦٨ / ١٢ ( ١٢١العدد ،  العربيمجلة
نور الهي÷ فاطمه    

  علي الثقفي
  .بالفارسية، منشورات هاد، طهران، ىاألولالطبعة 

 فاطمة هيفاطمة ÷  
  علي شريعتي . د

   سعيد علي :ترجمة
  .ص٢٠١، ش.ه ١٣٦٨= ه ١٤١٠، مؤسسة حسينية اإلرشاد، لثانيةالطبعة ا



---------------------------------------١١١ 

هفاطمي   
  يكبر الشيرازأعلى 

  .بالفارسية، مخطوط
 رساله (هفاطمي(  

   خراساني ي أمين بن محمد تقمحمد
  .بالفارسية،  قم– في مكتبة المسجد األعظم مخطوطة

 فاطمة النساء فخر   
   رشيد خليل
 التـي أقامتهـا مكتبـة    ÷عـن الزهـراء  مـسابقة الكتابـة     إلى   م مقد بحث

  .ه ١٣٨٧ النجف األشرف عام فيالعلمين 
 زهراء فاطمهزندگی (ىفرشته زمين ÷(  

  روح اهللا حسينيان 
  .بالفارسية، ص٢٤٣، منشورات دار الحديث، قم، ىاألولالطبعة 

 مجموعة مقاالت(  در سيماي زن÷ تابناك فاطمهفروغ(  
  ن يپ وآخر. ع

  بالفارسية ،  ص٨٦،  ش.ه ١٣٥٣، وبفرصت در غر، اصفهان
هگ فاطم فرهنألفباي شخصيتي حضرت زهرا: ي÷  

  مهدى نيلى پور
، منــشورات مركــز الــشهيد مــدرس الثقــافي ، اصــفهان، الطبعــة الثانيــة

  . بالفارسية، ص٦٢٣



١١٢------------------------------    

  فاطمة بيهاأم أ ءالمضيالفصل÷   
  السيد عقيل الموسوي 

  .٩٢ص) م١٩٨٣ / ٣(  ) =ه١٤٠٣  /٦ (٤العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الجهاد
في بيت فاطمة ÷  

  عبد الصمد تركي 
  .ص ٢٠٢، الكويت

في رحاب ميالد ريحانة النبوة   
  محمد علي عابدين
  .٦ص، ه ١٤١١، ١العدد، ىاألولالسنة ، قم، مجلة رسالة الحسين

في مدرسة الزهراء ÷  
  علي القائمي. د

  .ص١٠٥، م١٩٩٦، دار النبالء، بيروت، ىاألولالطبعة 
 الزهراءفاطمة نور محمد في ÷   

   الفتاح عبد المقصود عبد
  .جزءان ، م١٩٩١ = ه١٤١٢، ÷دا رالزهراء، بيروت،  الثانيةالطبعة
 فـي    والثـاني  األولالمجلـد    ( القادة الهداة    سيرة من   قبسات 

  )^حياة الزهراء واألئمة
   منذر الحكيم سيدال

  .ص ٣٠١، منشورات كمال الملك، قم، ىاألول الطبعة



---------------------------------------١١٣ 

قران السعدين في أحوال البتول وأبي الحسنين   
  .أردو، طبع بالهند

            ة األبرار في أحوال النبـي واألميـر والبتـولة األبصار ودرقر 
  واإلمام المجتبي

  الشيخ مولى محمد بن مشهدي بابا النخجواني
  )سحاب الدموع( من المجلدات الثالث من كتاب األولهو المجلد 

  .ه ١٣١٩
خاتون جنّت قصه    

  .باألردو، ص٦، مخطوط في مكتبة ساالر جنگ
قصه شادي نامه فاطمة ÷  

  حاجي خليفه 
  .باألردو، مخطوط في مكتبة مدرسه محمديه في بمبي

قصه فاطمه الزهرا ÷  
ــراد    ــوم فــي لينينغ ــة العل ، ر٢٨٧ -ر٢٨٤، ٩٩Aمخطــوط فــي أكاديمي

١٥٠٢C  ،بالفارسية، ر٩٤،  پ٨٩.  
  يع و وقـا   ÷خ زندگي حضرت فاطمه زهرا     تاري : قصه مدينه 

  ’پس از رحلت حضرت رسول
  علي نظري منفرد 

  .بالفارسية، ص ٤٧٠، منشورات سرور، قم، ىاألولالطبعة 



١١٤------------------------------    

مروري بر زندگاني حضرت زهرا: قلمها و سايه ها ÷   
  غزل تاجبخش 

  .بالفارسية،  ص٢٣٨، ةاإلسالميالمؤسسة النسوية ، طهران، ىاألولالطبعة 
قبول في إثبات وحدة بنت الرسول قول م  

  غالم حسين 
  .باألردو، م١٩٣٩
وفضائلهم^ كتاب في مولد النبي وعلي وفاطمة   

  .الحافظ البرسي
 يقة الطاهرة حول حياة الزهراءالكلمات الباهرة للصد÷  

  عبد المجيد بن محمد بن علي اليزدي 
  .مخطوط في مكتبة المؤلف في قم المشرفة 

 مانهي پيرپ كوثر و  
  أبي القاسم هاشمي أرسنجاني 

  .بالفارسية،  ص٢٤٠، ÷منشورات فاطمه الزهراء، قم، ىاألولالطبعة 
الكوكب الدري في أحوال النبي والبتول والوصي    

  الشيخ محمد مهدي الخطيب الحائري المازندراني 
، ص٥٩٣، م١٩٥٥، المطبعة الحيدريـة ، النجف األشرف ،  الطبعة الثانية 

  .جزءان 



---------------------------------------١١٥ 

فاطمه زهرا( ناشناخته  گل(  
  .بالفارسية، ص٨٣، ش.ه ١٣٥٣، منشورات افخمى، طهران

گاه مبارك حضرت فاطمه زهرايشبه پ:  گل ياس÷  
  يويرپكبر أعلى 

  .بالفارسية، مصور، ص٣٣٦، ش.ه ١٣٦١، طهران
مبر يا گلوبند فاطمه پاره ی وجود پ  

  ي يممحمد مق
  .رسيةبالفا، ص٢٣، م١٩٧٦، منشورات غدير، طهران

 گوشه اي از زندگاني حضرت زهرا ÷   
  .بالفارسية، ٤٦ص )  ش.ه  ١٣٦٤ / ١١ (٥العدد ، مجلة پاسداران الشهرية

 دة لمحات عن حياةفاطمة الزهراءالسي ÷  
  .٤٤ص ، ه ) ٥/١٤١١، ٦ ( ٥٠العدد ، السنة التاسعة، يد التوحةمجل
 ايهبأم أ= پدر مادر  

  عبد المنتظر مقدسيان 
  .بالفارسية، ص٢٠٠، م١٩٨٦= ش .ه ١٣٦٥، طهران، لثانيةالطبعة ا

 از قبـل   ÷ سـر گذشـت مـادرم زهـرا        :داشتيم ي خوب مادر 
   والدت تا بعد شهادت

   يأم مهد. ز
  يبالفارس، ص١٦٨، منشورات دليل، قم، ىاألول الطبعة



١١٦------------------------------    

 بتولكاملسوه  ا رامادران    
  يزار شيرازآ الكريم بى عبد

   اإلسالمي النظام  مكانة المرأة فيبيان معرض
  .بالفارسية، )ش.ه  ١٣٦٩  /١٠ / ٢٩ -١٧ (
مجالس األبرار   

  .٣٥٧: ١٩، الذريعة بادي الجنفوريآالسيد حامد حسين الفيض 
مجمع النورين وملتقى البحرين في أحوال بضعة سيد الثقلين   

  بادي المرندي النجفي آأبو الحسن بن محمد دولت 
  ني سيد حسين جعفري زنجا: تحقيق
  .ص٣٣٦٩، ^قم منشورات آل عبا، ىاألولالطبعة 

 يقه طاهرهمروري كوتاه بر أبعاد مختلف زندگي حضرت صد 
   ÷فاطمه زهرا

معـرض بيـان مكانـة      ،  ص٦٨،  مكتب نرجس للمعاونية الثقافية   ،  مشهد
  .بالفارسية، ) ش.ه  ١٣٦٩ / ١٠/ ١٧( ، اإلسالميالمرأة في النظام 

م األئمةئمة في تاريخ أ مصباح األ   
  . المتخلّص بمنظورأحمدالحاج ميرزا 

المطالب المهمة في تاريخ النبي والزهراء واألئمة ^   
  السيد علي بن الحسين الهاشمي الخطيب 

  .ص ٣٦٨، م١٩٦٨، المطبعة الحيدرية، النجف األشرف



---------------------------------------١١٧ 

 ل الرسول والبتولآمعرفة فضل  إلى  الوصولمعارج  
  .لدين يوسف الحنفي  الدين الزرندي محمد ابن عز اجمال

فهرست اهلـورث  ، ٩٦٦٧ة في برلين برقم  المكتبة األهلي  : في مخطوط
   متحف اآلثار اإليرانية بطهرانفيوأخرى ، ٢١٠/ ٩

  .ه ٩١٨ تاريخها ١٩برقم  )موزه إيران باستان(
 ه بي فاطمبي حضرت معجزه÷   

   أحمد
  .ردوباأل، ص٢٢،  في مكتبة الدكتور مولى عبد الحق في كراچیمخطوط

 عليو فاطمة مفاخرة ÷  
  رواية عن سلمان الفارسي ،  مجهوللمؤلفا

   ضمن مجموعة :في
  .١٧١١: ١٠، الفهرس   في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

ملكه اسالم   
  ميرزا خليل الكمره اى

منبع ماء : القسم الثاني،  ’أول محكمة قضائية بعد النبي      ،  األولالقسم  
ــاة ــة ، طهــران، الحي ــة ، ةمياإلســالالمكتب ، ص٣١٢) ش.ه ٢/١٣٤٨(الطبعــة الثالث

  بالفارسية
 منم فاطمه   

  حسين إيماني يامچي
  .بالفارسية، ص١٩١،  ش.ه ١٣٧٦، منشورات روح، قم، ىاألولالطبعة 



١١٨------------------------------    

موسوعة فاطمة الزهراء ÷  
  السيد علي عاشور: جمع واعداد

  . مجلدات١٠، م٢٠١٠ =ه١٤٣١، دار نظير عبود، بيروت، ىاألولالطبعة 
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ÷  

   األنصاري الزنجاني الخوئينيإسماعيل
  . مجلد٢٥، ش.ه ١٣٨٧ =ه١٤٢٩، منشورات دليل ما، قم، الطبعة الثانية

مولد الصديقة فاطمة الزهراء ÷  
  بو عزيز الخطيأالعالمة الشيخ محمد 

  .ص٩٢، م١٩٦٥ = ه١٣٨٥، منشورات الشريف الرضي، قم المقدسة
لد فاطمة مو÷  

  .محمد بن علي بن موسى بن بأبويه القمي
نجاة الخافقين    

  محمد واعظ بن محمد تقي قايني 
  ^في تاريخ فاطمة وعلي والحسن والحسين والسجاد والرضا

از والدت تا شهادت÷ بر گرفته از فاطمه: نسيم بهشت   
  ه كرمي يدسع

   مسعوده كرمي :اإلشراف الفنى
  .بالفارسية، ص٣٨١، منشورات معبود، طهران، ىاألولالطبعة 

ه در أحواالت فاطمه مرضيهالنّفحات القدسي ÷   
  عبد األمير محمد البادكوبي 



---------------------------------------١١٩ 

  .بالفارسية، ه ١٣٥٧طبع سنة 
نگاهي بر زندگي حضرت فاطمه ÷  

  محمد محمدي اشتهاردي 
  .بالفارسية، ص١٣٦،  ش.ه ١٣٧٣، منشورات مطهر، طهران، الطبعة الثالثة

 ي حضرت فاطمه زهراوتاه بر زندگ کينگرش÷  
   دخيل يعلي محمد عل

   محمد علي األميني :ترجمة
  .بالفارسية، ص١٥٢، م١٩٨٧=  ش .ه ١٣٦٦، مؤسسة البعثة، طهران

نور األنوار   
   الحسن مجتهدي فريديوبأميرزا 

  .ص٤٤٢، ه ١٣٢٨، طهران

 آسماني هنوري   
  جامعي رضا مسجد يعل

ه ١٣٨١، ةاإلســالمي  اإلرشــادارة الثقافــة ووز، طهــران،  الرابعــةالطبعــة
  .بالفارسية ، ص٢٠٨، ش.
هفت آسمان خاطره از على با فاطمه   

  ناهيد طيبى
  .بالفارسية، ص٢٦٧، منشورات بهشت بينش، قم، ىاألولالطبعة 



١٢٠------------------------------    

             هموم العارفين و إكسير الصادقين في أحـوال النبـي وأميـر 
  ^المؤمنين والزهراء والحسنين 

   القزويني ي محمد البرغانمحمد علي بن
   .٢٤٤: ٢٥، الذريعة مخطوط في مكتبة السيد المرعشي بقم

 النساءسيدة كانت هكذا ÷  
   الحكيم حسين

  .٦ص ) ه ٦/١٤٠٩-٥ (، ١٠ و ٩العدد ، ىاألولالسنة ، اإلسالم نور مجلة
 از تولد تا شهادت÷ حضرت زهرا:سمانيآ ياس    

  فاطمه منصوري 
  بوذر ديلمي : تنظيم

  .بالفارسية، ص١٦٦، منشورات طال، همدان، ىاألولالطبعة 
 الزهراءيسألونك عن ÷  

  جاسم األديب 
، م١٩٩٧ = ه١٤١٨،   ^لجنـة أصـحاب الكـساء       ،  قم،  ىاألولالطبعة  

  .ص ٢٥٧
ــات فاطمــة الزهــراء حياتهــا الشخــصية ودورهــا ÷ يومي 

  االجتماعي والسياسي
   الكاتب أحمد
  .ص١٥٦، م١٩٨٧= ش .ه ١٣٦٦، طهران



---------------------------------------١٢١ 

  

 الزهراء صحيفة÷   
   أسعد عبوداألستاذ
  .ص٢٨٤، ه ١٤٢٠= م ١٩٩٩، دار اإلرشاد، بيروت

 الزهراءصحيفة ÷   
   ي اصفهانيوم جواد قي:اعداد

ــم،  الرابعــةالطبعــة ــشر  -منــشورات جامعــة المدرســين  ، ق مكتــب الن
  .بالفارسية، ص٣٥٦، اإلسالمي
 صحيفه هفاطمي   

  ي جلفاييأحمد حميد
  . الفارسية  وبالعربية، ص٣١٥، منشورات زائر، قم، ىاألول الطبعة
 الصحيفة الجامعة ألدعية بنت رسول اهللا سيدة النساء  ةالفاطمي 

   ÷فاطمة الزهراء
  د األبطحي األصفهاني  محمد باقر الموحالسيد
  .ص٢٥٦، م٢٠٠٥ = ه١٤٢٥، مؤسسة البالغ، بيروت، ىاألول الطبعة
 ونيايش زهرا فاطمه   

   أنصاري يمهد
  المعاونية الثقافية، ربيع الثاني٢٩،  العلمية في قمالحوزة

 / ١٠/  ٢٩ -١٧ (، اإلســالمي مكانــة المــرأة فــي النظــام بيــان معــرض
  .بالفارسية، ص٢٤ )ش.ه  ١٣٦٩



١٢٢------------------------------    

   

 حضرت زهراوعبوديت عبادت عدب ÷   
   اشميه يس مدر– ف خانم

  ١٧ ص، اإلسالمي مكانة المرأة في النظام بيان معرض، المعاونية الثقافية
  .بالفارسية، ص٥٢، ش.ه ١٣٦٩
 حضرت فاطمه زهراوعبادت نماز ÷  

   عزيزي عباس
  .بالفارسية، ص٩٦، مؤسسة نبوغ، قم،  الثانيةالطبعة

   

 معصوم يبانو  
   ي غفارسلمان
  .بالفارسية، ص١١٦، ش.ه ١٣٤٧، طهران

 زهرافاطمه عصمت شكوفه ÷   
   ي جويبارمحمود
، ص٢٦٩،  ش.ه ١٣٧٥،  مؤسـسة منـشورات نبـوي     ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .بالفارسية



---------------------------------------١٢٣ 

 ة فاطمتعصم÷   
   مجهول مؤلفال

  ضمن مجموعة 
  .٤١٣: ١٦، الفهرس  بالفارسية،  في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

 ّحكمه فص في كلمه فهعصمتي يه همراه با ترجمه فارساطمي  
   ىملآ حسن زاده حسن

  ترجمة محمد حسين نائيجي
  .الفارسيةو  بالعربية، منشورات قيام، قم، ىاألول الطبعة 
 سوممعصوم   

   فاضلجواد
  .بالفارسية ، ص٢٢١، ش.ه ١٣٣٦، علميمنشورات ، طهران

 وفاطمة وأوالدهاعلي المعصومون ^  
  .ي المهدوي السعيدي الالهيجي محمد بن الحسين بن مهدالشيخ

  

 ز ديدگاه حضرت زهراأ اعتقادي مباني÷  
  ي دشتمحمد

-١٧ ( اإلسالمي مكانة المرأة في النظام بيان معرض، المعاونية الثقافية
  .بالفارسية، ص٢٨، )ش.ه  ١٣٦٩ /١٠ / ٢٩



١٢٤------------------------------    

 زهرافاطمه حضرت مذهب ÷  
   يجو ارس جابر محمد
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ) لكهنو( ية   إصالح الشهر  مجلة

 .باألردو ، ٧٧ص ، )ه١٤١١ / ٦ – ٤(، ١٢و

  

 مبر گرامييا پدختز دانش أ برگي زهرا÷  
   جعفر سبحانيالشيخ
   ه١٤٠٦= ش .ه ١٣٦٤، ميقات، طهران
  .بالفارسية، ٤١ص ، مجموعة مقاالت،  كتاب الزهراءضمن
 فاطمه علمي حضرت مقام÷  

ه  ١٣٧٠،  اإلسـالمي المعاونية الثقافية لإلعـالم     ،  طهران،  ىاألول الطبعة
  .بالفارسية، ص١٢، ش.

  

 فدك وخطابه زهراي ماجراتاريخي يعتقادا تحليل : فدكسرارأ ÷   
   وحسين رجايىأنصاري باقر محمد
  .بالفارسية، ص٣٠٤، منشورات الهادي، قم،  الثالثةالطبعة



---------------------------------------١٢٥ 

 إيضاح أحوال فدك والعواليفيالغوالي   الدررءأضوا    
   األعالم لبعض
 مبحث فدك والقرطاس ودفع بعض شبهات       في الهداية   أنوار 

   الناس
   محمد أنور بن نور الدين محمد )المولوي(
ري از پرونده فدكيگ برگهاي د  

  ي سبحانجعفرشيخ 
  .بالفارسية، ١١ص، ه ١٣٩٦، ٤العدد ، السنة السابعة عشر،  مكتب اسالممجلة
 يفکار عموم أ معرضدر ك فدپرونده  

   ي سبحانجعفرشيخ 
 ص،  ه )١٣٩٦/ ٢ ( ٣العـدد   ،  السنة السابعة عـشر   ،  سالم إ  مكتب مجلة

  .بالفارسية،  ٤٩
 نداشتنقص ك فدپرونده    

   ي سبحانجعفرشيخ 
   ص، ه  ١٣٩٧، ٦العدد ، السنة السابعة عشر،  مكتب اسالممجلة

  .بالفارسية، ٢٥ 
 فدكتوثيق    

   ي حسين بخارمنظور
   .باألردو



١٢٦------------------------------    

 رت ما تركناه صدقةجزء في تحقيق التو  
  محمد معين بن امين الدين السندي الحنفي

          جواب بعض العامة عن اعتراضه على أصحابنا بأنكم ترمون
  )نحن األنبياء التورث بالوضع(حديث 

  )مقارب لعصر الشيخ المجلسي(فضل الدين أمحمد المدعو ب
 فدكيز غم انگوماجراي عليها اهللا زهرا سالم حضرت   

  شيرازي ناصر مكارم ظمیآية اهللا الع
  .بالفارسية، ص٦٨، م١٩٨٦= ش .ه ١٣٦٥، مشهد
 ة الحيدريةفي البحث عن مسألة فدك وما يتعلّق بها( الدر(  

  السيد محمد حسين الهندي
  .باألردو، ه ١٢٩٠، الهند
 حفيلي آلل ادرر لبتول لفدك والعوالية دعوى اج   

   بن علي الديلميإبراهيم بن يحيى بن حسين
الجـامع الكبيـر بـصنعاء      ،  مجـاميع ٩٦ في جـامع الغريبـة بـرقم         مخطوط
  .ضمن مجموع 

  .ص ٣٠١، م١٩٧٤، ٢العدد ، المجلد الثالث، المورد مجلة
 إثبات في رسالة فدك لفاطمة الزهراءأن ÷   

  .ص٦ ي الكرمي الحويزمحمد



---------------------------------------١٢٧ 

 بكر في فدك أبي ي حكم فرسالة   
   في الجامع الكبير في صنعاء ضمن مجموع مخطوط

   .٣٠٥ص ، م١٩٧٤، ٢العدد ، المجلد الثالث،  الموردمجلة
 رسالة في قصة فدك   

  جعفر بن بكير بن جعفر الخياط
 في ثالث عـشرة ورقـة غيـر      ج٢٢٧:يوجد نسخة منه في كلية الحقوق     

  .١/٤٠٦ني عشر كما في فهرسهاالقرن الثا إلى  أنّها ترجعمؤرخة إال
 فدك ي فاطميصدا   

   ي و سيد حسين رجايي زنجانأنصاري باقر محمد
  .بالفارسية والعربية ،  ص٨٣، منشورات دليل ما، قم، ىاألول الطبعة
 غصب فدك والعواليفي ليآلل اضوء    

   .١٢١: ١٥، الذريعة ي الفضالء من تالمذة المجلسبعض
     رد فيه على التحفة    (ك والقرطاس    طعن الرماح في مبحث فد

  ) عشريةياالثن
  السيد محمد بن دلدار علي النصير آبادي

  .ه ١٣٠٨، الهند
 وفدك÷فاطمة   

  يدليگئی بيا ضينمحمد حس
  .بالفارسية، ص١٥٨، منشورات دار العلم، قم، ىاألول الطبعة



١٢٨------------------------------    

فدك   
  .١٢٩: ١٦، الذريعة  بن محمد سعيد الثقفي الكوفيإبراهيمأبو إسحاق 

فدك   
  ١٢٩: ١٦، الذريعة عبد الرحمن بن كثير الهاشمي

فدك   
  .١٢٩: ١٦، الذريعة أبو طالب عبيد اهللا بن أبو زيد بن يعقوب األنباري

 فدك  
   ي الالهجي السعيدي محمد بن الحسين بن مهدي المهدوالشيخ
 فدك  

   محمد حسن صالح الدين نجفي الشيخ
 فدك  

   ئريالحا محمد حسن القزويني السيد
، ش.ه ١٣٥٧،  مكتبة ومدرسة چهلستون مسجد جامع طهـران      ،  طهران

   .بالفارسية، ص٢٩٢
 فدك  

  األعلمي محمد حسين سليمان الشيخ
  ٢٣/١٧٩ الجزء دائرة المعارف في
  .م ١٩٧٠ = ه١٣٩٠،  األعلميمؤسسة، قم



---------------------------------------١٢٩ 

 فدك  
  .١٢٩: ١٦، الذريعة البلخي الخراسانيأبو الجيش مظفر 

 فدك  
   يأنصار ي علنذير

  . باألردو
 فدك  

   عبد اهللا الروميو أبشهاب الدين الحموي ياقوت
  ٢٣٨/ ٢ معجم البلدان في 

  .م ١٩٧٩ = ه١٣٩٩، دار صادر ودار بيروت، بيروت
 فدك  

  أبو الحسين يحيى بن زكريا النرماشيري
 در تاريخفدك    

  )دس سرهق( الشهيد محمد باقر الصدرالسيد  اهللا العظمیيةآ
  عابدي  محمود :ترجمة
، ش.ه ١٣٦٠،  إسـالمي  كتابخانـه بـزرگ      التعاون مـع  ب،  روزبه،  طهران

   .بالفارسية، ص١٩٦
 تضادي هاوسياست ها ييشگرا در كشاكش فدك    

   ي سبحانجعفرشيخ 
، ه )١٣٩٦/ ١ (، ٢العــدد ، الــسنة الــسابعة عــشر، ســالم إ مكتــبمجلــه

  .بالفارسية، ١٧ص



١٣٠------------------------------    

 فاطمه ذو الفقار فدك÷  
  واحدي محمد سيد

، ش.ه ١٣٧٥، سمنشورات مسجد جمكران المقد  ،  قم،  ىاألول لطبعةا
  .بالفارسية، ص٢٠٠
 سياسي يارهايک پى صحنهفدك  

  ي سبحانجعفرشيخ 
، ١٤ص ، ه ١٣٩٧، ٨العـدد  ، السنة الـسابعة عـشر    ،  سالمإ مكتب   ةمجل
  .بالفارسية
 في التاريخفدك    

   )سره قدس  ( الشهيد محمد باقر الصدرالسيد  اهللا العظمیيةآ
 = ه١٣٧٤، المطبعــة الحيدريــة ، األشــرفالنجــف  ، ىاألولــ الطبعــة

  .ص ١٦٨، م١٩٥٥
 قصة جهاد الزهراء: و فاطمةفدك ÷  

   علي عباس الموسوي سيد
  .ص ٢٤٠، منشورات دار الهادي، بيروت، ىاألول الطبعة
 يس  نظريئينآ فدك هقضي   

   عابديفتاب حيدر  آالسيد
، )ه١٣٩٦/ ٦(، ٥العدد ، لسابع والعشرونالمجلد ا،  جواد الشهريةمجلة

  .باألردو، ١٣ص 



---------------------------------------١٣١ 

كتاب فدك والخمس   
  أبو محمد األطراش

كتاب فدك والكالم فيه   
  .الجيش أبي الشيخ طاهر غالم

كشف الظلمات في مبحث فدك والرد على آيات بينات   
  .٤١: ١٨، الذريعة باألردو

 في فدك÷ فاطمةكالم    
   يصفهانالفرج اإل يألب
 فدكياجرام    

   ي فالأحمد سيد
  .بالفارسية والعربية، ص٢٤٠، ةاإلسالميمجمع الذخائر ، قم،  الثانيةالطبعة
 فدكمسألة    

   ي محمد جعفر الزيدالسيد
  .باألردو ، ه ١٤٠٠= ش .ه ١٣٢٥
 بحث فدك پر مقدمه   

   دهلويرزا صاحب ي سلطان ممحمد
 ١١العدد ، لثمانونالمجلد الخامس وا) و هنلك(  الشهرية إصالح مجلة

  . باألردو، ٥٨ -٤٥ص ، )ه١٤١١/، ٦ – ٤(  ١٢و 



١٣٢------------------------------    

 ـ   أبي    ابن ةمناظر جعفـر   أبـي     مـع النقيـب    يالحديد المعتزل
    فدكأمر في العلوي البصري
   عبد اهللا حسن :إعداد
   )واألحكام مناظرات في العقائد ( مجموعة ضمن
  ) . الطفلتابعة لمنشورات دار( منشورات البالغ، قم، ىاألول الطبعة

  بكر في شأن فدك أبي  مع×المؤمنين أمير مناظرة   
   عبد اهللا حسن :إعداد
   )واألحكاممناظرات في العقائد (  مجموعة ضمن
  ) .تابعة لمنشورات دار الطفل( منشورات البالغ ، قم، ىاألول الطبعة
نقش تاريخى وسياسى فدك   

  محمد باقر الصدر
  كبر الحسنيأعلي : ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٥٦، ش.ه ١٣٥٣، مكتبة النجاح، طهران

الخبــر الموضــوع ، فــي اثبــات اإلرث لألنبيــا: ى الهــد ورد
  )تورث نحن معاشر األنبياء ال( المشهور

  القاسم الرضوي القمي الالهوري أبي السيد علي بن
  .باألردو، الهند
 إلى ة الملّهدى فدكاً نحلةأن    

  اقر القزويني الحائري  محمد بالمعالي أبي  حسن بنمحمد



---------------------------------------١٣٣ 

  باقر المقدسي : تحقيق
   عبد الفتاح عبد المقصود :تقديم
  .ص١٩٦، م١٩٧٦ = ه١٣٩٦، مطبوعات النجاح، القاهرة، ىاألول الطبعة

  

 الزهراءفضائل في األربعين ÷   
  . بن عبد الملك المؤذنأحمد
 البيت أهل فضائل في الكرام تحفة ^   

 اإلمـامين  البهبهـاني فـي تفـضيل        ي رسالة مال محمـد علـ      على الرد   في
   العابدين بن محمد يوسف الريجاني زينالحسن 

   ^ فاطمة الزهراء أمهما على ÷والحسين
  .بالفارسية، ورقة١١٣في ٢٥٨٩،  في المكتبة المرعشية في قممخطوط

 في تفضيل الزهراءراءالغّ الكلمة ترجمة ÷  
  ين  الحسين شرف الدعبد

   محسن بيدار فر :ترجمة
  .بالفارسية، ص١٢٧، ش.ه ١٣٦٢، منشورات الزهراء، طهران

 كوثرز زالل أ يجام  
   مصباح يزديي محمد تقمقاالت



١٣٤------------------------------    

   محمد باقر حيدري:جمع
،  للثقافـة والتحقيـق    +مـام الخمينـي   مؤسـسة اإل  ،  قـم ،  ىاألولـ  الطبعة

  . العربيةو الفارسيةب، ص٢٢٤
 نورجلوه    

  ر سعادت پرويعل
  .بالفارسية، ص٣٢٧، ش.ه ١٣٧٤، منشورات تشيع، قم،  الثانيةالطبعة
 مصايب و كرامات فاطمه الزهرا،  فضائلاز داستان ٣٦٠÷  

  عزيزي عباس
  .بالفارسية، ص ٣٦٨، ش.ه ١٣٧٩، منشورات سلسلة، قم،  الثالثةالطبعة
 من كتاب فضائل فاطمة الزهـراء      محفوظة لنسخة   دراسة ÷ 

  )ري ماجسترسالة(البن هشام 
   جعفر محمد كاظم دانش پورمحمد
  .ص١٥٨، ش.ه ١٣٥٨، اإللهيات كلية - طهران جامعة
 دة بعض فضائل في اليتيمة ةالدرالعظيمةالسي    

   حسن بن مير غني الحنفي المكي إبراهيم اهللا بن عبد
  محمد سعيد الطريحي : تحقيق
  .ه ١٤٠٥، مؤسسة الوفاء، بيروت

 دةتفضيل  في الباهرة الرسالةفاطمة الزهراء الطاهرةالسي ÷  
  . محمد الحسن بن طاهر القائني الهاشميبو أالسيد



---------------------------------------١٣٥ 

 رسالةتفضيل الزهراءفية  مكي ÷  
   الرشتي كاظم
  .مع رسائل المؤلف ، ه ١٢٧٧، تبريز
 فاطمة الزهراءوأحوال النجاة في فضائل و مناقب سفينة ÷  

   ي الواعظ الكرمانشاهي محمد علالشيخ
  .بالفارسية، ر٢٧٥ -پ١١١ األوراق ٧٠٩٤في مجموعة  مخطوط

 حضرت زهراعملي وسيرهز فضائل أ ي اهشم ÷  
   محالتي رسولي مسيد هاش والمسلمين اإلسالم حجة

ــة  ــة الثقافي ــرضص٤٨،  المعاوني ــان مع ــام    بي ــي النظ ــرأة ف ــة الم  مكان
  . بالفارسية)ش.ه ٢٩/١٠/١٣٦٩ -١٧(، اإلسالمي
 س ياسين  وجود يادر راستين صفات  

  ي لقمانأحمد
  .ة بالفارسي)٤٣ و٤ (، ٧٩العدد ، م زنيا پمجلة
 تفضيل الزهراء فاطمةفي العاصمة العرى ÷   

  .٢٦٠: ١٥، الذريعة  محمد رضا بن قاسم النجفي الغراويالشيخ
 فاطمه زهراومصيبت فضائل :فاطمة ÷   

 إسـماعيل بالتعاون مع حسن فـرحبخش و       ) ژوليده( كربالئى   ي عل ناد
   طالع خاني يلو

  .بالفارسية، ص٤٨،  ش.ه ١٣٥١، طهران



١٣٦------------------------------    

 حضرت فاطمه زهرافضائل از يفرزاهاي ÷   
   دخيل ي محمد علي علاستاد

   لطيف راشدي:ترجمة
ــة ــ الطبع ــران، ىاألول ــة ، طه ــشرق الثقافي ــشورات الم ، ش.ه ١٣٧٧، من

  بالفارسية ، ص١٠٣
 فضائل المرتضى والبتول والسبطينفي السمطين فرائد ^   

  بكر الجويني  أبي  بن سعد الدين محمد بنبراهيمإ
  يالشيخ محمد باقر المحمود: تحقيق
  .م١٩٧٨ = ه١٣٩٨، مؤسسة المحمودي، بيروت، ىاألول الطبعة
 الزهراءفضائل ÷   

   يطالب الطبرس أبي  بن علي بنأحمد منصور أبو الشيخ
 الزهراءفضائل ÷   

   .٢٥٨: ١٦ريعة ، الذالمعروف بابن البيعي الحاكم النيشابور
 الزهراء فضائل÷   

   مرتضى الحسيني الفيروزآبادي
  .٣١٤/ ٣،  الفضائل الخمسة من الصحاح الستة :في

  .م ١٩٨٢ = ه١٤٠٢، األعلميمؤسسة ، بيروت،  الرابعةالطبعة
 فاطمةفضائل ÷  

   ي القاسم البغوأبو الحافظ



---------------------------------------١٣٧ 

 سيدة النساء بعد مريم’ رسول اهللابنت فاطمة فضائل    
   بن عثمان الخراساني المروزي أحمدحفص عمر بن  وأب

   العبدليإبراهيم سمير عبد الكريم :محمد سعيد الطريحي كما حققه: تحقيق
  .م١٩٨٥، مؤسسة الوفاء، بيروت

 محمدبنت فاطمة فضائل ’  
   عيسى محمد بن سورة الترمذي وأب

   .٦٩٨، ٥،  سنن الترمذيفي
   عطوة عوضإبراهيم : وتعليقتحقيق
  .دار إحياء التراث العربي  ،بيروت

 الزهراء فاطمة فضائل÷  
   البغدادي المعروف بابن شاهين أحمد بن عمر

  ريحيطمحمد سعيد ال: تحقيق
  .ص ٧٦، ه ١٤٠٥، مؤسسة الوفاء، بيروت، ىاألول الطبعة
 رانيگدگاه ديز دأ زهراء فاطمه فضائل   

  شيرازي ناصر مكارم الشيخ ة اهللا العظمیيآ
  .بالفارسيةم ١٩٨٧= ش.ه ١٣٦٦، ت هيئة محبان الفاطمةمنشورا، مشهد
 في الذكر الحكيمالزهراء فاطمة فضائل    

  د  حيدر مؤييعل
  .ص٥٣٠، منشورات المكتبة الحيدرية، قم، ىاألول الطبعة



١٣٨------------------------------    

 وتزويجها’ اهللارسول فاطمة بنت فضل   
    .بكر الهيثمي أبي  بنيحافظ نور الدين بن علال

  زوائد ابن حبانى  إل موارد الضمان:في
  محمد عبد الرزاق حمزة:  ونشرهحققه

  .دار الكتب العلمية ، بيروت
 والمرسليناألنبياء على ÷ تفضيل الزهراءفي الناظرين كحل ^  

   محمد مرتضى الحسيني الجونفوريالسيد
   .٢٨٥: ١٧الذريعة 

 الكلمةتفضيل الزهراءفياء  الغر ÷   
  ي الحسين شرف الدين الموسوعبدالسيد 

، مكتبــة النجــاح، األشــرفالنجــف ،  الثالثــةالطبعــة، ه ١٣٤٧،  صــيدا
   ).للمؤلفمع الفصول المهمة ( ، ص٢٥٤، م١٩٥٥
          مباحثة الجعفري واألشعري في تفـضيل فاطمـة الزهـراء÷ 

  على مريم بنت عمران
  .نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري

  .٤٠: ١٧الذريعة 
مناقب وأحوال الزهراءفي فضائل و(ر القلوب  منو÷(  

  محمود بن عبدالرحمن البهبهاني



---------------------------------------١٣٩ 

مخطـوط  ، ر١١٨ -ب ١مـن   ،  ٣١٠١في المكتبة المرعشية بقم مجموعـة       
  .بالفارسية
 فضائل المصطفى والبتول والسبطينفي درر السمطين نظم ^  

   الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي المدني جمال
   الشيخ محمد هادي األميني:تحقيق
  .ص ٢٤٨، ه ١٣٧٦، مطبعة القضاء، األشرف النجف

  

 حضرت فاطمه زهرازأ أحكام فلسفه ÷   
  .بالفارسية، ١١ص ، ش.ه  ١٣٦٢  /١، ١٦العدد ، إسالم اسدارانپ مجلة
 فاطمه  ويدگاه عليز دأ أحكام هفلسف   

   بالفارسية، ي خلخالي ربانيعل
 فقه الزهراءمن ÷  

  شيرازي ال محمد الحسيني السيد ة اهللايآ
   األعظممؤسسة الرسول : تحقيق
  .ص ٣٢٠، الحسينية الكربالئية، صفهانإ،  الثالثةالطبعة
 في المسجدخطبتها :÷ فقه الزهراءمن    

   محمد الحسيني الشيرازي السيدة اهللا يآ
  .ص٤٨٦، منشورات الحسينية الكربالئية، صفهانإ، ىاألول الطبعة



١٤٠------------------------------    

  

 حـول قبـر    ( من ريـاض الجنـة     ة روض ومنبري بين قبرى    إن
  )÷الزهراء

   صاحب قبله الهندي ديبأ
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ) وهنلك(  الشهرية   إصالح مجلة

  .باألردو، ٦٥ص ، ) ه١٤١١  /٦ -٤(  ١٢و 
قبر گمشده   

  داود الهامى
  .بالفارسية، ص٢١٦، منشورات مكتب اسالم، قم، ىاألولالطبعة 

قبر مادرم كجاست؟   
  م المحسنأ. م

خريــف ) = (ه٢٨/٧/١٤٢٢(منــشورات دليـل مـا   ، قـم ، ىاألولـ الطبعـة  
  .بالفارسية، ص١٢٧) ش. ه ١٣٨٠

  

 زهرا حضرت كرامات÷  
، ةاإلســالمي رانيــاالمعاونيــة الثقافيــة التابعــة لمنظمــة  ، یاألولــ الطبعــة

  .بالفارسية، ص١١، ش.ه ١٣٧٠، طهران



---------------------------------------١٤١ 

 كرامات معجزات فاطمة زهرا بعـد أز شـهادت  :÷ة الفاطمي ،
  ÷به ضميمة سوگنامة فاطمة الزهراء

   خلف زاده مير ي والمسلمين شيخ علاإلسالم حجة
  .ص١٨٤، ش.ه ١٣٧٧، مؤلفال، قم،  الثانيةالطبعة

 حول الزهراءيمثنو (تجنّ خاتون معجزه ÷(  
   قادر

  .باألردو، ص٢٢، كتبة زور في ممخطوط

معجزه حضرت بى بى فاطمه ÷  
  أحمد

، ص٢٢، يچـ مخطوط في مكتبة الـدكتور مـولى عبـد الحـق فـي كرا         
  .باألردو

 فاطمهمعجزه    
   أمين

  .باألردو، ص١٦،  في مكتبة ساالر جنگمخطوط

 نهضته  فاطميز كرامات فاطمه زهراأ ي اهوشم÷   
   يبطحأد ت موح سيد حجمير

  .بالفارسية، منشورات حبل المتين، قم، ىاألول الطبعة



١٤٢------------------------------    

  

 فاطمةلوح حديث هترجم ÷   
   البروجردي الجواهري أحمد :ترجمة

  بالفارسية، ص١٦، ش.ه ١٣٢١، كرمانشاه
 ي با ترجمه فارس÷ زهرافاطمه حضرت لوح  

   جواهريال أحمد :ةترجم
  .بالفارسية، ص١٦، ه ١٣٦١، كرمانشاه

  

 فاطمةمسند ÷  
   .شوبآ بن شهر محمد
 فاطمةمسند ÷   

   .١٤٤ص ، )ه١٤٠٤ / ١١(، ٥العدد ) قم(  نور علممجلة
 الزهراء فاطمة مسند÷  

   التويسركاني
  .ص ٤٥٤، م١٩٩٢ = ه١٤١٣، دار الصفوة، بيروت، ىاألول الطبعة
مسند فاطمة الزهراء ÷  

  المياإلسسيد حسين شيخ 



---------------------------------------١٤٣ 

  حيدر علي حيدري: ترجمة
  . بالعربية والفارسية،  ص٨٧٢، منشورات انصاريان، قم، ىاألولالطبعة 

 الزهراء فاطمة مسند÷   
   عزيز اهللا العطاردي الشيخ
  .ص ٦١٥، ه ١٤١٢، منشورات عطارد، طهران، ىاألول الطبعة
 الزهراء فاطمة مسند÷  

  . البغداديمروزي  بن عثمان الخراساني الأحمد حفص عمربن يألب
 وما ورد في فضلها÷الزهراء فاطمة مسند    

   السيوطي جالل الدين
  .ص ٢٧٢، م١٩٩٤ = ه١٤١٤، دار ابن حزم، بيروت، ىاألول الطبعة

  . زمرليأحمدفواز : حقّقه وخرج أحاديثه

  

عةي أز ديدگاه ش÷ پژوهش در مصحف حضرت فاطمة  
  يعبد اهللا أمين

  .بالفارسية، ١٥ص، ٨٨والعدد، ٢٦ص، ٨٧العدد، م زنيامجلة پ
 عند الشيعة÷فاطمة مصحف حقيقة    

   ملي بركات العاأكرم
  .ص ٢٧٠، م٢٠٠٤ = ه١٤٢٥، دار الصفوة، بيروت،  الثانيةالطبعة



١٤٤------------------------------    

 در مصحف حضرت فاطمـه     پژوهشي:  فاطمي مصحف  
   ×ومصحف إمام علي

   اهللا أميني عبد
  .بالفارسية، ص٢٠٠، منشورات دليل ما، قم، ىاألول الطبعة

  

وحيخانهتش به  آ   
   محمد حسين سجاد سيد

  .بالفارسية، ص١٩٧، ش.ه ١٣٧٦، المؤلف، قم، ىاألول الطبعة
مكه تا مدينهازالم فاطمه  آ    

  كبر محمدي أ يعل
  .بالفارسية، ص١٢٨، منشورات الغدير، قم، ىاألول الطبعة
فغان زهراءاوه جگر خراش  آ    

   محمد علي الملقب بمسرور الحيدر آبادي مير
  .باألردو، الحيدرية، باد آحيدر
 رسالة ماجستر( ÷ فاطمةحضرت بيت إحراق(  

   محمدي حامد صديقه



---------------------------------------١٤٥ 

ــة ــران، ىاألولــ الطبع ــة اإللهيــات والمعــارف    ، طه منــشورات جامع
  .بالفارسية، ص١٦٧، ةاإلسالمي
 ه ازم تا فاطميمحر   

   شهيدي ناصر
  .بالفارسية، ص١٩٢، منشورات نصايح، قم، ىاألول الطبعة
 أجهل  أبي  بنت×يج علسطورة تزو  

   االنصاريإبراهيمالشيخ 
  .٢٤ص ، ٢العدد ، السنة الخامسة، قم، مجلة الهادي

 پشتوانه عليفاطمه اشكهاى   
   علم الهدى أحمد السيد

  .بالفارسية، ص١٠٩، ش.ه ١٣٥١، مكتبة صدر، طهران
 زهرافاطمه امتحانات ÷   

   بن عبد اهللا بارفروشيحسين
   كتاب القناديل الخمسة في بيان امتحانات الخمسة الطيبة :في

،  بالفارسـية ،   اإليرانـي  اإلسـالمي  مكتبة مجلس الـشورى      : في مخطوط
  .٤٠٥: ٣٨الفهرس 
 چه گذشت؟÷ فاطمهحضرتخانه بر   

  بو الحسن حسيني أ سيد
  .بالفارسية، ص١١٧، ش.ه ١٣٧٥، مؤسسة أنوار الهدى، ىلاألو الطبعة



١٤٦------------------------------    

 و رنجهـاي فاطمـه      ي نگاهي به زندگان   :سوخته بهشت   يبو 
    مجلسىامهعلّ بر گزيده از كتاب جالء العيون :÷زهرا

  على لباف :انتخاب
  .بالعربية والفارسية،  ص١٢٨، منشورات صائب، طهران، ىاألول الطبعة
 ادات الزمان الخمسة الطـاهرين     في مصائب س  ( األحزان بيت

  )^من ولد عدنان
   عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزديمالّ

  .ه ١٢٧٥، تبريز
ت األحزان في مصائب سيدة النسواني ب÷  

  الشيخ عباس القمي
  .ه ١٤١٢ربيع الثاني، قم دار الحكمة مطبعة أمير، ىاألولالطبعة 

 ر  انعكـاس فريادهـاي فـاطمي از كـوي         : سوز فاطمي  كپژوا
   تا دولت كريمهسقيفه
   بحر العلوم مير دامادي أحمد سيد

  .بالفارسية، ص٨٨، ةمنشورات سلسل، قم، ىاألول الطبعة
 ه: بمناسبت ÷م زهراياپام فاطميأي  

   حسين بهجتي محمد
  .بالفارسية، ٧٨ص ، )ش.ه ١٣٦٠ / ١( ، ٢٩العدد ، م انقالبيا پمجلة



---------------------------------------١٤٧ 

 ة زهراءدر مناقب ومصائب فاطم( تحفة الفاطمية÷(  
  عبد الحسين بن محمد علي قدس اصفهاني

  .بالفارسية، ه ١٣٢٨، صفهانأ
 حضرت زهراي ناگوار زندگانحوادث تحليل ÷   

   دشتي محمد
/ ١٢( ، ×مؤسسة منشورات إمام علي، قم المقدسة،  الخامسةالطبعة

  .بالفارسية ، ص٢٥٦، )ش.ه ١٣٧٦
ترجمة كتاب بيت األحزان للقمي   

  تهارديمحمد محمدي اش
  .ص ٢٧١، ش.ه ١٣٧٤، منشورات ناصر، قم، الطبعة الثامنة

 خطبة اإلمام علي على فاطمة الزهراء( تفنيد اكذوبة‘(  
  انييگگلپاالشيخ لطف اهللا الصافي ال

  مؤسسة البعثة ، طهران
، ١جـزء   ) لمحـات فـي الكتـاب والحـديث والمـذهب         : ضمن كتاب (

  . ٢٥٧ص
 يقة أعداء جزاءفي دار الدنيا÷هراء الشهيدة الزالصد    

   هاشم ناجي الموسوي الجزائري سيدال
  .ص ٢٤٨، منشورات مشرقين، قم، ىاألول الطبعة



١٤٨------------------------------    

 وفاتكى سيده بجنا    
   ه علي حيدر صاحب قبلالسيد
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ) لكهنو(  إصالح الشهرية    مجلة

  .باألردو، ٤١ص ، ) ه١٤١١ / ٦ -٤( ، ١٢و 
 ةاءال الحجعلى شهادة الزهراءغر ÷   

   جعفر سبحاني الشيخ
  .ص١٠٩، منشورات مؤسسة اإلمام الصادق ، قم، ىاألول الطبعة
 جهل أبي  بنت×علي خطبة حديث   

   علي الحسيني الميالني السيد
  .٧ص ، ) ه١٤١١/ ٦ -٤ ( ٢٣العدد ، السنة السادسة،  تراثنامجلة
 غربتحديث    

   جعفري مهدي
ــة ــ الطبع ــة   ، ىاألول ــائب الثقافي ــسة ص ــشورات مؤس ، ش.ه ١٣٧٥، من

   .بالفارسية، ص١٣٦
 المظلومة الحقيقة   

   علي صالح المعلّم محمد
  .ص ٢٤٦، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، المؤلف، ىاألول الطبعة
 باز كاوي حادثه هجوم به بيت حضرت فاطمه: تشآ در حور÷  



---------------------------------------١٤٩ 

  قاييآ پورسيدمسعود
  .بالفارسية، ص١٧٥ ،منشورات مؤسسة حضور، قم، ىاألول الطبعة
 اتمأساة الزهراءكتاب خلفي ÷   

   المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي العالمة
  .ص٣١٧، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، دار السيرة، بيروت، الطبعة الثانية، األول الجزء
  .ص ٣٦٧، ه ١٤١٩، دار السيرة، بيروت، الطبعة الثانية،  الثانيالجزء
 أهل البيت فاطمة من أخرج من على الحاطمة الداهية÷   

  بادي آ حيدر علي الفيض الشيخ
 ةاء الدرفي وفاة الزهراءالغر ÷   

  ل عصفور الدرازي البحراني آ حسين بن محمد الشيخ
  .ص ٩٦، ه ١٣٧٢،  األشرفالنجف

 وبتولرسول وكفن دفن   
   أظهر صاحب قبله ي علالسيد
 ١١العدد ، المجلد الخامس والثمانون) لكهنو (  إصالح الشهرية مجلة

  .باألردو ، ٢٥ص ،  )ه١٤١١ / ٥ -٤( ، ١٢و 
 بنتها فاطمة ذكر تهالها ووصيوولدها ووفاتها ومن غس ^  

   حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري الشيخ
   ٢٧٧ص ، األول تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس الجزء في

  .مؤسسة شعبان، بيروت



١٥٠------------------------------    

 وأبي بكر÷الزهراء فاطمة ذكر    
  .٣٥: ١٠، الذريعة الجلودي

 الزهراءفاطمة وفاة ذكرى ÷   
   من الروحانيين لفيف

  .ص ٢٠، ه ١٣٨٦، مكتب ذكريات المعصومين،  المقدسةكربالء
 األلم الخالدمحراب في ÷الزهراء    

   الكريم توفيق الطائيعبد
 التـي أقامتهـا مكتبـة    ÷مـسابقة الكتابـة عـن الزهـراء      إلى    مقدم بحث
  .ه ١٣٨٧ عام لنجفاالعلمين في 
 فاطمة عن مصائبهاسلوا    

   آل قطيط هاشم
   .ص٧٦٧، م٢٠٠٨، منشورات الفجر، ىاألول الطبعة
 مصايب وكرامات حـضرت فاطمـة   ، فضائل:  داستان از ٣٦٠

  ÷الزهراء
  عباس عزيزي

  .بالفارسية، ص٣٦٨، طهران، ىاألولالطبعة 
 لقطعتهافاطمة ت كانلو : حديثشرح    

  .٢٠٥: ١٣، الذريعة در الدين محمد الشيرازي رضا بن صمحمد



---------------------------------------١٥١ 

 واقعيتي انكار ناپذير÷زهرا حضرت شهادت   
  رضا حسيني   عليسيد

  .بالفارسية، ص٤٠، ش.ه ١٣٨٠، منشورات دليل ما، قم، ىاألول الطبعة
 مير المؤمنينأ تأثيرات پر سيده شهادت÷   

 ١١العدد ، المجلد الخامس والثمانون) لكهنو (  إصالح الشهرية مجلة
  .باألردو ، ٥ص ، )ه١٤١١ / ٥ -٤( ، ١٢و 
الصوارم الحاسمة في مصائب فاطمة الزهراء ÷  

  القاسم بن فتح اهللا الملقّب بآقا ميرزا الحسيني أبي محمد رضا بن
  .مخطوط بخط المؤلف في مكتبة الموقوفة في المكتبة التسترية

صديقه شهيده   
  سيد عبد الرزاق موسوى مقرم

  مين زادهأحجة اإلسالم محمد رضا : ترجمة
ــم، الطبعــة الخامــسة ، ش.ه ١٣٧٥، ةاإلســالميمكتــب المنــشورات ، ق

  .بالفارسية، ص٩٠
 في السنّة واآلراء÷ الزهراءفاطمة ظالمات   

   عبد الكريم العقيلي الشيخ
  .ص ٣٩١، م١٩٩٨ = ه١٤١٨، المؤلف، قم،  الثانيةالطبعة
 ة الظالمةالفاطمي   

   ٢٠١: ١٥، الذريعة محمد األطروش أبي للحق الناصر الشريف
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 لفاطمة الظالمة  
  .٢٠٢: ١٥، الذريعة  بن الجنيد اإلسكافيأحمدمحمد بن 

 رثاء الزهراءفي قصائد عدة ÷  
   ديوان الشيخ كاظم بن حسن بن علي السهالني الشهير بسبتي :في
 عليمامإ همسر فاطمة تتنديس مظلومي    

   ناصري حميد
  .بالفارسية، ص١١٢، فرينهآمنشورات ، قم، ىلاألو الطبعة
 دهخانئه إحراق قصدسي    

   ذاكر حسين جعفر الشيخ
 ١١العدد ، المجلد الخامس والثمانون) لكهنو (  إصالح الشهرية مجلة

  .باألردو، ٨١ص ، ) ه١٤١١ / ٦ - ٤( ، ١٢و 
 جنّتخاتون وفات قصّه   

   أمين
  .رسيةبالفا، ص١٦،  في مكتبة ساالر جنگمخطوط

 گرفته پهلو کشتي  
   مهدى شجاعيسيد

ــة ــشر الطبع ــشورات مدرســه ، طهــران،  الخامــسة ع ، ش.ه ١٣٧٦، من
  .بالفارسية، ص١٦٠



---------------------------------------١٥٣ 

 حول الزهراء: المهدور الكوثر÷  
   رفاعة إبراهيم

  .١٣٩ص ، ) ه١٤٠٦/ ٤ -٣ ( ١٩العدد ،  التوحيدمجلة
 شبهات و ردود :÷ مأساة الزهراءكتاب! لماذا؟   

   مرتضى العاملي  جعفرالسيد
  .ص ٩٨، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، دار السيرة، بيروت،  الثانيةالطبعة
 مأساة الزهراءكتاب ÷  

   جعفر مرتضى العاملي السيد
  .جزءان، م١٩٩٧ = ه١٤١٨، دار السيرة، بيروت،  الثانيةالطبعة
 فاطمة بن المحسن÷   

   المحسن عبد الزهراء القطيفي عبد
  . الصديقة الشهيدة دار
 وفاة رسـول اهللا    بعد فاطمة   نةمح   تاريخيـة مـن     نـصوص 

   السنّه المعتمدةمصادر
   اهللا ناصرعبد

  .ص٢٤٦،  الهدىأنوارمنشورات ، قم، ىاألول الطبعة 
 في وفيات النبيالكالم مختصر  ئمة  واألوالزهراء^   

   علي الحسني الشاه عبد العظيميمحمد
  .ص ١٤٨، م١٩١١ = ه١٣٣٠، مطبعة حبل المتين،  األشرفالنجف
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 نبوتخاندان بزرگ مصيبت    
  كبر صداقت أ علي سيد

  .بالفارسية، ص٩٦، ش.ه ١٣٧٧، منشورات ناصر، قم، ىاألول الطبعة
 فاطمه زهراعالم دو مظلومه ÷  

   إسالمدوست رضا
  .بالفارسية، ش.ه ١٣٦١، منشورات نور، قزوين
 عن مهج األحزانشجاناأل مظهر    

  اني جعفر بن محمد البحرالشيخ
  .ص ١٣٢، ه ١٣٢٠ 
 با زبانهمراه ÷حضرت فاطمه زهرا( سادات شهيده مادر مقتل (  

   باقري طاقانكيسبزعلي
  .بالفارسية، ص٤٢٢، منشورات دار النور، قم، ىاألول الطبعة
 في تظلّم الزهراءالعبراء المقلة ÷   

  .١٢٠: ٢٢، الذريعة الجزائري عبد علي بن الحسين الشيخ 
 علي البطحائي مـع أحـد أعـضاء هيئـة األمـر           السيد مناظرة

 كتـاب منـاظرات     في ÷بالمعروف في مسألة ظالمة الزهراء    
   في العقائد واألحكام

  عبد اهللا الحسن :تصنيف
  .٢٢٦ص) التابعة لدار الطفل(منشورات دار البالغ ، قم، ىاألول الطبعة



---------------------------------------١٥٥ 

 لقاصد إحراق بيت فاطمةالحاطمة النار ÷   
    النقوي الحسينيشبرعلي

   . ص٩١، ه ١٢٨١، الهند
 كومدار به أسناد   نگرشياز ÷قه طاهرهي هجوم به خانه صد 

  قرن أول هجري تا کنون
   الزهراء مهدي عبد
   محمد حسن الغروي: كتابتهأعاد

  . بالفارسية، ص٢٥٥،  كعبةمولودمنشورات ، قم، ىاألول الطبعة 
 ية جدار ومظلوميت بيت فاطمةآ.. الجدار وأما÷   

  يب غالمي هرساوي  غحسين
  .بالفارسية، ص١٢٨، منشورات دليل ما، قم، ىاألول الطبعة
 طاهرهسيده جناب وفات ÷   

   محمد مهدى صاحب عبيكپوريالسيد
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ) لكهنو(  إصالح الشهرية    مجلة

  .باألردو، ٣٢ص ، )ه١٤١١، ٦ - ٤ ( ١٢و 
 الزهراء وفاة÷   

  .١١٩: ٢٥، الذريعة ي المصري الحسن البكروأب
 الزهراء وفاة÷   

   العصفوري حسين
   .٣١: ٢٢، الذريعة مخطوط،  مجموعة من المقاتلضمن
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وفاة الزهراء ÷  
  السيد محمد علي بن ميرزا محمد بن هداية اهللا الحسيني

  .٣١٨: ٢، معارف الرجال الشاه عبد العظيمي النجفي
 الزهراء وفاة÷   

   .١١٩: ٢٥، الذريعة  البحراني هاشم الكتكانيالسيد
 الزهراء وفاة÷   

  .١١٩: ٢٥، الذريعة  بن الحسين بن عنبرة بن ناصر البحرانييحيى
 يقةوفاةالصد ÷   

  )أنوار البدرين(بن مؤلف ا حسين الشيخ
  .١١٩: ٢٥، الذريعة مخطوط

 يقة وفاةالزهراء الصد÷   
   عبد الرزاق الموسوي المقرم السيد

ه ١٣٧١ = ه١٤١٣، منــشورات الــشريف الرضــي، قــم، ىاألولــ الطبعــة
  .ص ١٦٠، ش.
 فاطمةوفاة ÷   

   شمس الدين الذهبيلحافظا
  ، ١١ /١ العبر في خبر من غبر:في

  لول غمحمد السعيد بن بسيوني ز: تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، العلميةدار الكتب ، بيروت، یاألول الطبعة



---------------------------------------١٥٧ 

 فاطمةتوفا ÷   
   مجموعة ضمن

  .٥٤٠: ١١، الفهرس  بالفارسية، ة جامعة طهران في مكتبمخطوط
 الزهراء فاطمة وفاة÷  

   بن عصفور الدرازي البحراني أحمد حسين بن محمد بن الشيخ
  .ص ٩٦، ه ١٣٧٢، األشرف نجف
 الزهراء فاطمة وفاة÷  

   علي بن حسين البالدي البحراني الشيخ
  .ص٧٢، ه ١٣٧٢،  األشرفالنجف

 زهرا ه فاطموفات÷  
  ٢١٧  ص)مجموعة مقاالت(ب الزهراء كتاضمن

   مسعود پاکپرور شيرازي :ترجمة
  .بالفارسية ، ه ١٤٠٦= ش .ه ١٣٦٤، منشورات ميقات، طهران

 به نثر (÷ءالزهرا ه فاطموفات(  
   مجهول لمؤلف

   مجموعة ضمن
  .٥٤٠: ١١، الفهرس  بالفارسية،  في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

 مثنوي (÷الزهرا فاطمة وفات(  
  .لفارسيةبا
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 فاطمةوفاة ئلها فضا  
   عبداهللا اليافعيللشيخ

ة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان       آمر: في
الطبعـة  ،  ه  ١٣٣٧،  در آبـاد الـدکن    يـ ی ح األول ةالطبع،  ٦١ص  ،  األول الجزء
  .ه١٣٩٠، مؤسسة األعلمي، بيروت، الثانية
 نامهوفات    

   حامد
، ص٣٦،  لدكتور مولوي عبد الحـق فـي كراچـي         في مكتبة ا   مخطوط

  .باألردو
 ه بي فاطمبي نامه وفات÷   

  ميدياُ
  .باألردو، ص١٠٦، جنگ مجموعه،  في مكتبة ساالرمخطوط

 ه بي فاطمبي نامه وفات÷   
   مطلبي

  .باألردو، ص١٠، جنگ مجموعه،  في مكتبة ساالرمخطوط
 فاطمهحضرت نامه وفات    

   شاهغالب
  .ص ٣٩،  الدكتور مولوي عبد الحق في كراچي في مكتبةمخطوط



---------------------------------------١٥٩ 

 فاطمهحضرت نامه وفات   
   أمين محمد

  .باألردو ، ص١٤،  في مكتبة انجمن ترقي أردو في كراچيمخطوط
 جنتخاتون نامه وفات   

  .باألردو، ص٢٩، جنگ مجموعه،  في مكتبة ساالرمخطوط
 زهرا نامه وفات  

   كثير
  .باألردو، ص١٤،  مكتبة الدكتور زورفي مخطوط

 شهادت يا وفات   
   محمد باقر صاحب قبله جوراسي السيد
 ١١العدد  ،  المجلد الخامس والثمانون  ) لكهنو(  إصالح الشهرية    مجلة

  .٢٠ص ، )ه١٤١١ / ٦ – ٤( ، ١٢و 
 فاطمةبيت على الهجوم ÷   

   الزهراء مهدي عبد
  دار الهدى ، بيروت

 هاشم بني يتيمة   
   السميع المصريعبد

، الـسنة الـسادسة والثالثـون   ) مكة المكرمة   ( اإلسالميتضامن   ال مجلة
   .٨٩ص ، )ه١٤٠٢/ ٥ (١١العدد
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 فاطمة روى عن من÷   
  .٣٩٠: ، رجال النجاشيلقميا بن علي بن بأبويه محمد
 من أوالدها ÷فاطمة روى عن من   

   .١٧: ماء، معالم العل بن محمد السبيعي الهمدانيأحمد
 من أوالدهافاطمة روى عن من   

   .٢٢٨: ٢١، الذريعة  بن محمد بن عقدةأحمد

  

إتحاف السائل بما لفاطمة من الفضائل   
  )بالواعظ(كراوي القلقشندي الشافعي الشهير محمد بن محمد بن عبد اهللا األ

   بتونسية في جامع الزيتونةحمدمخطوط في المكتبة األ
  .١٦٤ إلى ٤٥من الورقة ، ٥٦٨٨ضمن مجموعة رقمها 

إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب   
  العلّامة محمد عبد الرؤوف المنّادي

  عبد اللطيف عاشور: تحقيق
  .مطبعة القرآن الكريم، القاهرة



---------------------------------------١٦١ 

األربعون حديثاً في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء ÷  
  .٣١: ، معالم العلماءزندرانيبن شهر آشوب السروي الماا
األربعون حديثاً في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء ÷  

  .٤٣٠: ١، الذريعة نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري
أرجوزة في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء ÷  

  .الشيخ هادي بن عباس كاشف الغطاء
      ـد وعلـي     ( إشراق اإلصباح في مناقب الخمسة األشباحمحم

  )وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم
   بن محمد بن نزار الصنعانيإبراهيم

 ورقـة وتاريخهـا   ١٦٥مخطوط في إحدى المكتبات الخاصة بصنعاء فـي      
  .معهد المخطوطات العربية مصورة عن النسخة المذكورة آنفاً، ه ٧٥٣
 مناقب ومصائب حضرت فاطمه زهرا(م االئمه أ (  

ــيد مح  ــي س ــيتا قاض ــسن وفاس ــد مح ــديپورم ــد، ى هن ، ه ١٣٢٩، هن
  .٤٨٨: ١، فهرست كتابهاي جابي فارسي بالفارسية
از زبان ÷مناقب ومصائب حضرت زهراء:  أما دخترم فاطمة 

  ’مبرياپ
  م نرجسأ 

  .بالفارسية، ص١٢٨، ىاألولالگبعئ 
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 الزهراء مناقب فاطمة بعض÷   
  ي القمعباسالشيخ 

  ٣٧٤ص ،  الثاني المجلدواآلثارحكم سفينة البحار ومدينة ال: في
  .دار المرتضى ، بيروت

 في النقول تحريرمناقب أم اء وفاطمة البتولنا حو÷   
   الصباغ المالكيابن

  .١٩٢٧ برقم في پاريس ة في دارالكتب الوطنيمخطوط
 در مناقب ومصائب فاطمه زهرا :ه الفاطميتحفة÷  

  اصفهاني قدس ي الحسين بن محمد علعبد
   .بالفارسية، ش.ه ١٣٢٨، ناصفها
 مناقب فاطمةفي الباسمة الثغور ÷   

  ي الدين السيوطجالل
   فتحي السيدمجدي: تحقيق
  .ص٤٤، م١٩٩١ = ه١٤١١، دار الصحابة للتراث، طنطا، ىاألول الطبعة
 الحجةالمعرفة الواجبة لمقام الزهراءحدوداء في بيان  الغر ÷   

   مجهولمؤلفال
   مجموعة ضمن

   .٥٩١٠، رقم بالفارسية،  في قم المكتبة المرعشية فيمخطوط



---------------------------------------١٦٣ 

 رسول اهللابنت مناقب فاطمة ذكر   
   ي النيسابورالحاكم محمد بن عبد اهللا الحافظ

  ١٥١/ ٣ المستدرك على الصحيحين في
  .م ١٩٧٨ = ه١٣٩٨، دار الفكر، بيروت

 مناقب فاطمة الزهراءفي الزهراء الروضة ÷  
   .٢٩٤: ١١، الذريعة ي النيسابوريز اعالخ بن الحسين أحمدمحمد بن 

 الزهراء البتولفاطمة في مناقب السبول    
   الدين ادريس بن علي بن عبد اهللا ابن حمزة عماد
 النجاةسفينة    

  ي واعظ كرمانشاهي محمد علشيخ
   مجموعة ضمن

  .بالفارسية،  في المكتبة المرعشية في قممخطوط
 مناقب الزهراءفي والبشرى الفتح ÷   

   محمد بن حسين المدني الجفري السيد
  محمد سعيد الطريحي: تحقيق
  .م ١٩٨٥، مؤسسة الوفاء، بيروت

كريمة الدارين   
   فهمي محمدأحمداألستاذ 
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 حضرت فاطمه زهراومصائب مناقب كوثر ÷   
   نخعي فرهنگ

  .بالفارسية، ص١٢٠، ش.ه ١٣٦٤، مشهد، ىاألول الطبعة
 فاطمة في مناقب مجلس÷   

  لدين السيوطي  اجالل
  .١٠٣٠/ ١٣ في المكتبة السليمانية في اسالمبول برقم مخطوط

 مناقب اإلمام علي والسبطين والزهراءفي األصفياء ملتقى    
  )من طلبة العلم في المسجد الحرام(  عبد الفتاح بن حسين راوه المكيالشيخ

  .ه ١٣٨٧، مطبعة المدني، القاهرة
 الزهراءمناقب ÷   

  ا الكسائي غالم رضالسيد
  .ص ١٢٠، ه ١٣٩٨، مطبعة مهر، قم
 دة مناقبواإلمام عليفاطمة السي    

   اهللا بن عبد الرحمن باوزير عبدضمن 
ةكتاب التحفة النوراني   

   في مكتبة الحسيني مخطوط
 فاطمة الزهراءوأمهما علي والحسنين مناقب  ^   

   المعطي أمين قلعجيعبد
  م ١٩٧٩، حلب



---------------------------------------١٦٥ 

 فاطمةمناقب ÷   
   .١١١: ٦، موسوعة الرفاعي  بن عبد الملك المؤذنمدأح
 فاطمةمناقب ÷   

   الرؤوف بن تاج العارفين المناويعبد
  .١١١: ٦، موسوعة الرفاعي مخطوط

 رسول اهللابنت فاطمة مناقب  وتزويجها بعليوفضلها   
  بكر الهيثمي  أبي  بني نور الدين علالحافظ

  .٢٠١ ص /٩  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزءفي
  .م ١٩٨٢ = ه١٤٠٢، دار الكتاب العربي، بيروت،  الثالثةالطبعة
مناقب فاطمة الزهراء ÷  

 .٣٣١: ٢٢، الذريعة الحاكم النيسابوري

 زهراء فاطمه مناقب  
   مجهول لمؤلفا

  )الفصل العاشر (مذهبياخالق :  كتابفي
  .٣٨٩: ١١، الفهرس  بالفارسية،  في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

 وولدها الزهراء فاطمة مناقب ^   
  .٣٣٢: ٢٢، الذريعة  جعفر محمد بن جرير رستم الطبريوأب
 ي شعر فارسدر ي فاطممناقب   

   ي بيرجنديأحمد أحمد



١٦٦------------------------------    

 لعتبــة التابعــة لةاإلســالميمؤســسة التحقيقــات ، مــشهد،  الثانيــةالطبعــة
  .بالفارسية، ص١٤٨، ش.ه ١٣٧٢، المقدسةالرضوية 
 مناقب ةالفاطمي  

   بن محسن الكاشاني إبراهيم لشيخا
  ص ٤٧، دمشق
 مناقب الزهراءفي البيضاء اليد ÷   

  كبر بن الحسين النهاوندي أ علي
  .٢٧٧: ٢٥، الذريعة ه ١٣٦٠



  

  

 
 

 





 

 

 خبار النساء الوافدات على معاوية في أيام استقاللهأ  
  ة بإسم الكشكولضمن مجموع

  .مخطوط في جامعة طهران
 التاريخ ملكات شهرأ   

   هريت فارمر ليديا 
  .ص ٢٢٧، دار الكاتب العربي، بيروت

 ميرات سوريات حكمن روماأ  
  جود فري تورتون

   غسان سانوأحمدسعد عيسى وأخالد : ترجمة
، دار عــالء الــدين للنــشر والتوزيــع والترجمــة ، دمــشق، الطبعــة الثانيــة

  .ص٢٣٩، م٢٠٠٠
 لبنانأميرات    

    البستانيكرم
  .ص ١٦٧، م١٩٥٠، مكتبة صادر، بيروت



١٧٠------------------------------    

 سه زنينإ    
   بهنودمسعود
  .بالفارسية، ص٤٦٤،  ش.ه ١٣٨٠، منشورات علم، طهران،  التاسعةالطبعة
 سربدار يبانو   

   سردادورحمزه 
  .بالفارسية، ص٤٨٤، معرفت، ٨٦رقم ،  ش.ه ١٣٤٣، طهران 
 المسلمة  المرأةبطولة  

    آمنة حيدر الصدر بنت الهدىالشهيدة 
  .ص ٣٢، ه ١٣٨٤، مطبعة النعمان، األشرف النجف 
داستان زنان قهرمان   

  لجنة التأليف لتاريخ اإلسالم
ــسة  ــة الخامـ ــران، الطبعـ ــام آزادي ، طهـ ــشورات پيـ ، ش.ه ١٣٧٦، منـ

  .بالفارسية، ص١٠١
 قدرت بر سرير زن   

  ي طلوعمحمود 
  بالفارسية. ص ٤١٤،  ش.ه ١٣٨٠، علممنشورات ، طهران،  الخامسةالطبعة
 قهرمانزنان     

    بهشتيأحمد
  .ص ٦٨، جعفريمنشورات آئين ، طهران 



---------------------------------------١٧١ 

 السلطانات اتالمنسي   
    المرنيسيفاطمة 
  جميل معلّى ،  عبد الهادي عباس:ترجمة 

  .ص ٣١٨، م١٩٩٨، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق،  الثانيةالطبعة
سالمإاى زنان فداكار صدر  سيم  

  سيد على اكبر صداقت
  .بالفارسية، ص٩٦، ش.ه ١٣٧٢، منشورات ناصر، قم، الطبعة الرابعة

 األخت شجاعة  
    برانقأحمد محمد 
  .) مصور(، ص٢٩، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة 
شهيدات عفيفات   

  يوسف عفيفي
  .م١٩٦٧، مكتبة كنيسة العذراء، اإلسكندرية

 ثائراتفياتصح    
  إبراهيم إسماعيل

  .م١٩٩٧، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 
صور من شجاعة المرأة في الجهاد   

  سعد محمد الطيبأ
، المكتبة المكية ودار ابن حـزم ، بيروت، مكة المكرمة ،  ىاألولالطبعة  

  .ص٦٤، م١٩٩٥ = ه١٤١٥



١٧٢------------------------------    

 السلطةعاشقات    
   صابرحسن
  .ص ٢١٤،  الصغيرمدبوليبة مكت، القاهرة، ىاألول الطبعة
 ملكة على مصركانت   

   هولمزوينفرد 
   حسين أحمد سعد :ترجمة 

  .ص ٢١٨، م١٩٦٢، مؤسسة سجل العرب، القاهرة
 مقالة (وقأوج أ بحرية ةاإلسالمي في الدول الحاكمات النساء كتاب(  

  عزة حسن .  د
  . ٨٩٣ ص، ٥٤٣المجلد ، )دمشق( مجمع اللغة العربية مجلة
 رأةالماإلسالمي التاريخ فية  الكردي :ات تراجم ألميرات كردي

 ..ثات وعالماتمحد  
   خير رمضان يوسفمحمد
  .م١٩٩٢، دار القادري، بيروت

 ملكاتوالقاعة  بين القم  
   مظهرسليمان
  .ص٤١٤، م١٩٩٧ = ه١٤١٧، مكتبة مدبولي، القاهرة، ىاألول الطبعة
 خالل العصر الحديث ملكات هاشميات من دول المشرق العربي  

  محمد حمدي الجعفري.د



---------------------------------------١٧٣ 

  =ه١٤٣٠،  للكتاب العراقـي  ،  مؤسسة مصر مرتضى  ،  بغداد،  ىاألولالطبعة  
  .ص٢٥٦، م٢٠٠٩
 باسالتنساء    

   أحمد مرزوق 
  .ص ١٣٧، م١٩٦٧، مكتبة مصر، القاهرة 
 التاريخفي الحاكمات النساء    

   وقأ جوأ بحرية 
   الداقوقي إبراهيم :ترجمة 
  .م ١٩٧٢، مطبعة السعدون، بغداد 
 حكمت بالدهانساء   

   العظيم شندي نداعبد
  م١٩٩٠، شندي للصحافة والنشر، القاهرة

نساء ذوات عزائم وهمم   
  علي الجندي
  .٤٧ص ) ه١٣٩١ (٨٤العدد، السنة السابعة، اإلسالميمجلة الوعي 

 السياسة في العصر السلجوقيفي شهيرات نساء    
  د حسنين  عبد المنعم محمشيرين
   .م١٩٨٩، القاهرة



١٧٤------------------------------    

 حكم العالم نصيب بالدهاء والذكاء والكيد والعهرفي لهن نساء   
   الدين قيروطمحيي

  ص٢٠٩، م١٩٩٥، ىاألول الطبعة 
نساء محاربات   

  صوفي عبداهللا
  .ص ١٤٤، م١٩٥١، دارالمعارف، القاهرة

 الهندحكمن مسلمات نساء   
    سلطانعابدة
   .٢٢  ص)م ٣/١٩٨١( ، ٦دد الع، )بيروت( الجيل مجلة
 التاريخ السياسي للمرأة العباسيةمن بارزة نماذج   

   سعيدمحمد 
   .٥٦  ص)م١٩٧٧  /٤(  ٨العدد ، السنة الثانية،  آفاق عربيةمجلة 
الوافدات على معاوية   

   حشيشوأحمد
  .ص١٦٠، دار الفكر، بيروت

من النساء من أهل البصرة والكوفة على معاوية  الوافدات  
  العباس بن بكار الضبي

  .م١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، سكينة الشهابي: تحقيق



---------------------------------------١٧٥ 

 

 

  )   اهلدىبنتالشهيدة  (  آمنة الصدر
 النجفبطلة :ة بنت الهدى الشهيدة العالمة العلوي   

    فرقانأم 
منـشورات  ،   العـراق  فـي  ةاإلسـالمي المجلـس األعلـى للثـورة       ،  طهران 

  .ص ١٠٣، ه ١٤٠٤، عالموحدة اإل
 الهدى سيرتها ومسيرتهابنت الشهيدة    

  الشيخ محمد رضا النعماني
  . ص١٦٣ ،ه ١٤٢٠=ش .ه ١٣٧٨، يانإسماعيلقم مؤسسة ، ىاألولالطبعة 
 الشهيدة بنت الهدى، والمبدأ العقيدة عذراء  

  نزار حسين جعفر
  .ص٣٠٠، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ىاألول الطبعة
؟ بنت الهدىطريق منا سيكمل  من  

    عبد اللَّهمأ
   =)ه١٠/١٤٠١(، ١١ العدد، السنة الثانية،  طريق الحقمجلة 
  . ٤٣ ص، )م ١٩٨١ /٨(



١٧٦------------------------------    

   قرطبة أمرية
 قرطبةأميرة   

   الحميد جودة السحارعبد 
  .ص ٢٠٩، مكتبة مصر، القاهرة 

   أروى الصليحي
   دة دورالصليحي في اليمن مـن      أحمدروى بنت   أ الحره   السي 

  )رسالة ماجستير (ه ٥٣٢عام  إلى ه ٤٣٧عام 
    عبد القادر مرسيحياة

  .ه ١٤٠٠، ةاإلسالميكلية الشريعة والدراسات ، جامعة ام القرى
روى سيدة ملوك اليمنألملكة  ا  

  حسن سليمان محمود
  .ص١٢٨، م١٩٥٦، مكتبة مصر، القاهرة

   أريكا
سيدة الموساد   

  يلهام ديتلو
  فريق من االختصاصيين: ترجمة

 = ه١٤١٤، المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، بيــروت
  .ص٢٧٠، م١٩٩٣



---------------------------------------١٧٧ 

  أمحد ام 
وبناتها الثالثأحمدم أ الفدائيات - المرأة والمقاومة العربية   

  منى غندور
  .اللجنة النسائية في الهيئة الوطنية، بيروت

   املقتدرم أ
 المقتدرمأ    

   قراعةةنيس
  .ص ١٢٢ )م١٩٦٨  /٦( ١١٥العدد ،  العربيمجلة

   أم املماليك
أم المماليك   

  نجيب توفيق
  .ص١٣٢، دار العرب للبستاني، القاهرة

   أم ورقة
 أم ورقة بنت عبد اهللا   

   ن حسن المؤذّ
الحــادي العـدد  ، ىاألولـ الـسنة  ، األول مجلـد ال،  مجلـة األمـة القطريـة   

   .٢٣ ص، عشر



١٧٨------------------------------    

 المرأة الشهيدة،  عبد اللَّهبنتقة  وراُم  
    المؤذنحسن

   .٥٥ ص ) م١٩٨١/ ٦ ( ٨العدد ، ىاألولالسنة ، األمة مجلة 
الشهيدة أم ورقة   

  محمد علي قطب
  .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

   انديرا غاندي
 غاندي نديراأ -ة سيرة سياسي  

    خاناإلسالم ظفر 
  .ص ٣١٨، م١٩٦٨، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

   ايرين 
 ايرين االمبراطورة   

   عبد السميع علية
  .ص ٧٢، م١٩٨١، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة

   بلقيس
 مع سليمان بن داودتهاوقصّ بلقيس أخبار    

   الحسن علي بن محمد بن علي المعافري وأب



---------------------------------------١٧٩ 

وعنها مـصورة فـي   ،  وراقأ ١٠ في   ٣٠١٦ في شستربتي برقم     مخطوطة
   .١١١٠/١٠ برقممعهد المخطوطات العربية 

 بلقيس  
    بن خير اهللا العمريياسين

   ١٢٢ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ص:في
  م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، الدار العالمية، بيروت

 وشيطانة الجنساأللغازمرأة إ بلقيس    
    منىزياد

  .ص٣٤٧، م١٩٩٧، النشر وللكتبرياض الريس ، بيروت، ىاألول الطبعة
 نموذجان مختلفان لسلطة المرأة:كاهنة أوراسو سبأ بلقيس   

    العربيشهرزاد 
  .م٢١/٣/١٩٩٩،  الحياةجريدة 
 سليمان وبلقيسيأو مثنو.  نامه بلقيس    

  ي نظام الدين االسترابادالمولى
  .بالفارسية

 والتاريخاألسطورة بين سبأ ملكة قصة    
    رياضزاهر 
  . ص ١٠٤، م١٩٦٠، دار المعارف، القاهرة 



١٨٠------------------------------    

 بلقيسالملكة    
    كامل حسنمحمد 
  .المكتب العالمي ، بيروت 
 بلقيس- اليمن ملكة    

  شقرأل حبش اميلإ 
  .ص ٤٦٧، األندلسدار ، بيروت 

   بنان
 المرأة التي قتلوها: علي الطنطاويبنان الشهيدة   

   .٦ ص، )م١٩٩١  /١(  = )ه١٤١١  /٦( ، ١٣٢العدد ،  الرائدجريدة 

   بي نظري
 قته قدراتيقدوتي ونجاحي حقّ أبي : والسياسةالمرأة   

   نظير بوتوبي 
  .م ٤/١٠/١٩٩٦، األوسط الشرق جريدة 

   بيان
بيان نويهض الحوت   

  ناديا الجردي نويهض
  ٧٠١نساء من بالدي: في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------١٨١ 

   تاج امللوك
 الملوكتاج    

   جمشيدي الريجاني. ا 
  .ص ٦٧٨،  ش.ه ١٣٧٩، منشورات زرياب، طهران، ىاألول الطبعة 

   جان دارك
 داركجان الشهيرة البطلة    

    مفرحثريا 
   .مع رسوم.ص ٣٩، م١٩٦٦، دار الفكر العربي، القاهرة 
 جان داركتاريخ   

   الخازنفريد
  م١٩٠٠، األرز مطبعة
 داركجان   

  ي اللطيف محمد الدمياطعبد
  .م١٩٦٦،  والنشرللطباعةالدار المصرية ، القاهرة

   مجيلة
 بوحريدجميلة   

  الطيب الجمعلي
  .م١٩٦١،  والنشرللطباعةالدار القومية ، القاهرة



١٨٢------------------------------    

 يدر بوحجميلة   
   مبارك الميلي محمد 

  . ص١٢٤، م١٩٦٤، المطبعة العصرية،  تونس
 من كفاح الجزائرأسطورة -د ري بوحجميلة   

   ارتو جورج 
  .ص ٩٠، م١٩٥٨،  اليومأخباردار ، القاهرة 

   مجيلة بوياشا
 ب بطلة عربية في الجزائرذي قصة تع- بوياشا جميلة  

   دي بوفوارسيمون 
  .ص ٢٨٧، م١٩٦٢، دار العلم للماليين، بيروت 

  تعذيب جميلة بوياشامأساة   
   دي بوفوار وجيزيل مليي سيمون 
   فاطمة عبد اهللا محمود :ترجمة 

  .ص ١٧٣، م١٩٦٢، الدار القومية للطباعة، ةالقاهر

   جولدا
 جولدامائير اعترافات  

   مائير جولدا 



---------------------------------------١٨٣ 

  عزيز عزمي : ترجمة
مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر بالتعاون مع مركز الدراسات ،  القاهرة

  .ص٣٦٢، م١٩٧٩، الصحيفة

   حتشبسوت
 الفرعونالملكة : حتشبسوت  

   رايتيهسوزان
   محمود اهللافاطمة عبد : ترجمة
  م١٩٩٨، للكتابالهيئة العامة ، القاهرة

   حنان 
حنان عشراوي   

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٢١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   خولة
خولة بنت األزور   

   شوقي الفنجري أحمد
  .م ١٩٨١، دارالقلم، الكويت، الطبعة الثانية



١٨٤------------------------------    

خولة بنت األزور   
  د العزيز الرفاعيعب

  . ص٤٦، ه ١٣٩٧، مطابع الزائدي، الطائف

   خيزران
الخيزران بنت عطاء   

  االستاذ عبد المنعم الهاشمي
  .ص٦٩، م٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل،  لبنان–بيروت ، الطبعة األخيرة

 الخليفة المهديزوج الخيزران   
   الصبور شاهين عبد

  .م١٩٩٨، دار االعتصام، القاهرة

  مة ذات اهل
 ةذاتُ األميرةالهم   

   عبد الحكيم شوقي 
  .ص ٢٤٣، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  الثانيةالطبعة
 األميرة سيرةدراسة مقارنة(ة  ذات الهم (  

   إبراهيم نبيلة 
  .ص ٢٦٠، م١٩٨١، دار النهضة العربية، بيروت 



---------------------------------------١٨٥ 

 ذات األميرة سيرةوهابة وولدها عبد ال الهم   
  . حنفي أحمد مكتبة عبد الحميد ، القاهرة

   رابعة العباسية
 ميرة بغـداد المناضـلة     أ - العباسية رابعة األميرة سيرة

   ضد االستعمار المغولي في العراق
    العباسيخضر 
  .م ١٩٤٨، بغداد 

   روزا لوگزامبورك
 ي شورشزن  

   گالوماكس 
   مجيد شريف :ةترجم 

. ص ٥٤٢،  ش.ه ١٣٧٨، سا للخدمات الثقافيـة مؤسسة ر ،   الثالثة الطبعة
  .بالفارسية

   الزباء
 العربجزيرة ملكة الزباء    

  ود لحديبأ 
  .ص٨٧، م١٩٥٢، مكتبة صادر، بيروت 



١٨٦------------------------------    

 عمرو بنت الزباء  
    عبد الغني حسنمحمد 
  .ص ١٤٩، م١٩٦٠، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة 
 الزباء ملكة تدمرزينب من أخبار نبذة   

    فال اليسوعيرنز 
  .ص ٨٠، م١٨٩٨، مطبعة اليسوعيين، بيروت 

   زبيدة
 فيما األمينبغية الراغبين وقرة عين أهل البلد : نزبيدة أم األمي 

   السيدةيتعلق بعين الجوهرة 
   محمد صالح الزواوي 

  .ه ١٣٣٠، مطبعة الخيريةال 
 دةفي مكـة المكرمـة      اني السياسي والعمر  ودورها زبيدة   السي 

  )رسالة ماجستير(
   محمد محمد خياطملك 

  .ه ١٤٠٢،  كلية الشريعة– أم القرى جامعة

   زنوبيا
 زنوبيا  

   حديدأبو فريد محمد 
  .م ١٩٦٧، دار المعارف، القاهرة،  السابعةالطبعة 



---------------------------------------١٨٧ 

 زنوبيارمملكة تد   
  .ص ٨٨، م٢٠٠٠، للمالييندار العلم ، بيروت،  الرابعةالطبعة 
 عظم ملكات التاريخأ ملكة تدمر زينب   

  شقر حبش األميلإ
  .ص ١١٦٠، نجزءا، م١٩٧٥، األندلسدار ، بيروت،  الثانيةالطبعة 
 زنوبيا الثائرة الملكة  

    الدين الجيزاويسعد
  .ص ٥١، م١٩٦٧، دار نهضة مصر، القاهرة

   زينب الغزايل 
  حياتي من يامأ   

   الغزالي زينب 
  .ص ٢٠٨، م١٩٨١، دار الشروق، القاهرة 
 مسيرة جهاد وحديث مـن الـذكريات     : الغزالي زينب الداعية 

  من خالل كتاباتها
    الهاشميابن 
   محمد الغزالي :تصدير 
يــشتمل علــى إرجاعــات ، ص٢٣٨، م١٩٨٩، دار االعتــصام، القــاهرة 

  .ببليوغرافية 



١٨٨------------------------------    

روزهاي خاطره زينب الغزالي جبيلي   
  سيد ضياء مرتضوي: ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٠٨، تان كتاب قمبوس، قم، ىاألولالطبعة 

 الغزالي في شؤون الدين والحياةزينب خواطر من   
    الغزاليزينب 
  .ص ٩٦، دار االعتصام، القاهرة 

   ست امللك
 ّستة الملك الفاطمي  

   قراعةسنية
   .م١٩٤٦، مطبعة كوستا تسوماس، القاهرة

   سلمى
 مغمورةعربية بنت حفصة مجاهدة سلمى   

  )ء  بنت الشاطى(الرحمن عائشة عبد .د
   .٤٤  ص)م١٩٦٠  /٦ ( ١٩العدد ،  العربيمجلة 

  سوزان مبارك  
 االعضاء بالتحية والتهنئة للسيدة سوزان مباركهونيتوج    

   البطريقأحمد



---------------------------------------١٨٩ 

   مناقشات الشورى لدور المرأة في المجتمعفي
   .٢٢/٢/١٩٩٨، جريدة

 ون بينـي  ال تعا:  في حديث لجريدة الحياة  مبارك حسني   سوزان
برنامجيفيات وزيارة اسرائيل ليست وبين االسرائيلي   

   علم الدينبارعة
   .م١٩٩٦/ ٢٠/١٢، الحياة
 مبارك سوران  ...٩٨ المثالية لعام األم  

  .م ١٧/٣/١٩٩٨، هرام األجريدة
 تدعو مبارك سوزانية لعقد منتدى فكري لمناقشة القضايا النسو  

   فهميمرفت
   .م١٩٩٧/ ١/ ١٣، روز اليوسف

 تستلم مبارك سوزانم١٩٩٨ة لعام  جائزة التسامح الدولي   
   مصرية مأ

  .م ١٩٩٨/ ٨/ ١٤،  االهرامجريدة
 المرأة المصريةسفيرة مبارك سوزان   

  .م ١٩/١٢/١٩٩٧،  االهرامجريدة 
 ـ       سوزان مـصائر    ة مبارك في احتفال منحها الدكتوراه الفخري 

  وء أوضاع المرأة تتحدد في القرن المقبل على ضاألمم
  .م ١١/٤/١٩٩٩، هرام األجريدة 



١٩٠------------------------------    

من الطفل للمرأة ...مع المنابع ...ومشوار العمر...  سوزان مبارك!!.  
  محفوظ األنصاري
  .م ١٨/٣/١٩٩٨جريدة الجمهورية

   سهري
 سيدة برتبة عميد بالقوات المسلحةأول فرغل سهير   

    الساعاتيعبلة
   .م٩/١٠/١٩٩٨،  األهرامجريدة

   سيزا
سيزا نبراوي زعيمة نساء مصر   

  وديع أمين
  .٤٥ص، م١٦/٢/١٩٩٧، جريدة األهالي

سيزا نبراوي   
  ناديا الجردي نويهض

  ١٠٦١نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   شجرة الدر
 الگو عبرت( أم خليل(  



---------------------------------------١٩١ 

  صديقة محقق
   .ش.ه ١٣٧٢، إلسالميامنشورات منزمة اإلعالم ، قم، ىاألولالطبعة 

 شجرة حياة الدر  
    شلبيمحمود 

  ص ١٦٨، م١٩٨١، دار الجيل، بيروت
 شجرةر الد  

    زيدانجرجي 
  .ص ٢٢٣، األندلسدار ، بيروت 
 شجرةر الد  

   محمد عبد الغني حسن،  السالم العشريعبد
  .ص ٢٠٧، م١٩٦٢، مطبعة وزارة التربية، القاهرة 

 رشجرة الد   
  بد المنعم الهاشمياألستاذ ع

  .ص ١١٢، م٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل،  لبنان-بيروت، الطبعة األخيرة
 شجرةر الد  

    سعيد العريانمحمد 
  .ص ١٤٤، م١٩٦٦، دار المعارف، القاهرة،  الثالثةالطبعة
 شجرةر الد  



١٩٢------------------------------    

   بدويمحمود
  القاهرة

 شجرةر أواإلسالمل ملكة في  الد   
  .ص ٨٨،  م٢٠٠٠، للمالييندار العلم  ،بيروت،  الخامسةالطبعة 
 شجرةالمقاتلةالحاكمة :ر الد   

  . ص ١٣٥، م١٩٧٥، دار العودة، بيروت 

   عالية
 م١٩٤١ حزيران ٣٠ في عالية - ملكة العراق –  الملكةخطاب   

  .م ١٩٤١، بغداد
 عاليةالملكة   

  حسين معمر ، أحمد أحمد،  البصريعلي 
  .ص٨٤، م١٩٥٠، مطبعة الهالل، ي معروفنشر تحت اسم كاتب عرب، بغداد
 عاليةالملكة   

    حمدي الجعفريمحمد 
  .ص ٢٥٥، م١٩٩١، دار الحرية، بغداد، ىاألول الطبعة 

   عائشة راتب
عائشة راتب   



---------------------------------------١٩٣ 

  ناديا الجردي نويهض
  ١٠٠٣نساء من بالدي: في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   عائشة عبداحلميد
 عائشةاألميرةمذكرات : طان عبد الحميد السلوالدي   

   عائشة األميرة
  عثمان أوغلو : إعداد

  صالح سعداوي صالح : ترجمة
  .مؤسسة الرسالة ودار البشير، بيروت

   فائزة
  اإليرانية رفسنجاني فائزةة اإلصالحيينبدة رأس حر المتمر!  

    محمد علينجاح
  .م ١٩/٤/١٩٩٩،  الوسطجريدة 

  فتحية 
 ى االغتيال حتّحب: فتحية األميرة  

   فوزيمحمود
   .م١٩٩٧، دار النشر هايتية، القاهرة



١٩٤------------------------------    

   فرح
 يوم ويوملفأ في حياتي    

   ديبافرح 
   منى رجب :ترجمة 

  .ص ١٥٨، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة

   فريدة
 مصر ملكة فريدةوالحكم تروي أسرار الحب    

    هاشمفاروق 
  .ه ١٤١٣، دار الشروق، القاهرة 

  ةيفوز 
 غمگين ملكه هفوزي   

  ) بيروت( الموعد مجله 
   ي فرامز فرامرز:ترجمة 

  .بالفارسية، ص٣٣٠،  ش.ه ١٣٨١، منشورات دبستان، طهران،  الثالثةالطبعة

   فيكتوريا
  فكتوريا الملكة رثاء   



---------------------------------------١٩٥ 

   الحاج خليل
  .اإلسالم  مطبعة
 فكتوريا   

    هامسونلكنوت 
  ملك ناصر الدين خطير.  د:ترجمة 
  .ص ١٦٠،  ش.ه ١٣٣٣، طهران 

   قتلغ خاتون
 فرمانروايبانو   

   زوراهيگل رضا غالم
  بالفارسية، ٤٧و  ٢٠ص ، ٨٨العدد ، زنم ياپ همجل

   كانج
 دةم الزعيم الكوري العظيمأ كانج يان سوك السي   

  .ص ١٣١، م١٩٧٠، األهراممطابع ، القاهرة

   كليوبرتا
 كليوبترا  

   عليزكي
  .م١٩٦٢، ة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرالمؤسس، القاهرة



١٩٦------------------------------    

 السابعةكليوبترا    
   توفيقثريا

   .م١٩٦٤، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة
 والتاريخاألدب في كليوبترا    

   حسن عبد اهللامحمد
  .م١٩٧١، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة

   مدحية
 ـ   مذ ٩٣:رقم األسيرة  الـسلمان زوجـة الـشهيد       ةكرات مديح

   محمود سلمان
   علي التكريتي شاكر 

  .ص ٢٧٢، دار واسط للنشر، بغداد

   ملك
 ي ملك خاتون زوجه فخر الدوله ديلمسيده : ديلمانيبانو   

   نجمي ناصر
  .بالفارسية،  ص١٨٨، عطائيمطبوعات ، الطبعة الثانية،  ش.ه ١٣٤٤، طهران

   ملينا
 يات ملينا مركورخاطر : يوناندختر  



---------------------------------------١٩٧ 

  ي مركورملينا 
   ي شفيعي عل:ةترجم 

  .ص ٣٦٨،  ش.ه ١٣٧٩، منشورات چشمه، طهران، ىاألول الطبعة

   مهد عليا
 مادر ناصر الدين شاه، مهد عليا (إيران تاريخ نامدار زنان (  

   صلأ ي بختيارفريبرز 
  .ةبالفارسي. ص ١٤١،  ش.ه ١٣٧٥، منشورات زوار، طهران، ىاألول الطبعة

   شاهد رشاد
 عرش مصرهزت التي المرأة   

   كاملرشاد
ــة ــ الطبع ــاهرة، ىاألول ــشر   ، الق ــة للن ــز الراي ــالممرك  = ه١٤١٤، واإلع

  .ص٢٦٨، م١٩٩٤

   نبيهة قدانة
نبيهة قدانة   

  ناديا الجردي نويهض
  ١٤٣نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 



١٩٨------------------------------    

   نفرتيتي
 نفرتيتي  

   قراعةسنية
  .مطبعة كوستاتوماس، القاهرة

 حكمت مصر في ظل ديانة التوحيدالتي الجميلة نفرتيتي   
   سامسونجوليا

  مختار السويفي: ترجمة
  .م١٩٩٢، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة

 نفرتيتيوالتاجالجمالة  رب   
   عبد اهللاصوفي
  .م١٩٥٢، دار الهالل، القاهرة

   نفيسة املرادية
 مماليك الأم   

   توفيق نجيب 
  .ص ١٣٢، دار العرب للبستاني، القاهرة

 جارية شركسية ارتفعت في مجتمعهـا أعلـى   :  نفيسة المرادية
  مكانة وكان في البر أياد كثيرة

  سنية قراعة
  .١٢٨ص) م١١/١٩٧٤ (١٩٢العدد، مجلة العربي



---------------------------------------١٩٩ 

   نوال 
 تهام نوال السعداوي في قفص االالدكتورة :المواجهة  

  ات فرحياسر
   .م١٩٩٥، دار الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة

   نور مغيزل
 نور مغيزل  

  ناديا الجردي نويهض
  ٩٤١نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   وحيدة
 وحيدة ماجاليتش:  تحريربطلة  

   رفيق شعبان الحلومحمد
  .مطبعة دار التأليف، القاهرة

   هدى الشعراوي
ج ة هدى شعراوي واحتفالهامعي  

   .م١١/٥/١٩٩٨،  األخبارجريدة



٢٠٠------------------------------    

مجموعة الخطب والمقاالت والدراسات والقصائد: ذكرى فقيدة العروبة   
    هدى شعراوي

  .ص ٢٤٧، م ١٩٤٨، شركة الفية للطباعة،  القاهرة
 ّرات هدى شعراويمذك:ة الحديثة رائدة المرأة العربي  

   هدى شعراوي 
  .ص ٤٥٧، م١٩٨١، لهاللدار ا، القاهرة

هدى الشعراوي   
  ناديا الجردي نويهض

  ١٠٢٥نساء من بالدي : في
  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

 ١٩٧٩ - ١٨٧٩الذكرى المئوية  :هدى شعراوي  
  .ص ٩٨، م١٩٨٠، نجلو المصريةمكتبة األ،  القاهرة

 يادةر الزمن وال:هدى شعراوي  
   اهيمإبرجورجيت عطية . د  

   .جزءان، م١٩٩٨، دار عطية للنشر، لبنان، ىاألولالطبعة 
      في ملف من السفور    :األول هدى شعراوي واالتحاد النسائي  

   الحجابإلى 
  السبكي آمال 

 ٧ (١٤٠العدد  ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب   ) القاهرة  ( مجلة القاهرة   
  ).م١٩٩٤/ 



  
  

  

 







 

 

 ألقابات الصحابي   
    الجدعأحمد 

  .ص ١٢٨، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، الضياءدار ،  األردن-عمان ، ىاألول الطبعة
اتاألنصاريات من الصحابي   

  سامية منيسي
  .م١٩٩٠، المكتبة األكاديمية بالرقي، القاهرة

ي ب عة النساء للنبي’  
  .ص١١٠ محمد علي قطب

 الصحا تذكره زواجه أ و ’في بيان أحوال بنات النبي    :اتبي
النساءفت بلقائه من ومن تشر  

   .٣٩: ٤  ، الذريعة اللكهنويه أم الحسنينالفاضلة 
  .باألردو 
 الرسولعهد النساء في حركية  ’  

   عبد الناظر محسن



٢٠٤------------------------------    

 = ه١٤٠٥/ ٢و١، األولالعدد ، ةالسنة الثانية عشر، )تونس( الهداية مجلة
/ ٦و٣ = ه١٤٠٥/ ١٠و٧،   الرابـع والخـامس    عددوال،  ٨٨ ص،  م١٩٨٤/ ١٠و ٩

  .٨٢ وصفحة، ٨٧ -٨٢ص ، م١٩٨٥
  ّتراجم شهيرات النساء فـي     ،   النساء أخباراء في   الحدائق الغن

   اإلسالمصدر 
    الحسن علي بن محمد المعافريو أب
   بيعائدة الطي:يقحقت 

  . ٢٨٧ ص، م ١٩٧٦، ٥العدد ،  مجلة كلية التربية بجامعة الفاتح
 سالمإ صدر در بزرگ زنان   

   ي خليليان سامانخليل 
  بالفارسية، ص١٧، منشورات نويد،  ش.ه ١٣٤٩، طهران 
 إسالم صدر زنان  

   بحر العلوم ي علمحمد
  أمينيمحمد على : ترجمة

  بالفارسية، ص١٤٢، ش.ه ١٣٥٨، منشورات حكمت، طهران، ىاألول الطبعة
 إسالم در پيشگاه زنان  

   يگم جميلة بمريم
ــة ــ الطبع ــران، ىاألول ــ، طه ــة المعاوني ــة ةالثقافي ــالمي للمنظم ، ص٢٨، ةاإلس

  .بالفارسية



---------------------------------------٢٠٥ 

       ات األنصاريات في مسند اإلمامبـن حنبـل     أحمـد  الصحابي 
  )رسالة ماجستير(

  مريم ياسين محمد فطاني
ــات  ــات بالريــاض الدراســات  -الرئاســة العامــة لتعلــيم البن  التربيــة للبن

  .ه  ١٤٠٥ ةاإلسالمي
 اهللا  إلى  مهاجراتصحابيات  

  عبد الرزاق حسين.د
  . ص١٩٧، م١٩٩٩= ه ١٤١٩، دار النفائس، األردن، ىاألول الطبعة
 اإلسالم عن دافعن اتصحابي  

  اب خطّ المعزّعبد
  م١٩٩٨، الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة

 في عهد الرسولاإلسالم بناء أمة في ودورهن اتالصحابي ’ 
  )سالة ماجستيرر(

  منيسي عبد العزيز سامية
   .م١٩٨٧، داباآل كلية - القاهرةجامعة
 ومواقف اتصحابي   

    الجدعأحمد 
ــة  ــ الطبعـ ــان ، ىاألولـ ــضياءدار ،  األردن-عمـ ، م١٩٩٥ = ه١٤١٥، الـ

  .ص ١١٠
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 اتصورمن حياة الصحابي    
  عبد الرحمن رأفت الباشا. د 

  .ص١٢٣، م١٩٩٩ = ه١٤١٩، اإلسالميدب دار األ، القاهرة،  الثانيةالطبعة

 النساء المهاجراتمع   
  .م ٢/٥/١٩٩٧،  األخبارجريدة

 عهد الرسولفي النساء ةحركي ’   
   عبد الناظرمحسن 
 = )ه١٤٠٥ /٢و ١(، ١العدد ، عشرالسنة الثانية ، )تونس( الهداية  مجلة 

ــدد ، ٨٨ص) م١٠/١٩٨٤و ٩( ــدد ، ٨٢ ص، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، ٤والع ، ٥والع
  .٨٢ ص، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥
 اإلسالم صدر في المرأة دور   

    شلبيرؤوف 
  ٥٦ ص، )م١٩٨٥ = ه٥/١٤٠٥( ٥العدد ، ٣٤السنة ، اإلسالم منبر مجلة
 ةاإلسالمي الرسالة المرأة في نصرة دور   

   شمس الديندعد
  .٨٧ص ، ه ١٣٩٧شوال ، األولالعدد ،  المنطلقمجلة
ن السيرة وتعقيب عليهاأخبار م:  دور المرأة في الهجرة  

  يمنأم أالشهيدة بنان علي الطنطاوي 
  .٨ص، م١/١٩٧٧ = ه١/١٣٩٧، ٢٣العدد، مجلة الرائد



---------------------------------------٢٠٧ 

 من النساء’  النبيعن من روى ذكر   
  )الشيخ الصدوق( القمي محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 

 الجهادفي من شجاعة المرأة صور   
   محمد الطيبسعدأ

، المكتبة المكية ودار ابن حزم   ،   بيروت -المكرمةمكه  ،  ىاألول الطبعة
  .ص٦٤، م١٩٩٥ = ه١٤١٥
 أبي  بنتفاختة أم هاني :ةطالب بن عبد المطلب الهاشمي ةء الصحابي  

   ٢/٣١١عالم النبالء أ سير :في 
   .  الدين محمد بن أحمد الذهبيشمس
  ط ؤو شعيب األرن:تحقيق

  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة 
 فهمالقدوةة  الصحابيها للرسول للرسالة وحب’   

   .٦٠ ص، )م١٢/١٩٨١(، ١٤العدد ، السنة الثانية، ة األممجلة
 قمماإلسالم فية  نسائي   

   حامدأحمد 
  .ص ٢٧٠، مكتبة مدبولي الصغير، ىاألول الطبعة 
 الرسوللباس ’من   نبذة،جمعينأات  والصحابة والصحابي

    وصحابته الكرام’النبيعيش 
   طلحة محمد يونس عبد الستاروبأ



٢٠٨------------------------------    

،  مكتبة الملك فهد الوطنيـة     منشورات،  رةالمدينة المنو ،  ىاألول الطبعة
  .ص١٩٠
 ةالمخزومي  

 قراعةةسني   
   .١١٥  ص)م ٦/١٩٦٩(١٢٧العدد ،  العربيمجلة 
 أسماء معاني اتالصحابي   

    الجدعأحمد 
  ص١٢٠، ه ١٤١٨= م ١٩٩٨، دار الضياء، ردن األ-عمان، ىاألول الطبعة
 أخبار من اتالصحابي   

   املح حنان 
   دار الهدى، الرياض 
 عالم أ مناتالصحابي   

    علي قطبمحمد
  .م ١٩٩٨ = ه١٤١٨،  والنشر والتوزيعللطبعدار الدعوة ، القاهرة،  الثانيةالطبعة
 النساء مناقب منات الصحابي   

   سي الغني المقدعبد
  ة الظاهري  في المكتبة مخطوط

  .١١٧األوراق ، ١٧ مجموعة تحت رقم ضمن



---------------------------------------٢٠٩ 

 حول الرسولنساء ’  
   علي قطبمحمد

   .م١٩٩٥، دار الدعوة للطبع و النشر والتوزيع،  مصر- االسكندرية
 حول الرسولنساء ’  

   موسى رمضانمحمد
   .م١٩٩١،  للنشر والتوزيعاإلسراءدار ، القاهرة

 حول ِنساٌء سولالر’  
   حلبي ة طعممحمود  
  .ص٢٠٨، م١٩٩٩ = ه١٤١٩، دار المعرفة، بيروت،  الثالثةالطبعة 
 ول حول نساٌءسالر’   

   مصطفى الشلبي،  مهدي االستانبوليمحمود 
   .ص٣٨٦، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، دار ابن كثير،  بيروت-دمشق ،  السادسةالطبعة
 الطيواألسوة الحسنة القدوة: ’ حول الرسولنساء ة لنساء ب

    المسلمةاألسرة
   سليمإبراهيم محمد
   .م١٩٩١، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة

 الصحابةنساء   
    العزيز الشناويعبد 
  .ص ٤٦٢، م١٩٨٨، اإلسالميمكتبة التراث ، القاهرة 
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نساء في الهجرة   
  عبدالتواب يوسف
  .٤٧ص) ه ١/١٤٠٣(، ١العدد، السنة الثامنة، مجلة منار اإلسالم

 مع الرسول نساء ’  
   البرشومي محمود
  .دار روز اليوسف، القاهرة

 من عصر النبوةنساء   
   خليل جمعةأحمد
  .جزءان، م١٩٩٢ = ه١٤١٢، دار ابن كثير،  بيروت-دمشق، ىاألول الطبعة
 نساء األنصارمن المبايعات   

  .٢٢٩: ٣، الوافي بالوفيات   بن عبد الرحمن العبديمحمد 
 عصر الرسولفيور المرأة  صمن ’  

  هاشم ياغي. د
، العــدد الخــامس، المجلــد الــسابع والعــشرون،  هــدي االســالممجلــة

  .١٧ص ، م١٩٨٣ = ه١٤٠٣ ىاألولى جماد
 في غزوات الرسول العربيللتمريض عاتالمتطو    

  .نسيميمحمود ناظم . د 
 مع النبيالمرأة ’  



---------------------------------------٢١١ 

   بنت الهدى، آمنة حيدر الصدرالشهيدة
  .ص١٢٠، م١٩٨٨، اإلسالميدار الكتاب ، قم، الثانية الطبعة
المرأة المثالية كما نفهمها من بيعة النساء   

   المسيرأحمد أحمدالسيد 
  .١١٧٧ص) ه ٨/١٤٠٢ (٨العدد، ٥٤السنة ، مجلة األزهر

المرأة ودورها في الهجرة   
  منصور الرفاعي عبيد

  .ص١١٠، م١٩٧٦، ةاإلسالميالمجلس األعلى للشؤون ، القاهرة
 وقفات مع نسائنا-٣ -الرسالة وطموحات المرأة   

  األسدي  زينب
ذو الحجـة  ، ذو القعـدة ، العـدد الـسابع عـشر   ، الـسنة الثالثـة  ،   التوحيد مجلة

  .١٦٤ص ، ه ١٤٠٥صفر ، محرم، شروالعدد الثامن ع، ١٦٤ -١٥٨ص ، ه ١٤٠٥
 رسالة ماجستير( السنة في المرأة وجهادها هجرة(  

  شي محسن القرلطيفة
   ه١٤٠٨،  التربية للبنات بجدةكلية
 زنان صدر اسالمپيامبر با همگام   

   علي بحر العلوممحمد
  محمد علي أميني: ترجمة
   .بالفارسية، ص١٤٢، ش.ه ١٣٥٨، منشورات حكمت، طهران
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  بكر أبي أمساء بنت
 بكر أبي  بنتأسماء  

  األثير  ابن
  .١٠ – ٧/٩ ،سد الغابةاُ : في
بكر أبي  أسماء بنت  

  األستاذ عبدالمنعم الهاشمي
  . ص ٨٨، دارالبحار، دار ومكتبة الهالل،  لبنان-بيروت

بكر أبي  أسماء بنت  
  محمد علي قطب

  .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية
 بكر ذات النطاقين أبي  بنتأسماء   

    بن لطفي الصباغمحمد 
  .ص ٤٦، م١٩٨٨، اإلسالميالمكتب ، بيروت ،دمشق 
 بكر ذات النطاقين أبي  بنتأسماء   

    بن الشريفمحمود 
  .ص ٣٢، م١٩٥٨، ةمكتبة النهضة المصري، القاهرة 



---------------------------------------٢١٣ 

 أبي  بنتأسماء يقبكر الصد   
  بن عبد البرا
   .٤/١٧٨١ االستيعاب :في 
 أبي  بنتأسماء يقبكر الصد   

  ياسين بن خير اهللا العمري
   .٣٠٢ – ٣٠١، ٢٦٨ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء:في 
 اللَّه بن الزبير عبد والدة أسماء   

   حجرابن
  .٤/٢٢٩ االصابة :في 
 بكر أبي  بنتأسماء عبداللَّه أم   

    المؤذنحسن
   .٨٧ ص، ١٥العدد ، السنة الثانية، المجلد الثاني،  القطريةاألمة مجلة 
 النطاقينذات    

  اكر شمحمود 
  .٥٣٩ ص، م١٩٣٩مارس ، )م٣/١٩٣٩ (العدد، السنة السابعة،  الرسالةمجلة
 بكر أبي  النطاقين أسماء بنتذات  

 قراعةةسني   
   .١٠٨ ص، )م٢/٩٦٣(، ٥١العدد ،  العربيمجلة 
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 النطاقينذات    
   المنعم قنديل عبد

  .م١٩٨٦، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
 بكر أبي أسماء بنت النطاقين ذات  

   مصطفى الحمادييوسف
   .م١٩٨٩، مكتبة مصر، القاهرة

   أم أنس
 مالك أنس بن أم   

   قراعةسنية 
   .٦٠  ص)م١٩٧٠/ ١٢(، ١٤٥العدد،  العربيمجلة

  أم امين  
 الحبشيةبركة أيمن أم   

    بن خير اللَّه العمريياسين
   .١٦٧ النساء الروضة الفيحاء في تواريخ :في
 يمن أم أ بركة  

   علي قطبمحمد
   .م١٩٩٣،  للطبع والنشر والتوزيعالدعوةدار ، سكندريةاإل



---------------------------------------٢١٥ 

 الحبشية موالة رسول اللَّهيمنأ أم بركة ’ة  الصحابي  
  الذهبي 

  ٢/٢٢٣ سير أعالم النبالء :في
  ط ؤورن شعيب األ:تحقيق 
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة 
 أم أيمن (بةثعل بنت بركة(  

   األثيرابن
  ٥٦٨ - ٥٦٧، ٥/٤٠٨ أُسد الغابة :في 
   . حياء التراث العربيادار، بيروت 
 أم أيمن( بنت ثعلبة بركة(  

   عبد البر ابن
  ٤٣١،  ٤/٢٥٠ األصحابستيعاب في معرفة  اال:في

  ) .صابةبهامش اإل(حياء التراث العربي  إدار، بيروت 
 بنت ثعلبة موالة النبي بركة  ’   

   رضا كحالةعمر
   ١/١٢٧ أعالم النساء : في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة 
 بركةأم أيمن(ة  الحبشي(  

   حجر ابن
   ٤٣٢، ٤/٢٤٩ اإلصابة في تمييز الصحابة :في 
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت 
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   أم حزام
 ملحان حزام بنت مأ  

   علي قطبمحمد
   .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، دريةاالسكن

   أم سليم
 سليم بنت ملحانأُم    

   عمر الخراطأمينة 
  .ص ١٣٦، م١٩٩٦ = ه١٤١٦، دار القلم، دمشق، ىاألول الطبعة 

  ام كلثوم
  معيطي كلثوم بنت عقبة بن أبأم   

   الشيخيوسف
   .١١٣ ص)ه ٦/١٤٠٩ - ٥ (١٠و٩العدد ، ىاألولالسنة ،  نور اإلسالممجلة

  ّ مسية
 لاإلسالم في شهيدة أوأة  سميارم عم  

    نور الدين فضل اللَّهمريم 
ــة  ــانمجل ــسبعون ،  العرف ــاني وال ــد الث  ( =)ه٩/١٤٠٤( ٦العــدد ، المجل

  .٧٣  ص)م٦/١٩٨٤



---------------------------------------٢١٧ 

 لأواإلسالم فية  فدائي  
   القاروطزينب 

   ٣٩  ص)م٧/١٩٨١(١٠العدد ،  القدسمجلة
 م أ ةسميارعم   

  ثير األابن 
   ٧/١٥٢سد الغابة أ :في 
 أ ةسميارم عم  

   علي قطبمحمد
  .م١٩٩٣،  والنشر والتوزيعللطبعدار الدعوة ، االسكندرية

 ةسميلار  أم عماإلسالم شهيدة في أو  
 قراعةةسني   
   .١١١  ص)م١٩٦٦ /٩( ٩٤العدد ،  العربيمجلة 
 م أ ةسميبن ياسرارعم   

   عبد البربنا 
   ٤/١٨٦٣ االستيعاب :في 
 أم ةسمي بن ياسرارعم   

    شيت خطابمحمود
 ٦٣د العــد، الــسنة الــسادسة، المجلــد الــسادس، ة القطريــةمــ األمجلــة 

  ).م١١/١٩٨٥ =ه٣/١٤٠٦(
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 ول شهيدة في اإلسالمأ سمية أم عمار  
  سنية قراعة

  .١١١ص) م١١/١٩٦٦ (٩٤العدد، مجلة العربي
 أ (خباط بنت ةسميبن ياسرارم عم (  

   حجر ابن
  .٤/٣٣٤صابة  اإل:في
 الشهيدة بنت خباطةسمي   

    الغني يعقوبعبد 
 ٤العـــدد، والثالثـــونالمجلـــد الخـــامس ، اإلســـالمي البعـــث مجلـــة 

  .٨٢ص) م٧/١٩٩٠( =  )ه١٢/١٤١٠(

   رفيدة
رفيدة األسلمية   

  محمد علي قطب 
  .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

 اإلسالم في ىاألول الممرضة :رفيدة  
  الفنجري شوقي أحمد 
  .ص ١٧٦، م١٩٨١، دار القلم، الكويت 
 رفيدةة  األنصاري  

   األثيرابن



---------------------------------------٢١٩ 

   .٧/١١٠سد الغابة أ :في
 رفيدةة  األنصاري  

   حجرابن
  . ٤/٣٠٢صابة إل ا: في
رفيدة األنصارية   

  ابن عبد البر
   .٤/١٨٣٨االستيعاب : في

 الد عاتكة بنت خ
 معبد مأ التي نزل عليها النبي:ةالخزاعي’ا هاجر لم  

   حجرابن
  .٤/٤٩٧صابة  اإل:في 
 عاتكة معبد مأة بنت خالد الخزاعي  

   بن خير اللَّه العمريياسين
   ٢٥٧ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في 

  معبد واُم ’الرسول  
  .)٧، للمحات من حياة الرسو(دار الكتاب اللبناني ، بيروت

 خالد بنت عاتكة  
    االثيرابن
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  .٧/١٨٢سد الغابة أ :في
 ةأ(خالد بنت عاتكةم معبد الخزاعي(   

  بن عبد البرا 
  .٤/١٨٧٦ االستيعاب في 

  زيد بنت عاتكة 
 زيد بنت عاتكة   

   علي قطبمحمد
  المكتبة العصرية، بيروت

 بن عمرو بن نفيلزيد بنت عاتكة    
    األثيرابن
   ٧/١٨٣ة  الغابأسد:في
 بن عمرو بن نفيلزيد بنت عاتكة    

   حجر ابن
   ٤/٣٥٦صابة  اإل:في
 بنت زيد بن عمرو بن نفيلعاتكة   

  بن عبد البرا
  .٤/١٨٧٦ االستيعاب :في 



---------------------------------------٢٢١ 

  عائشة بنت طلحة
 طلحةبنت عائشة أخبار   

    الحسن علي بن محمد بن علي المعافريوأب 
رة فـي  وعنها مـصو ، ق أورا٩في ،  ٣١٠٦ في شستربتي برقم     مخطوطة 

   .١١١٠/٤معهد المخطوطات العربية برقم 
 بنت طلحةعائشة   

    بسيونيكمال 
  .ص ٣٢٦، م١٩٦٣، للجامعييندار النشر ، القاهرة،  الثانيةالطبعة 

  فاطمة بنت اخلطاب 
 الخطاببنت فاطمة    

   االثير ابن
  .٧/٢٢٠سد الغابة أ :في
 الخطاببنت فاطمة    

   حجر ابن
  .٤/٣٨١صابة  اإل:في 

  الخطاببنت فاطمة    
  بن عبد البرا
  .٤/١٨٩٢ االستيعاب :في 
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 الخطاب بنت فاطمة   
    علي قطبمحمد
  .المكتبة العصرية، بيروت

  لبابة بنت احلارث 
أم الفضل    

  محمد علي قطب
  .م١٩٩٣، دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية

 كربال گذشتم الفضل في كتاب آنچه درأ رؤياى   
  ي عامليمحمد عل

 .بالفارسية، ص٤٦٥، منشورات هاد، طهران، الطبعة الرابعة

 الحارثبنت لبابة    
  ثير األابن

  . ٧/٢٥٣سد الغابة أ :في 
 الحارثبنت لبابة    

   حجر ابن
  .٤/٣٩٨صابة  اإل:في 
 الحارثبنت لبابة    

  بن عبد البرا 
  .٤/١٩٠٧ االستيعاب :في 
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 ةأول امرأة أسلمت بعد خديج م الفضلأ: الكبرىلبابة  
   نور الدين فضل اهللا مريم
/ ٩ = ه١٤٠٤/ ١٢ (٧العـدد   ،  المجلـد الثـاني والـسبعون     ،   العرفان مجلة

   .٨٨ص ) م ١٩٨٤

    بنت كعبنسيبة
 عمارة أم   

   بن خير اهللا العمريياسين
  .٢٦٥،  في تواريخ النساءالفيحاء الروضة :في
 عمارة أم   

   الشيخيوسف
، ١٠ =ه ٤/١٤٠٩،  ٣ ( ٨ و ٧ددالعـ ،  ىاألولـ الـسنة   ،  اإلسـالم  نـور  لةمج

  .١٢٦ ص )م ١٩٨٨/ ١١
 أمة الباسلة  عمارة الصحابي  

   العزيز الرفاعي عبد
  .ص٧٥، م١٩٨٩ = ه١٤٠٩، دار الرفاعي، الرياض،  الخامسةالطبعة
 أمالجليلةة عمارة الصحابي   

  ستاذ عبد المنعم الهاشمياأل
  .ص ١١٢، م٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل، لبنان -بيروت 
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 عمارة نسيبة بنت كعب أم   
   المؤذن حسن
  .٢٨ص ، ٨العدد ، ىاألولالسنة ، األولالمجلد ، القطرية ةاألم مجلة
 عمارة نسيبة بنت كعب أم   

   السعيد محمد
 /١( ١١العـدد   ،  السنة الثالثـة و العـشرون     ،  اإلسالمي رابطة العالم    مجلة

  ٢١ص ، ) م١٩٨٤ /١٠= ١٤٠٥
 عمارة نسيبة بنت كعب مأ   

   علي قطبمحمد
  .م١٩٩٣،  للطبع والنشر والتوزيعالدعوةدار ، االسكندرية

 أمة المجاهدة  عمارة نسيبة بنت كعب الصحابي  
   عمر الخراطأمينة

  . ص ١٢٦، م ١٩٩٨ = ه ١٤١٨، دار القلم، دمشق، ىاألول الطبعة
 لأواإلسالم فية  فدائي   

  وط  القارزينب
   .٤١ ص)م٩/١٩٨١ ( ٢٢العدد ، ٣٩ص ، )م٧/١٩٨١(، ٢٠العدد ،  القدسمجلة
 نسيبة بنت كعب: اإلسالم مقاتلة في لأو  

   مصطفى الحمادييوسف
  م١٩٨٩، مكتبة مصر، القاهرة
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 نسيبةسالمل فدائية في اإل أو  
   بن الشريف محمود
  . ص٤٧،  م١٩٥٨، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

 نت كعب بنسيبة  
   الجليل حماد عبد

   .م١٩٩٧، واإليمانمكتبة العلم ، دسوق
 بنت كعب نسيبة   

   حسن برنيشمحمد
  . ص ٨٠، م١٩٨٠، مؤسسة دار األرقم، الكويت

 أم عمارةكعب بنت نسيبة    
  ق سليمة  موفّمحمد
  . ص ٥٥،  م١٩٨٠، دار الثقافة للجميع، دمشق
 بنت كعب أم عمارة األنصارية نسيبة   

    األثيرابن
  .٧/٢٨٠سد الغابة أ :في
 بنت كعب األنصارية نسيبة   

   حجر ابن
  .٤/٤١٨ اإلصابة في
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نسيبة بنت كعب األنصارية   
  عاطف لماضة.د

  قسم التحقيق بالدار: تحقيق
  .ص ٣١، م١٩٩٣  =ه١٤١٣، دار الصحابة للتراث، طنطا، ىاألولالطبعة 

 بنت كعب األنصارية نسيبة   
  ل اهللا  نور الدين فضمريم

ــة ــان مجل ــاني، )بيــروت( العرف ــدد الث ــاني ، الع ــد الث ــسبعونالمجل ، وال
   .٧٨ص، )م١٩٨٤ /٢ = ه٥/١٤٠٤(
 نسيبةة مغمورة بنت كعب مجاهدة عربي  

قراعة ةسني   
  .٩٤ص ،  م١٩٦٣، ٥٩العدد ،  العربيمجلة
 ة بنت كعبيبنس: العقيدة من نساء نماذج   

   حسن بريغشمحمد
   .م١٩٨٤، ارمكتبة المن، األردن



  
  

  

 







 

 

 بهلول العابدة و غيرها بنت مؤمنة أخبار   
  . الحسن علي بن علي المعافريوأب

 فـي رة وعنهـا مـصو   ،   أوراق ٩ فـي    ٣٠١٦ في شستربتي برقم     مخطوطة
  .١١١٠/٣معهد المخطوطات العربية برقم 

 داتالزاه العابدات أعالم   
   درنيقة محمد
  . م١٩٩٠، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ىاألولالطبعة 
 زهدايشانو زنان اندرحكايت   

   مجهولمؤلفل
ــران   مخطــوط ــة طه ــة جامع ــي مكتب ــمن مجموعــة ف ــية،  ض ،   بالفارس

  .٤٩٩: الفهرس
 زناننج پنهان گ:ف تصو   

  دامز هلمينسكي آكاميل
  .باإلنجليزية ،  ص٣٠٨، منشورات رندم هاوس، ورك نيوي، ىاألول الطبعة
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 ي صوفزنان   
   نور بخش جواد

  .بالفارسية،  ص٢٣١، منشورات يلدا قلم، طهران، ىاألول الطبعة
 ات األمريكياتالصوفي   

   بختي الله
  .باالنجليزية ، منشورات كازي،  أمريكاىاألول الطبعة 
ة النسويةالسطح إلى د الغوص عميقاً والصعو- الصوفي  

  كارول بي كريست
  مصطفى محمود: ترجمة
  سحرالموجي: تقديم
  .ص١٨٣، م٢٠٠٦آفاق للنشر والتوزيع ، القاهرة، ىاألولالطبعة 

 طبقاتويليهة  الصوفيدات الصوفيات  ذكر النسوة المتعب  
   عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأب

   عبد القادر عطا ي مصطف:تحقيق
  . ص٥٠٣،  م١٩٩٨ = ه ١٤١٩، العلميةدار الكتب ، بيروت ،ىاألول الطبعة
 اهللا عاشقات   

   مكارم سامي
  . ص ١٩٧،  م١٩٩٤ = ه١٤١٤،  صادردار
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 عارفات نساء   
  ردستاني أكبر حسيني أ علي مير
  ياءاألول كتاب محفل األصفياء و مجمع :في

   .١٦٤: ، الفهرس  جامعة طهرانمكتبة في مخطوط

 في المحراب نساء   
   السيد فتحي مجدي
  .ص٨٧، ه  ١٤١١=  م ١٩٩٠، دار الصحابة للتراث بطنطا، ىاألول الطبعة

 اإللهي الحب في محراب نساء   
   الحمصيرغداء
 = ه١٤٢٥،  النـشر ودار المكتبي للطباعـة  ،   سورية - دمشق،  ىاألول الطبعة

  . ص ٢٧٢،  م٢٠٠٤

 ابدات  منهن و العلموفّقات و ذكر االمسلمات النساء نصيحة  
   الحنبلي القادري أحمدبكر  أبي  بنأحمد

 ورقة بخـط    ١٤٨في  ،   ق ١٣٠ في الخزانة العامة بالرباط برقم       مخطوط
   .ه  ٨٣٠، المؤلف

***  
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   ّ العدويةرابعة
 كعب دختر رابعة  

  نجمي ناصر
  .بالفارسية،  ص١٩٩،  ش.ه  ١٣٤١، منشورات معرفت، طهران

 ارابعة ة لعدوي  
   الشهاوي سعد شرف الدينأحمد

  .م١٩٧١، مطبعة دار التأليف، القاهرة
 رابعةة  العدوي  

  زهرا سليماني
  .٣٤ص، ٨العدد، مجلة مشكوة النور

 رابعةة  العدوي  
   عاطف الزين سميح
  .ص١٤٨،  م١٩٨٨ = ه ١٤٠٨، ل. م . الشركة العالمية للكتاب ش، بيروت

 رابعةة  العدوي  
  ردم  معدنان
  .  ص ١٢٥،  م١٩٧٢، منشورات عويدات، بيروت
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 ة العدورابعةي   
   عبد المنعم خفاجي محمد
   ٧٠ص ) م١٩٧٢ /٥(٣العدد ، السنة الخامسة عشر،  دعوة الحقمجلة
 رابعةة  العدوي  

   عطية خميس محمد
   .ص١١٨،  م١٩٥٨، المكتبة المحمدية التجارية، القاهرة،  الثانيةالطبعة
 الرابعة ةعدوي  

   الشرقاويمحمود
  .م١٩٧١، دار الشعب، القاهرة

 رابعةالعدوي فت ة عازفة الناي التي تصو  
   سكاكيني وداد
   .٢٧ص ،  م١٩٦٠، ١٠العدد ،  العربيمجلة
 رابعةالبصرة البتولعذراءة  العدوي   

   المنعم قنديل عبد
   .م١٩٨٧، مكتبة الثقافة، القاهرة

 رابعةالحياة وة  العدوي ة في اإلسالم الروحي  
   سرور الباقي عبد

  . ص ١٧٤،  م١٩٥٧، دار الفكر العربي، القاهرة



٢٣٤------------------------------    

 رابعةونظراتة  العدويفي التصو مف وعالم الروح البن القي  
   لبيب البوهيمحمد
   .م١٩٥٣، دار الطباعة المصرية الحديثة، القاهرة

 ثار رابعة آ و ي گزند  
   اسميت مارگارت

  .باالنجليزية ،  كازيتمنشورا،  أمريكا
 اإللهي العشق شهيدةة  رابعة العدوي  

   الرحمن بدويعبد
  . ص ٢٠٨، م ١٩٧٨، وكالة المطبوعات، الكويت،  الرابعةالطبعة
 مامة العاشقين والمحزونينإ: رابعة العدوية، الخاشعة، العابدة  

  فني المنعم الحعبد
   .م١٩٩١، دار الرشاد، القاهرة

 العاشقةفة  المتصو  
   سكاكيني وداد

  .  ص١٢٨،  م١٩٥٥، دار المعرفة، القاهرة
 رابعةالزاهدة التائبة :  الزهاد فةمتصوشـهيدة الحـب   ، ة العدوي

  اإللهي 
  اح سليم الجررشيد
  . ص ١٠٤،  م١٩٨٨، دار التربية، بغداد



---------------------------------------٢٣٥ 

  ة ّ الباعونيعائشة
 الشاعرة ةالباعوني ةالصوفي   

   علي حسن محمد
   . ٩٠ص ، م ١٩٧٦، ٣العدد ، المجلد الخامس،  الموردمجلة
 عائشةة  الباعوني  

   عبد اهللا مخلص
، الثـاني الجـزء  ، المجلد السادس عـشر  ،  )دمشق( المجمع العلمي    مجلة

  .٦٦ص ، م١٩٤١





  
  
  

  

 







 

 

 رائدات لكل جيل   
   العاسمي اهيمإبرغادة 

   .ص٦٤،  م٢٠٠٠ = ه ١٤٢٠، دار الفكر، دمشق، ىاألولالطبعة 
 رائدات النساء   

  وست يأدنا 
  و د سليم ع:ترجمة

ص ٢٠٠، ة للتأليف و الترجمة و النشردار اليقظة العربي .  
زنان برنده جايزه نوبل    

  كيوي مدنيمنوچهر . د 
  .بالفارسية،  ص٢٧٢، ش. ه١٣٧٦، ويژه آمنشورات ، ىاألولالطبعة 

 سطور مع العظيمات   
  محمد كامل حسن المحامي 

  . ص ١٥٠، م١٩٦٩، دار البحوث العلمية، بيروت
ات في العصر العباسي  عالمات بغدادي  

  ناجي معروف 



٢٤٠------------------------------    

  . ص ٣٠،  م١٩٦٧، دار الجمهورية، بغداد
ات رائدات ومبدعات مصري  

  نخبة من الكاتبات والباحثات
   .م١٩٩٥،  المصرية العامة للكتابالهيئة، القاهرة

 من عبقريات نساء القرن التاسع عشر   
  يوسف يعقوب مسكوني 

  .  م ١٩٤٦، مطبعة المعارف
 نساء رائدات   

  ت وصال حمزة عفّ
   انءالجز،  م١٩٩٥ = ه ١٤١٦، دار ابن حزم، بيروت، ىاألولالطبعة 

 اإلسالمي نساء عالمات في تاريخ لبنان   
  . م تدمري عمر عبد السال

، ٣٢ص  ) م١٩٨١/ ١ ( ١العدد ، السنة العاشرة،  اإلسالميمجلة الفكر 
   .٦٩ص ) م١٩٨١( ٢العدد 
 نساء عالمات في العصر الحديث   

  . أدنا يوست 
   عبود األشقر إبراهيم : ترجمة
  .دار اليقظة العربية ،  دمشق 



---------------------------------------٢٤١ 

ة  نساء في القم  
  محمد علي العبد 

ــة العــرب ــسنة الخا، مجل ــسة عــشر ال ــسابع ، م ــامنوالجــزء ال  ١١(،  الث
 و ٦٦٧ص ، )م٢/١٩٨١و١( العاشـر  والجزء التاسع ،  ٥٤٨ص  ،  )م١٢/١٩٨٠و

  . ٨٣٣ص، )م٤/١٩٨١و٣( الثاني عشر والجزء الحادي عشر

 ةاإلسالمي النساء اللواتي ضربن النقود   
  مهاب درويش البكري 

  .٣٦ص ، )م  ١٩٦٩(، الجزء الثاني، األولالمجلد ، مجلة المسكوكات

قات نساء متفو   
  سلمى الحفار الكزبري 

  .  ص ٢٥٩،  م١٩٦١، دار العلم للماليين، بيروت، ىاألولالطبعة 

 الحفار ىسلمل نساء متفوقات   
   الجندي أحمد 

  .٣٨٦ص،  م١٩٧٠، المجلد الخامس و األربعون، مجلة المجمع العلمي بدمشق

***  
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   بدرية
بدرية العوضي   

  ناديا الجردي نويهض
  ٥٥٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   بي بي
        مة ستارة شناس إيرانـي قـرن هفـتم هجـري بـهبي بي منج 

  روايت فرزندش ابن بي بي
  .بالفارسية، ٣٩ص، ٤٧العدد، مجلة المعارف

   زينب
 ازاقتحمت عوالم التحرر والمعرفة، ئدةرا، عصامية( زينب فو(  

  ايلي نصراهللا
ــق  ــة الطري ــسون  ، مجل ــعة والخم ــسنة التاس ــدد، ال ) م١/٢/٢٠٠٠ (١الع

  .ص٢٠٢
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   سارة
 مبراطورية العثمانيةأل هدمت االتي المرأة سارة  

    أكدوغانلطفي 
   دار طالس :ترجمة 

  .ص ٣٢٤، م١٩٩٥، ىاألول الطبعة 

   مسرية
   عالم،  ل سميرة موسى أو  بملكـة  ،  كانت تحلـم  ..ةة ذرة مصري

   !لكنها ملكت الجمال والعقل معاً، الجمال
  يحيى سعيد 

   .م١٩٩٨/ ٧/٤، جريدة الجمهورية

   سهري
سهير فرغل سيدة برتبة عميد بالقوات المسلحة   

  عبلة الساعاتي
  ).م٩/١٠/١٩٩٨(جريدة األهرام 

   فاطمة 
إسماعيل فاطمة بنت : أميرة الجامعة  

  ر شاهينعبد الصبو
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  .م١٩٩٨، دار االعتصام، القاهرة
 إسماعيل ذكرى المغفور لها األميرة فاطمة  

  مي زيادة
  .م١٩٢٠، القاهرة

   اخلرايفة فايز
فايزة الخرافي   

  ناديا الجردي نويهض
  ٤٧٧نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   فلورانس
 بدست چراغ بانوى   

   خليقيو  خسر:ةترجم
،  ص ٣٦،  ش.ه  ١٣٤٥،  ميـر كبيـر   أمنـشورات   ،  طهـران ،  الطبعة الثانية   

بالفارسية ، رمصو.  
فلورانس نا يتينگل    

  اسميت سيسيل وودهام 
  فرامرز برزگر :  ترجمة
  . بالفارسية،  ص٧٢، طهران
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   لبيبة
 سيرة ة   سياسي-  لبيبة هاشـم    بينهن  ات رائدات  اجتماعية لصحافي 

   شفيقودرية ومنيرة ثابت 
  .م ٥/٤/١٩٩٨، األوسط الشرق جريدة

   ليلى
ليلى دوس   

  ناديا الجردي نويهض
  ٩٩٩نساء من بالدي : في

  .م٢٠٠٠، دار الحداثة، بيروت، ىاألولالطبعة 

   ماري كوري
    مادام كوريخين زن در تاري بزرگتر

  .بالفارسية، مطبوعات افشاري ، طهران:ترجمة
 التلميذة الخالدة   

  يف كوري ا
   الصاوي محمد أحمد :ترجمة
  . ص ٢٧٣، م١٩٧٠، دار الهالل،  القاهرة
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ي کوري ماري داستان زندگ   
  د ييرابرت ر

  ن يمسعود برز: ترجمة
  .بالفارسية، ش.ه  ١٣٦٤، منشورات بهجت

ماري كوري وعلم األشعة   
  نعومي باسا شوف

  سمية النوري: ترجمة
ــاض ــسعودية  ، الري ــة ال ــة العربي ــ، المملك ــانمكتب   =ه١٤٢٥، ة العبيك

  .ص ١٥٢، م٢٠٠٤
وم ي و کشف رادي کوري مار  

  رمنگهامين بيستيرچ وکريورلی بي ب
  ن يادا زنديسع: ة ترجم

، ش.ه  ١٣٨٣، ميـر كبيـر  أمؤسـسة منـشورات     ،  طهران،  ىاألول الطبعة  
  .بالفارسية،  ص٤٨
 مدام کوري   

  ف ي ايکور
  . ص ٢٦٤،  م١٩٧٨، المؤسسة العربية للدراسات، روتيب
 مدام کوري   

  محمد كامل حسن المحامي
  . ص ١١٦،  م١٩٧٧، المكتب العالمي، بيروت، الطبعة الثانية



---------------------------------------٢٤٧ 

 مدام کوري مكتشفة الراديوم   
  . ص ١٢٣،  م١٩٧٨، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة التاسعة

   مارغريت
مارغريت ميدوسن الرشد في امريكا   

  جوان مارك
  سعدسعيد محمد األ: ترجمة

ــاض ــسعودية  ، الري ــة ال ــة العربي ــان ، المملك ــة العبيك  = ه١٤٢٥، مكتب
  .ص ١٤٤، م٢٠٠٤

   نبوية
نبوية موسى وتعليم البنات في مصر   

  هالة كمال
  .م١٩٩٨، ٥، ٦العدد ، دار سينا للنشر، القاهرة، مجلة هاجر

نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية   
  محمد أبو اإلسعاد

  .م١٩٩٤، مصرية العامة للكتابالهيئة ال، القاهرة

   هدى الدمياطي
 هدى الدمياطي أصغر نائب رئيس جامعة بمصر. د  



٢٤٨------------------------------    

  صفية الخولي 
  . م٢٩/٣/١٩٩٨، جرييدة الجمهورية

   هيلني كيلر
  ّة حياتيقص   

   هيلين كيلر
  مين مرسل قنديل أ : ترجمة
  .ص ٢٤٧، م١٩٥٢، نجلو المصريةألمكتبة ا، القاهرة

معجزه اراده   
  وجيهه آزرمى: جمةتر

، ياء والمربيناألولمنشورات لجنة  ،  طهران،  مطبعة آرين ،  الطبعة الثانية 
  . بالفارسية، ص٢٢٤، ش.ه١٣٧٥
 معجزة التربية هيلين كيلر  

   عبد العزيز عبد المجيد
، منشورات المركـز النمـوذجي لرعايـة وتوجيـه المكفـوفين          ،   القاهرة

  .جزءآن، م١٩٧٠
  إلرادةا معجزة -هيلين كيلرة البشري  

    محمد كامل حسن المحامي
  .ص ١١٩، م١٩٧٨، المكتب العالمي، بيروت



  
  
  

  

 





 

    بنت عبد الطلبأروى
أروى بنت عبد المطلب    

  ثيرابن األ
  ٥/٣٩١ أسد الغابة : في

   .حياء التراث العربيإدار ،  بيروت
أروى بنت عبد المطلب   

  ابن حجر 
  . ٤/٢٢٧،  صابةاإل :في
أروى بنت عبد المطلب   

  ابن عبد البر
  .٤/٢٢٤االستيعاب في معرفة األصحاب : في

  .حياء التراث العربيادار ، بيروت
أروى بنت عبد المطلب   

   يخير الدين الزرگل
  ١/٢٩٠عالم أل ا:في

  . م١٩٨٦، للماليين دارالعلم، بيروت،  الطبعة الثالثة
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أروى بنت عبد المطلب   
   رضا كحالةعمر
  ١/٣٢عالم النساء أ :في

  .  م ١٩٨٤=  ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة
أروى بنت عبد المطلب   

  علميالشيخ محمد حسين األ
  ١/٢١٦عالم النساء أ تراجم : في

  .  م ١٩٨٧=  ه١٤٠٧، ىممؤسسة األعل، بيروت، ىاألول الطبعة 
أروى بنت عبد المطلب   

   اهللا العمريياسين بن خير
  . ١٨٩ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء: في
ة النبي أروى بنت عبد المطلب عم’  

   الذهبي
  ٢/٢٧٢ سير أعالم النبالء : في

  رنؤوط ب األي شع:تحقيق
  . م ١٩٨٥=  ه١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة

أروى بنت عبد المطلب ’ة الرسول األعظم عم  
  لدين فضل اهللا مريم نور ا

   = ه١٤٠٥/ ٧و ٦(٢، ١العدد ، المجلد الثالث و السبعون، مجلة العرفان
  .٧٥ ص )م٤/١٩٨٥ ٣(



---------------------------------------٢٥٣ 

  بنت عبد املطلب أميمة 
أميمة بنت عبد المطلب   

  ابن حجر
  ٤/٢٤٢اإلصابة في تمييز الصحابة : في

  .  التراث العربي إحياءدار ،  بيروت
أميمة بنت عبد المطلب   

  ة عمر رضا كحال
  ١/٩٣ أعالم النساء :في

  . م ١٩٨٤=  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة
 أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم   

  األعلميخ محمد حسين يالش
  ١/٣٢٦عالم النساء أ تراجم :في

  .  م ١٩٨٧=  ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألولالطبعة 
ة رسول اهللا أميمة عملب  بنت عبد المط  

  الذهبي 
   ٢/٢٧٣عالم النبالء أ سير :في

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  .  م ١٩٨٥=  ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة
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   بنت عبد املطلب ةبر
بر ة ة بنت عبد المطلب الهاشمي  

  عمر رضا كحالة 
  ١/١٢٥ أعالم النساء :في

  .  م ١٩٨٤= ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة
ة بنت عبد المطلب الهاشمية  بر  

  ١/٣٣٧عالم النساء أ تراجم : في علميمحمد حسين األ
  . م ١٩٨٧=  ه ١٤٠٧، علميمؤسسة األ، بيروت، ىاألولالطبعة 

ة عمة رسول اهللا بر بنت عبد المطلب   
  ٢/٢٧٣عالم النبالء أ سير :في

   الذهبي 
  رنؤوط ب األي شع:قيتحق

  . م ١٩٨٥= ه ١٤٠٥، مؤسسه الرسالة، روتيب، ، ثة الطبعة الثال

  ضاء يالب
ة النبي  البيضاء بنت عبد المطلب عم  

  ٢/٢٧٣عالم النبالء أ سير : الذهبي في
  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق

  .  م ١٩٨٥=  ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة



---------------------------------------٢٥٥ 

    بنت عبد املطلبشجاعة
شجاعة بنت عبد المطلب    

   .١٥ص، ٦٤العدد ، السنة السادسة، المجلد السادس،  األمة القطريةمجلة

    بنت عبد املطلبّةصفي
ة صفي  

   برانقأحمدمحمد 
  م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة

ة بنت عبد المطلب صفي   
  ٤٩٣ -٥/٤٩٢ أسد الغابة : فياألثيرابن 

  .حيا ء تراث العربيإدار ، بيروت
ة بنت عبد المطلب صفي   

  .٤/٣٤٨اإلصابة في تمييز الصحابة :حجر فيابن 
  .دار أحياء التراث العربي، بيروت

ة بنت عبد المطلب صفي  
  .٤/٣٤٥االستيعاب في معرفة األصحاب:  في ابن عبد البر

  .حياء التراث العربيا دار،  بيروت
ة بنت عبد المطلب صفي   
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  زينب القاروط
  .٣٢ص)  م ٨/١٩٨١ (٢، ١العدد ، مجلة القدس

ة بنت عبد المطلب صفي   
  محمد حسن كامل

  .٢٣ ص)م٦/١٩٧٩ ( ٨العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة تاريخ العرب و العالم
من الفناء وحدها جيشاًأنقذت المرأة التي :ة بنت عبد المطلب صفي   

  محمود شيت خطاب
   .٨٨ ص )م١٩٨١ /٢( ٢٦٧العدد ، مجلة العربي

ة بنت عبد المطلب  صفي  
  لدين فضل اهللامريم نور ا

ــان  ــة العرف ــسبعون ، مجل ــاني و ال ــد الث ــدد ، المجل =  ه ٦/١٤٠٤ ( ٣الع
   .٧٢ ص ) م ٣/١٩٨٤
ة بنت عبد المطلب  صفي  

  ١٩٣ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :ياسين بن خير اهللا العمري في
   عماد علي حمزة :تحقيق

   . م١٩٨٧= ه ١٤٠٧، الدار العالمية، بيروت، ىاألول الطبعة 
صفي ة الرسولة بنت عبد المطلب عم’  

  .٢/٢٦٩عالم النبالء أ ر سي:الذهبي في
  شعيب االرنؤوط: تحقيق



---------------------------------------٢٥٧ 

  . م ١٩٨٥= ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة
صفي ة الرسولة بنت عبد المطلب عم’  

  محمد علي قطب ، محمد عمر الداقوق
  .المكتبة العصرية، بيروت

ة بنت ع صفية بد المطلب الهاشمي  
  ٢/٣٤١ أعالم النساء :عمر رضا كحالة في

  . م١٩٨٤=  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة
ه دختر عبد المطلب بن هاشم القرش صفيه ي  

  )ص(حروف ، لغت نامه: كبر دهخدا فيأعلى 
   .٢٧٣ص ، بالفارسية، ش.ه  ١٣٣٠، طهران

صفي مطلبة بنت عبد الة القرشي  
  .٣/٢٠٦عالم  األ:خير الدين الزرگلي في

  . م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة
مسلمات خالدات  :ة بنت عبد المطلب صفي  

  سنية قراعة 
  . ٥٤ ص ) م١٩٦٥ /٥( ٧٨العدد ، مجلة العربي

    بنت عبد الطلبعاتكة
عاتكة بنت عبد المطلب    
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  ابن حجر 
  .٤/٣٥٧رفة الصحابة  معىاإلصابة ف:في

  .حياء التراث العربيإدار ،  بيروت
عاتكة بنت عبد المطلب    

  خير الدين الزرگلی
  ٣/٢٤٢عالم  األ:في

  . م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة
عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم القرش ةي  

   األثيرابن 
  ٥/٤٩٩ أسد الغابة :في

  .تراث العربيحياء الإدار ، بيروت
بنت عبد المطلب ’ة رسول اهللا عاتكة عم  

   الذهبي 
  .٢/٢٧٢عالم النبالء ا سير :في

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  .  م ١٩٨٥=  ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة

ة النبي عاتكة عم’  
  ياسين بن خير اهللا العمري 

  .١٨الروضة الفيحاء في تواريخ النساء  :في



  
  
  

  

 





 

  آغا بيگم 
آغا بيگم الطباطبائية   

   مشكور ي علأم، الشيخ محمد الحسون
  ٨٦ أعالم النساء المؤمنات :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  آمنة البغدادية 
آمنة البغدادية    

   مشكور  عليأم، الشيخ محمد الحسون
  ١١٥عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  ّةآمنة البهبهاني 
ة آمنة البهبهاني  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
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  ١١٥عالم النساء المؤمنات أفي 
 منـشورات  -ة ؤون الخيريـ  والش األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 

  .ه ١٤٢١، أسوة

  آمنة السي 
آمنة المجلسي   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ١١٦عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

   أم الدرداء
أم الدرداء الصغرى   

  سنية قراعة
  .٥٧ص) م١١/١٩٦٧ (١٠٨العدد ، لعربيمجلة ا

   م علي أ
 األولم علي زوجة الشهيد أ  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٢٠٤عالم النساء المؤمنات ص أ :في



---------------------------------------٢٦٣ 

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  ّة كلثوم القزوينيم أ
 مأة ال كلثوم الروغنيةقزويني   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٢٤٣عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  ّةم كلثوم الصدرائيأ
 أةم كلثوم الصدرائي   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٢٤٥عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  بنت صدر الدين
  العاملي بنت صدر الدين  
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   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٢٩٢عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
   .ه١٤٢١، أسوة

  بنت عزيز اهللا
 بنت عزيز اهللا المجلسي   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٢٩٩عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  بنت الشيخ علي
 بنت الشيخ علي المنشار   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٣٠٠عالم النساء المؤمنات أي ف

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة



---------------------------------------٢٦٥ 

   شرف مشسيبي ب
ي بي بة  شرف شمس الطباطبائي  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٣٠٦عالم النساء المؤمنات أفي 

 منـشورات  -ة  الخيريـ  والشؤون األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  خدجية
ة خديجة القزويني   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٣٧٥عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، أسوة

  ّةدر
ة درة المخزومي  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٣٨٤عالم النساء المؤمنات أ :في

   منشورات-ة  والشؤون الخيرياألوقافمنظمة ، طهران، الطبعة الثانية
  .ه ١٤٢١، سوةأ
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  ّةزكي
زكي ةة المازندراني   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٤٢٤عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  زهراء
ة زهراء القزويني   

   علي مشكورأم، الشيخ محمد الحسون
  ٤٢٦عالم النساء المؤمنات ص أ : في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  زينة
ة زينة القزويني   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٤٧٣م النساء المؤمنات عالأ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ



---------------------------------------٢٦٧ 

  ّةيقّصد
يقّ صدةة القزويني   

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٥٣٦عالم النساء المؤمنات أ :في

ت  منـشورا -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  ّةفاطمة الربغاني
فاطمة البرغاني ةة القزويني  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٦٨٥عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  ّةفاطمة البغدادي
ة  فاطمة البغدادي  

   علي مشكور أم، ونالشيخ محمد الحس
  ٦٠٨عالم النساء المؤمنات ص أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ



٢٦٨------------------------------    

  ّةفاطمة اجلزيني 
فاطمة الجزيني ةة العاملي   

   علي مشكورأم، الشيخ محمد الحسون
  ٦٦٨عالم النساء المؤمنات ص أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  رانطه،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  فاطمة العكربي
فاطمة العكبري    

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٦٦٧عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمنظمة  ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  ّةمرضي
مرضي ةة القزويني  

   علي مشكور أم، الشيخ محمد الحسون
  ٧٢١عالم النساء المؤمنات أ :في



---------------------------------------٢٦٩ 

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمة  منظّ،  طهران،  الطبعة الثانية 
  .ه ١٤٢١، سوةأ

  نصرت اإلصفهانية
 جازه اجتهاد گرفت؟ا چگونه يين زن اصفهانإ  

  مروزأمجله جوانان 
  .ارسيةبالف، ٥ص ) ش.ه ١٣٦٢ /٦/٤( ٨٥١العدد 

در گذشتيصفهانإ مجتهده ي بانو   
 ) ش.ه  ١٣٦٢ /٥( ٥العـدد ، السنة الثالثـة و العـشرون  ، مجلة مكتب إسالم 

  .بالفارسية، ٦٢ص

ين اصفهانيمأ مجتهده يت بانويا از حيهاي  جلوه: نمونهي بانو&  
   يد هندي بيناصر باقر

 عـالم اإل منشورات منظمة   -مؤسسة بوستان كتاب    ،  قم،  ةالطبعة الرابع 
  .بالفارسية،  ص١٥٢،  ش.ه  ١٣٨٢، اإلسالمي

ت اإلسالم بانو أمين حج   
  .بالفارسية ، ٤ص ) ش.ه ١٣٦٢ /٥(٩٢٦العدد ،  زن روزةمجل

دة الفاضلة رسالة اإلجازة الشاملة للسي   



٢٧٠------------------------------    

المجد محمـد رضـا أبـن الـشيخ محمـد حـسين بـن الـشيخ          أبي  الشيخ
  .محمد باقر

نيمأ مجتهده نصرت السادات يانوب، يراني اي بانوي زندگان   
   يبيد طيناه

   يونيه هماي علو:تحت اشراف
  .بالفارسية،  ص٣٠٣، قم منشورات سابقون، ىاألولالطبعه 

از يكتا مجتهده قرن بانو نصرت أميني شرح حال   
  ال رهگذريسه

   . بالفارسية) ش.ه ١٣٧١( اصفهان 

ن يمأ مجتهده يحوال بانوأ شرح :ي کوکب در  
  يلين عمو خلمرجا

  . بالفارسية،  ص١٥٩، م عدالتيامنشورات پ، طهران، ىاألولالطبعه 

زنان مسلمان معاصرأسوه، نيمأبانو ي  کوتاه بر زندگي گذر    
  .بالفارسية، ٣٢ص  ) ش.ه  ٥/١٣٦٢( ٢٠١العدد ، السنة الخامسة، مجله سروش

     يت تنها بانو  ي درباره شخص  ي جعفر يگفتگو با استاد محمد تق 
رتهده معاصمج

  .بالفارسية، ٥ص،  ش.ه ٢٦/٤/١٣٦٢ إسالمي ي مجله جمهور



---------------------------------------٢٧١ 

    إلحيـاء ذكـرى     األولألّفت فـي المـؤتمر      مجموعه مقاالت 
  + نصرت أمينالسيدة

   اإلسالميوزارة الثقافة و اإلرشاد 
  مؤسسة المعارض الثقافية، إيران، ىاألول الطبعة 

  .بالفارسية،  ص٣٠٦،  ش.ه  ١٣٧٢ 

 مين اأ نصرتةالصفهاني  

   علي مشكور أم،  محمد الحسونالشيخ
  ٧٣٦عالم النساء المؤمنات أ :في

 منـشورات  -ة  والشؤون الخيريـ  األوقافمة  منظّ،  طهران،   الثانية الطبعة
  .ه ١٤٢١، سوةأ

ن يمأن بانو ي و المسلماإلسالم ت پربار حجتّيا گذرا بر حي نگاه  

  . بالفارسية، ٦ ص، ) ش .ه  ٢/١٣٦٦(١١١٦العدد ، مجله زن روز

 ـ  مرحومه آ  ي کوتاه به زندگان   ينگرش ي انـه بـانو   يگ،  ت اهللا ي
  نيمأه خانم ي حاجيرانيإ

  يمدرس هاشم، ف 
  .بالفارسية،  ش.ه  ١٣٧١،  اصفهان



٢٧٢------------------------------    

 ده نصرت ين س ي و المسلم  اإلسالم مجتهده حجه    يد نامه بانو  يا 
  ن يمأ

  .بالفارسية،  ص٦٩، يالقسم النسو، ةي مرکز البحوث الثقاف

 نيمأه خانم يعالمه مجتهده حاجي  د نامهيا  
  )يصفهانأ( بريشهي د مصطفی هادوي س

  .بالفارسية، صفهانأ

 علم بودياز مهد تا لحد در جستجو، کتا مجتهده قرني   
  .بالفارسية، ٥٢ و ٤ ص ) ش.ه ٥/١٣٦٢( ٩٢٦العدد ، مجله زن روز



  
  
  

  

 





 
 ة  الجنّأميرات  

   الموسوييتق
  .  ص ٨٨،  م١٩٧٨، دار السالم، بغداد
دات نساء أهل الجنّةسي   

   الخطيبيموس
  .م١٩٩٤، مكتبة األصدقاء، القاهرة

ّة رات بالجنّ المبش  
  محمد علي قطب 

  . ص ١٥٩، دار الحديث، القاهرة
ّة  نساء أهل الجن  

  مصطفى مراد. د 
  . ص ١٢٧،  م١٩٩٩=  ه ١٤٢٠،  للتراثدار الفجر، القاهرة، ىاألولالطبعة 
ّة رات بالجنّ نساء مبش  

   خليل جمعةأحمد
  . م ١٩٩٨، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة





  
  
  

  

 





 

  آرين
 مريم( آرين ولمز(  

  مركز األبحاث العقائدية
   م٦/٨١موسوعة من حياة المستبصرين:  في

  .ه ١٤٣٠، ألبحاث العقائديةمركز ا، قم، ىاألولالطبعة 

   أدنا
 فاطمة( أدنا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٧٤موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   اكرتينا
 فاطمة( اكترينا كروجكاوي(  

  مركز األبحاث العقائدية



٢٨٠------------------------------    

  ٧/٢٥٣موسوعة من حياة المستبصرين: في
  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألول الطبعة

   الكه
 فاطمة( الكه اشميت(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٥٤موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ام عبد الرمحن
 م عبد الرحمنأ  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٧/١٠٦مستبصرينموسوعة من حياة ال: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ام حممد علي
 ةّأن أ من حقّيكون شيعي  

  .ص١٢٨، م٢٠٠٤ = ه١٤٢٥، مؤسسة البالغ، بيروت، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٨١ 

   إينغريد
 سعيدة( إينغريد(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٦٠موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىولاألالطبعة 

   باربارا
 مريم( باربارا دوالجي(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٨٧موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   باوال توتل
 زهراء( باوال توتل(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٨٩ة المستبصرينموسوعة من حيا: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٨٢------------------------------    

   باوال كورنيليا
 مريم( باوال كورنيليا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٦٦موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   بربارا
 فاطمة( بربارا سيبلر(  

  بحاث العقائديةمركز األ
  ٤/٢٦٨موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  برجيت
 جيتي( برجيت جونتهر(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٨٠ موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٨٣ 

  برسن
و برسن بواي  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٥٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  برناديت
 فاطمة( برناديت كاهل(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٣٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  جييتبر
 جميلة( بريجيت(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٧٧موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٨٤------------------------------    

  بي بي آرزوجل
بي بي آرزوجل   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢١٢موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، ئديةمركز األبحاث العقا، قم، ىاألولالطبعة 

  تاتانيا
تاتانيا فاليريفنا   

   مركز األبحاث العقائدية
  ٥/٣٩٣موسوعة من حياة المستبصرين:  في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  تاجتنانك
 فاطمة( تاتجنانك بودي(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٣٩٧موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىلاألوالطبعة 



---------------------------------------٢٨٥ 

  تانيا
تانيا بولينغ   

  مركز األبحاث العقائدية
  ١/١٤٩موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٤، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  جرترو
 مريم( جرترو دربيكا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٠١موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  جليكة
 زهراء( جليكة تركائي(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٩٨موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٨٦------------------------------    

  مجانة
 بنت الهدى( جمانة الحارث(  

  مركز األبحاث العقائدية 
  ٤/٩٢عة من حياة المستبصرين موسو: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  جوا
جوا اشميت   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٩٠موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  جويل
 مريم(جولي كرين(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٥٤سوعة من حياة المستبصرين مو: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٨٧ 

  جوليا
 مريم( جوليا آليس(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٥١موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   جريي
 مريم( جيري لي(  

  ائديةمركز األبحاث العق
  ٤/٤١١موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   جينا
 مريم حسيني( جينا ايجز(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٢٤موسوعة من حياة المستبصرين:  في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٨٨------------------------------    

   حكمة اهلدى 
حكمة الهدى الكاف   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٥/١٤٦موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   حياتي حممد
حياتي محمد   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٥/١٥٠موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   خدجية كيوانوا
خديجة كيوانوا أنفالوال   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٧/٢٩٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٨٩ 

   خدجية حمفوظ
خديجة محفوظ   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٥/١٦٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   خري النساء حممد
خير النساء محمد   

   مركز األبحاث العقائدية
  ٥/١٦٧موسوعة من حياة المستبصرين:  في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   داغينا 
 داغينا كيركوز  

) = ٥/٢٠٠١، ٦ (٧٦-٧٥العـدد ، الـسنة الـسابعة  ،  بيروت،  مجلة نوراإلسالم 
  .٨٥ص) ه٢/١٤٢٢، ٣(

   دورا
دورا جهويج   



٢٩٠------------------------------    

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٠٣موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   دورتا
 هدى( دورتا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٠٣موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، مق، ىاألولالطبعة 

   ديبورا
 مريم جهان بيكلر( ديبورا سميث(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٣٤موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ديرا
 فاطمة( ديرا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٣٦نموسوعة من حياة المستبصري: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٩١ 

   رناتة
 مريم( رناتة ترنس(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٠٩موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   روز ماري 
 مريم شريفي( روز ماري ماك(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣١٢موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ريانا
 خديجة( ريانا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٦٣موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٩٢------------------------------    

  ّ زكية
 ة حبيبيطاووس( زكي(  

  بحاث العقائديةمركز األ
  ٤/٢١٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   زينب
زينب كسالس   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٧٢موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ساندرا تلينج
سمية(ينج  ساندرا تل(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٦٥موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٩٣ 

   ساندرا جونسون
 سارا( ساندرا جونسون(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٥٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، يةمركز األبحاث العقائد، قم، ىاألولالطبعة 

   سناء
سناء خليفات   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٢٩موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  سندي ضاهر
سندي ضاهر   

/ ١٠-٩ (٥٢،  ٥١العـدد ،  الـسنة الخامـسة   ،  بيـروت ،  مجلة نـور اإلسـالم    
  .٨٦ص) م١٩٩٤

   سوتالنا
اوسكايا سوتالنا مور  

  مركز األبحاث العقائدية



٢٩٤------------------------------    

  ٧/٢٦٥موسوعة من حياة المستبصرين : في
  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   سوسن
سوسن خلفيات   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٣١موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   سيلفيا
 مريم( سيلفيا روكش(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣١٤موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   شارلني
 شيرين( شارلين كمارك(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٥٩موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، ديةمركز األبحاث العقائ، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٩٥ 

   عالية
عالية مهدوي   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢١٦موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

  ّ عز الشمس
عزّ الشمس   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٧/٤٩٣موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، العقائديةمركز األبحاث ، قم، ىاألولالطبعة 

   فاطمة دودو
فاطمة دودو   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٧/٣١٢موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٩٦------------------------------    

   فاطمة هريين
فاطمة هيرين   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣١٧موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية ،قم، ىاألولالطبعة 

   كاترين
كاترين ماير هوفر   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٢٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   كاترينا
كاترينا فورستنبرغ   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٢٣موسوعة من حياة المستبصرين: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٩٧ 

   كارول
 مريم( كارول(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٦٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   كرستينا روبرغ
 زهراء( كرستينا روبرغ(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٣٧ من حياة المستبصرين موسوعة: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   كريستني
 عطية( كريستين(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٧٢موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٢٩٨------------------------------    

  )فاطمة( كريستينا 
 فاطمة( كريستينا(  

  ألبحاث العقائديةمركز ا
  ٤/٣٣٢موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   كي سيالن
كي سيالن   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٨٣موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   لتيسيا
 ىليل( لتيسيا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٩٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٢٩٩ 

   ملياء
لمياء حمادة   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٣/١٣٧موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٤، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ليسا
باتون ليسا   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٤٩٨موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   لينا
 مريم حاجيان( لينا كابل(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٠٠موسوعة من حياة المستبصرين : في

   .ه١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٣٠٠------------------------------    

   مارسي
مارسي جيمس   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٠٧موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   مارغريت
 مريم( مارغريت(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٦٩موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، ديةمركز األبحاث العقائ، قم، ىاألولالطبعة 

   ماري ستاينهوف
ماري ستاينهوف   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥١٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٠١ 

   ماري كروفر
 مريم آقا باب( ماري كروفر(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٧١موسوعة من حياة المستبصرين : في
  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولبعة الط

   ماري لورين
 آمنة( ماري لورين(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٢٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ماري لوكاسرت
 مريم( ماري لوكاستر(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٢٠ وعة من حياة المستبصرينموس: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٣٠٢------------------------------    

   ماريا افريانوقا
 مريم( ماريا افريانوقا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٤٠٣موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ماريا سلفادور
يمان بشيرإ(لفادور  ماريا س(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٨٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ماريا نالوا
 مريم( ماريا نالوا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٢٢موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، لعقائديةمركز األبحاث ا، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٠٣ 

   ماريون فالنيس
 طاهرة( ماريون فالنيس(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٣٤٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ماريون فرتل
ماريون فرتل   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٤٦موسوعة من حياة المستبصرين : في
  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولبعة الط

   ماريون
ماريون مرتضى   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٣٠موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٣٠٤------------------------------    

   ماهرة
ماهرة علي زاده   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٣٩ن موسوعة من حياة المستبصري: في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   مري
 مريم( مري بليا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٦/٢٧٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   منرية 
منيرة جوبان   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٥/٣٤٢المستبصرين موسوعة من حياة : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٠٥ 

   مونتسدات
 زينب( مونتسدات روفيرا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ١/٥٠٥موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٤، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   ناتالية
ناتالية   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٠٢موسوعة من حياة المستبصرين : يف

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   نان
 زهراء( نان الوسون(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٤٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٣٠٦------------------------------    

   نبيورث
 زهراء( نبيورث(  

  حاث العقائديةمركز األب
  ٤/٥٤٨موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   نصرة
نصرة شفارة   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٧٠موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   نوال
نوال سالم   

  حاث العقائديةمركز األب
  ٤/٣٧١موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٠٧ 

   نيكول
نيكول أينزورث   

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٢٠٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   وداد
ل وداد باي العقو  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٧/٢٢٢موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٣٠، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   هايل
 زهراء( هالي ديجن(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٥٤موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



٣٠٨------------------------------    

   هلن
زهراء(لن كاثلين  ه(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٥٦موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 

   يوجينا
 أم البنين(  يوجينا(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/٥٧٣موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، يةمركز األبحاث العقائد، قم، ىاألولالطبعة 

   يولندا
 زهراء( يولندا ترابيو مارتن(  

  مركز األبحاث العقائدية
  ٤/١٩٧موسوعة من حياة المستبصرين : في

  .ه ١٤٢٨، مركز األبحاث العقائدية، قم، ىاألولالطبعة 



  
  
  

  

 

 





 

 

يسات بستان القد  
  مينا ) ءاألنبا(

  .م١٩٩٤،  العذراء مريم بجرجاالسيدةمكتبة كنيسة ، جرجا
 الشخصي  ات النسائي    س اللـواتي ذكـرت     ة في الكتاب المقـد

   مائة وستون سيرة: أسمائهن
  يوحنا حليم
  .م١٩٨٦، كنيسة مارمينا بفلمنج، االسكندرية

 

 

  انستاسيا 
يسة انستاسيا المتو القددة ببرية شيهيتح  



٣١٢------------------------------    

  يوسف حبيب ومريد عبد المسيح ميخائيل 
  .م١٩٦٨،  العذراءالسيدةكنيسة ، االسكندرية

  إيفلني 
إيفلين عشم اهللا  ،دة الطبيعة وأحابيل التقليد سي  

  ماري تريز عبد المسيح
   .م١٩٩٤، ٢العدد ،  دار سينا للنشر) القاهرة (مجلة هاجر

  بربارة 
ان بربارة وبوليانة يستان الشهيدت القد  

  يوسف حبيب
  .م١٩٧٠، مكتبة مارجرجس باسبورتنج، سكندريةاإل

  بربيتوا 
الشهيدة بربيتوا   

  .م١٩٩٨، بيت التكريس لخدمة الكرازة، القاهرة

  بيالجة 
باءمترجمة من كتابات اإل يسة بيالجة سيرة القد  

  .م١٩٦٣، إصدار مكتبة مجلة مرقس، القاهرة



---------------------------------------٣١٣ 

  تريزا 
تريزا ليسوع الطفليسة  القد  

  .م١٩٦٤، كنيسة القديسة تريزا ليسوع الطفل، شبرا

  تريزة 
يسة تريزة  سيرة القد  

  مصلحة رهبنة الكر ملين 
  .  ص ١٦٨،  م١٩٦٧، باءآلمطبعة ا، الموصل

  تكال 
القد ماكريناةيسيسة تكال أولى الشهيدات والقد   

  مالك لوقا
  .م١٩٩٨، مكتبة المحبة، القاهرة

أولى الشهيدات : يسة تكال البتول القد  
   ساويرس)األنبا(

   مليكة حبيب يوسف ويوسف حبيب:ترجمة
  .م١٩٧٠، مكتبة كنيسة مارجرجس باسبورتنج، االسكندرية



٣١٤------------------------------    

  مارينا 
يسة الشهيدة مارينا  القد  

  مرقس عزيز خليل
، كنيسة الشهيد العظيم فيلوبـايتر مرقوريـوس بمـصر القديمـة          ،  القاهرة

  .م ١٩٩٦
ا يسة مارينا الراهبة لقد  

  يوسف حبيب: ترجمة
  .م١٩٧٠، مكتبة مارجرجس باسبورتنج، القاهرة

 الراهبة البتول اينمار :يسة العظيمة الناسكة السيرة العطرة للقد  
   جرجس حناأنطونيوس

   .م١٩٩٤، حنا. ج. أ، القاهرة

   مريم
إبراهيميسة مريم التائبة واألنبا  القدد المتوح  

  مريد عبد المسيح ميخائيل ، بيوسف حبي
  .م١٩٦٤،  العذراءالسيدةكنيسة ، سكندريةاإل
يسة مريم المصرية واألنبا زوسيما القس القد  

  .م١٩٦٢، مطبعة الكرنك، سكندريةاإل



---------------------------------------٣١٥ 

   كاترين
سيرتها، يسة سيناء المصرية كاترين قد ،األديان  سيناء و-يرالد  

  وهيب عزيز خليل 
  .ص٨٧،  م١٩٧٩،  بالهرمةنيسة القديسة رميانمصر منشورات ك -الجيزة 

   لوسي
أغاني، مارسيل، سيسيل،  لوسي: الشهيدات  

  .م١٩٩٤، أبناء البابا كيرلس السادس، القاهرة
راهبة الفكر:  لوسي يعقوب  

   طاهر حسنينأحمد
  .م١٩٩٨، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة

   مريم العذراء
 بنة عمران ا  

   برانقأحمدمحمد 
   .م١٩٨٠، دار المعارف، القاهرة

 بنة عمران ا  
  . ص ٣٢،  م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة



٣١٦------------------------------    

دة العذراء  أربعون معجزة للسي  
  .ص٩٦،  م١٩٧٨، ة الحديثةالمطبعة التجاري، القاهرة، الطبعة الثامنة

 م وعذراءأ  
  )القمص(  جبرة إبراهيم
  .م١٩٧٧، مكتبة المحبة، القاهرة

 خزائن من رحمة حنة...  عابدة أمومة  
  عبد اهللا ي نه

  .١٤ص، م٢٠٠٥=  ه١٤٢٦، ١١العدد ،  السنة الرابعة)بيروت(مجلة النجاة 
 البتول العذراء   

  محمد حسين شمس الدين 
   ي عبد اهللا العاليل:تقديم

  . ص ٩٦،  بيروت
براءة مريم وعائشة   

  عماد الدين شرف الدين 
   .م١٩٩٢، نشرلل اإلسالميالمختار ، القاهرة

بشارة مريم العذراء   
  بول كلوديل 

   يوسف غصوب بيروا :ترجمة
  . ص ٢٦٣،  المنشورات العربية



---------------------------------------٣١٧ 

الت في سورة مريم تأم   
  حسن محمد باجودة 

  . ص ٢١٥،  م١٩٧٩، دار االعتصام، القاهرة
أات ومعجزات  تجليالنورم   

  جوزيف بطرس
  .م١٩٩٨، بطرس. ج، القاهرة

فسير سورة مريم ت÷   
  محمد البهي 

  .مكتبة وهبة، القاهرة
 تفسير سورة مريم و الكهف   

   األعلى المودودي وأب
   .اإلسالميالمختار ، القاهرة

نجابت و عفافءه أسو÷ حضرت مريم    
  سيد عباس رفيعي پور علويجه

  .بالفارسية،  ص١٦٠، منشورات نور السجاد، قم، ىاألولالطبعة 
تفسير و دراسة(:  سورة مريم(   

   ضيف مجاهد حسن وأب
  .ص ، ٢٩٣م ١٩٨٧، ديةدار الطباعة المحم، القاهرة



٣١٨------------------------------    

 دةأم المعونة السي   
  عمانوئيل رسام 

  . ص ٨٦،  م١٩٣٧، مطبعة النجم، الموصل
 دةلمحة تاريخية : أم المعونة الدائمةالسي   

  سليمان الصايغ 
  . ص  ٦٢،  م١٩٣٨، مطبعة النجم الكلدانية، الموصل

در قرآن÷ سيماي مسيح ومريم   
  نسرين وكيليان

  .بالفارسية، ص١٨٣، ةاإلسالميجامعة طهران الحرة قسم اإللهيات والمعارف 
األجيال  معجزةيقة مريم العذراء الصد   

  . جعفر األمرد
  .ص ٢٢٤،  م١٩٩٣=  ه ١٤١٣، دار البيان العربي، بيروت، ىاألولالطبعة 
في تفسير سورة مريماألنبياءمن يقة مريم وطائفة  الصد   

  حسن محمد عبد الهادي شداد
  .م١٩٨٧، شركة مطابع القاهرة، القاهرة

 العذراء في الزيتون   
  ا غريغوريوس بنألا

  .مصور ،  ص١٥٨،  م١٩٦٩، اطب االقةكييمنشورات بطر، القاهرة



---------------------------------------٣١٩ 

 العذراء مريم   
  حلمي أرمانيوس 

  ي باخوم المحرق:تقديم ومراجعة
   . م١٩٦٤، دار الكرنك ،القاهرة

العذراء والكنيسة    
   . م١٩٨٨، بيت التكريس لخدمة الكرازة، القاهرة

في رحاب سيدة نساء العالمين مريم ÷  
  عفاف الحكيم 

  .١٠٠ص ،  م١٩٨٧ /٧=  ه ١٤٠٧ /١٢(، ٣٤العدد ، مجلة المنطلق
ها في الظهور المجيدلّييسة مريم العذراء و تج قصة حياة والدة القد   

  عياد الجوهري 
   . ص١٢٨،  م١٩٦٩، مكتبة مارجرجيس، القاهرة

 قصة مريم الصامتة   
  .عبد الملة بن المبارك 

   .٣٦٩: ٢٦، الفهرس  مخطوط في مكتبة جامعة طهران
ة ومقارنتها بما ورد في القرآن قصة مريم في الكتابات السرياني  

  زمزم سعيد هالل
  .م١٩٩٢ -١٩٩١، القاهرة



٣٢٠------------------------------    

 ب العذراء مريمطون لماذا  
  هابيل توفيق سعيد 

  .م١٩٨٥، القاهرة
س مريم بانوإسالم ي مقد   

  لياه شريف آر
  .لفارسية با ص ١٧٨، يمنشورات كاز، أمريكا، ىاألولالطبعة 

مومة و الحنان  مثال األ- مريم البتول  
  عبد السالم محمد بدوي 

  . ص ١٥٢،  م١٩٧٨، دار االعتصام، القاهرة
ان مريم بنت عمر÷   

  ياسين بن خير اهللا العمري 
  . ٩٦ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
مريم بنت عمران أم المسيح   

  األستاذ عبد المنعم الهاشمي
  .ص ١١٢، م٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل،  لبنان-بيروت

مريم العذراء    
  يوسف أسعد

  .م١٩٩٧، أبناء القمص يوسف أسعد، الجيزة



---------------------------------------٣٢١ 

جميع النساء  مريم العذراء سيدة   
   جبرة إبراهيم
  . ص ٣٩، م ١٩٧٨، ةمكتبة المحب، القاهرة 

ة مريم المجدلي  
  فوزية صموئيل

  .م١٩٧٠، دار الثقافة المسيحية، القاهرة
روح اهللا ير مادر عيسا مريم مطه   

  ي حيدرأحمد
  .بالفارسية، ١٦ص ، ٩٤العدد ، م زنيامجلة پ

نآر قر زنان جهان ديز الگوهاأ يکي ÷ مريم  
   يمسجد جامع
  .بالفارسية ، ٥٦ص ، ٤٦٣العدد ،  از مكتب إسالمييمجله درسها

مريم والمسيح    
  يي الشعراومحمد متولّ

  .م١٩٨٣، اإلسالميمكتبة التراث ، القاهرة
 دة معجزاتالسية العذراء عن أقدم الوثائق األثري   

  .م١٩٦٧،  العذراءالسيدةكنيسة ، االسكندرية
 دةالس مكانةمريم العذراءي   



٣٢٢------------------------------    

  نعمة ناصر الشعراني 
  . ص٢٠٦،  م١٩٩٦=  ه ١٤١٦، دار ابن حزم، بيروت، ىاألولالطبعة 

دةة يا موجز حمصر إلى  العذراء مريم وقدومهاالسي  
   يعقوب جرجس نجيب:جمع

  .م١٩٦٨، مطبعة قاصد خير، القاهرة
 وفاة مريم بنت عمران   

  محمد بن علي جواد 
  . ص ٤٠، ه  ١٣٧٣، النجف األشراف



  
  

  

 







 

 

 أزواج األنبياء   
   ي مولو حسين محمدي محو:ترجمة

  با ألردو ،  م١٩١٦ 
هات في حياة الرسل أم   

  محمد حمزة السعداوي 
  . م ١٩٨٧، نآمكتبة القر، القاهرة

 والنساء في القرآن الكريماألنبياء   
   خطابعبد المعزّ

   .م١٩٩٤، خطاب. ع، القاهرة
 واألنبياء حوادث النساء مع الملوك  

  ف. أ 
  .ةمطبعة الفتوح األدبي، القاهرة

 سلوك المرأة في مجتمع األنبياء   
   الجبالي أحمد

  . م ١٩٨٦، المركز العربي الحديث، مصر الجديدة، القاهرة



٣٢٦------------------------------    

واألنبياء في حياة الرسل  شهيرات النساء  
   العالوعبد السالم أب

   .م١٩٩٤،  والنشر والتوزيع للطبعدار الصفوة، الغردقة
 األنبياء عاشقات   

   زكي السباعيإبراهيم
م١٩٦٦، الشرق األوسط للطباعة والنشر، ةاالسكندري.   

ن و السنة آ نساء األنبياء في ضوء القر  
   خليل جمعة أحمد

،  م ١٩٩٨=  ه ١٤١٩،  دار ابـن كثيـر    ،   بيـروت  -دمـشق   ،  ىاألولالطبعة  
   . ص٢٧٦
نساء سليمان ×   

   . ١٤٩ص ، ٤٧العدد ،  ةاإلسالميمجلة البحوث 
نساء في حياة األنبياء ^   

  مأمون غريب 
  . ص ١٢٣،  م١٩٧٧، مكتبة غريب، القاهرة

***  

  



---------------------------------------٣٢٧ 

 

 

 

  آسية
 آسية بنت مزاحم   

  ياسين بن خير اهللا العمري 
  ٧٣ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في

    .م١٩٨٧=  ه١٤٠٧، الدار العالمية، بيروت

 سية امرأة فرعون آ حياة  
  محمود شلبي 

  . ص٣٩٩،  م١٩٨٨، دار الجيل، بيروت، ىاألولالطبعة 

   أم النبيني موسى وهارون
 أم موسى و هارون   

ة قراعة سني  
   .٧٥ص )  م ١٩٦٧ /٣(١٠٠العدد ، ربيمجلة الع



٣٢٨------------------------------    

  إمساعيل هاجر أم النبي 
هاجري بر زندگحيشر: ييباي شکوه شک   

   زواره يرضا گل غال م
  .بالفارسية، ٣٦ص ، ٩٦العدد ، م زنيامجلة پ

أسوه استقامت،  هاجر   
   زوارهيغالم رضا گل

  .بالفارسية،  ص١٢٧، منشورات نور السجاد، قم، ىاألولالطبعة 
إسماعيلاجر أم  ه   

ة قراعة سني  
ــي ــة العرب  /١٢( ١٠٩والعــدد ، ٤١ ص )م ١٩٦٧ /٧( ١٠٤العــدد ، مجل

   . ٦ ص ) م ١٩٦٧
 إبراهيم هاجر زوجة×   

  ياسين بن خير اهللا العمري 
  .٥٩ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
  سلسلة محمـد رسـول اهللا       -ة أم العرب     هاجر المصري ’ 

  يرة النبوية الس–والذين معه 
  عبد الحميد جودة السحار

   .م١٩٧٦، مكتبة مصر، القاهرة



  
  

  

 

 
  





 

 

 أخبار الزينبات   
   النسابة الشرف يحيي العبيدلي شيخ
  .٣٣٢: ١، الذريعة ه  ١٣٣٣، مصر
ات  أخبار الفاطمي  

  .٣٠٣: ٤، أعالم الزركلي ي المدينابنعلي بن عبد الحافظ 
أمهات األئمة ^  

   الخاقاني حازم
  . ص ٢٦٩، م ١٩٩٧ = ه١٤١٧، دار الحق، بيروت،  الثانيةالطبعة

 أمهات األئمة ÷   
   سيد حسين موسوي يزديميرزا

  .بالفارسية،  المكتبة الوزيرية في يزد: فيمخطوط
 أمهاته معرفت بالن أئمهوراني   

  واغالم حيدر كلّ
  .باألردو



٣٣٢------------------------------    

 األئمةأمهات ÷   
   دهلوي شمس العلماأحمدنذير 

  .ص١٥٠،  م١٩٣٥،  ساقيرسالةدفتر ، يدهل
أمهات األئمة األطهار   

   يزديموسوي جعفر بن حسين
  ضمن مجموعة  :في 

   .٣٩٧: ، الفهرس  في مكتبة جامعة طهرانمخطوط
سيرة و تاريخ ^ أمهات المعصومين   

   العزيز كاظم البهادلي بدع
  . ص ١٦٥، ه  ١٤٢٥، مركز الرسالة، قم، ىاألول الطبعة
 التبصير بمشاهد شهيرات آل البيت بالقاهرة   

   إبراهيم زكي محمد
  .م١٩٦٣، دار العشيرة المحمدية، القاهرة

ة  حركة النساء في المسيرة الحسيني  
   رضا عبد األمير األنصاريمحمد
  . ص ٧١، ه  ١٤١٨، سة الرضوية المقدالعتبة، هدمش، ىاألول الطبعة
و المرأة × الحسين   

   ي نوري الجلببسيمة



---------------------------------------٣٣٣ 

  ١٤ -١١العدد ، ىاألولالسنة ) النجف األشرف (  البيان مجلة
  .٣٤٤ ص ) م ١٩٤٧/ ١= ه٢/١٣٦٦ (
 دور المرأة المسلمة في الطف   

   ) بنت الهدى(منة حيدر الصدر آالشهيدة
 )ه١٣٨٠/ ١( ٣العدد، ىاألولالسنة  ،  ) األشرف فالنج(  األضواء   مجلة

  . ٧٧ص 
زن در حماسة كربالء   

  فاطمة رجبي
  .بالفارسية، ص١٢٠، منشورات مطهر، طهران، ىاألولالطبعة 

زوجات األئمة المعصومين    
  الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

  .ص٢٧٢، م٢٠٠٧= ه  ١٤٢٨، دار المحجة البيضاء، بيروت، ىاألولالطبعة 
أمهات المعصومين سلسلة   

  السيد هشام رضا : إعداد ورسوم
 .م٢٠٠٧= ه  ١٤٢٨، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ىاألولالطبعة 

 عاشوراء و نساء الشيعة   
   مهدي البحراني محمد

  . ص ٤٠٨،  م١٩٦٤، مطبعة اآلداب،  األشرفالنجف



٣٣٤------------------------------    

 و زنان كه خدمت ولى عصرأئمه مادران  رسيدند   
  يطاهائبدر السادات 

  .بالفارسية،  ص٦٨، ش.ه  ١٣٥٤، شيراز
 مادران چهارده معصوم ^   

  ) يورس( حيدر مظفري 
   عباس عبيري :شراف الفنياإل

ــ الطبعــة  ــوم  ، قــم، ىاألول ، ص٢٤٣، ةاإلســالميالمركــز العــالمي للعل
  .بالفارسية
المرأة في ثورة الحسين ×  

   جابر غادة
  . ص ١٥٣ ،م١٩٧٨، دار التعارف للمطبوعات، بيروت

 البيتأهل نساء  ^   
   خليل جمعه أحمد

، اليمامــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  بيــروت–دمــشق ، الطبعـة الثالثــة 
  .ص٧٠٤، م١٩٩٨=  ه١٤١٩
 بيت رسول اهللاأهل نساء ’  

  سامية عبد العزيز منسي
  .م١٩٩٨، دار الفكر العربي، القاهرة



---------------------------------------٣٣٥ 

نقش زنان در تاريخ عاشورا   
   ي قائميعل
  .بالفارسية، ص١١١، ش.ه  ١٣٦٠، ورات شفقمنش، قم
   ـ  گ : همسران با فضيلت ـ  ب يذرــ  ١٤ مـادران   ير زنـدگان  ــ

  ÷معصوم
  يصغر ظهيرأ يعل

  .بالفارسية،  ص٩٦، منشورات عصر ظهور، قم، ىاألول الطبعة

 

 

   )رضعاته وم) (   ّوجداته  (   ) النبي ّأم   ( منة بنت وهبآ 
آ الرسولمنة أم  ’  

  فايد العمروسي 
  . ص ٥١،  م١٩٨١، دار الشروق، بيروت

آ رسول اهللا منة أم ’  
  ياسين بن خير اهللا العمري 

  .١٣٨ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء:في



٣٣٦------------------------------    

آ النبي منة أم ’  
  . ص ٦٤،  م١٩٥٥، ي الحلبيمطبعة مصطفى الباب، القاهرة

منة بنت وهب  آ  
  ي الدين الزرگلخير
  ١/٢٦عالم أل ا:في

  . م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة
منة بنت وهب  آ  

  ) بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن.د
  .ه  ١٣٥٣، دار الهالل،  القاهرة

منة بنت وهب  آ  
  عبد السالم العشري 

  .ص١٦٧، نهضة مصر، القاهرة
منة بنت وهب  آ  

  علمي األخ محمد حسين يالش
  ١/٢٠١عالم النساء أ تراجم :في

  . م ١٩٨٧=  ه١٤٠٧، علميمؤسسة األ، بيروت، ىاألولالطبعة 
منة بنت وهب  آ  

  محمد عبد الغني حسن 
  . م ١٩٦١، مؤسسة المطبوعات، القاهرة، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٣٧ 

منة بنت وهب  آ  
  محمد كامل حسن المحامي 

  . ص ١٣٤،  م١٩٧٧، المكتب العالمي، بيروت
آ محمدمنة بنت وهب أم ’   

  عمر رضا كحالة 
  ١/١٨عالم النساء أ :في

  . م ١٩٨٤=  ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الخامسة
منه كاالل  آ  

  ريراشد الخي
   .باألردو، عصمت بكربو، دهلي
مبريامنه مادر پ آ’   

  ) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن .د
   محمد تقي سجادي : ترجمة

  .بالفارسية،  ص٢٠٣، منشورات نبوي، طهران، ىاألولبعة  الط
سالم حضرت محمدإغمبر يمنه مادرپ آ’   

   )ءبنت الشاطي( عائشه عبد الرحمن.د
  زاد آحسين ازدري ::ترجم

  .بالفارسية ، ص٢٠٠، ش.ه  ١٣٥٤، ترودوباتآ،  طهران



٣٣٨------------------------------    

منة و عبد اهللا  آ  
  سمير عبد الرزاق قطب

  .دار التوفيق ، بيروت

صطفا في إيمان أبوي المصطفى اإل’  
  جالل الدين السيوطي 

  .٧٠٢٠/١مجموع ، مخطوط في أوقاف بغداد

 حليمة  ’حول مرضعة الرسول  ( من الرضاع  ’ النبي أم 
  )السعدية

   .٥ ص)ه١٣٩٧ /٦( ٢العدد،  السنة السادسة و العشرون)كراچي(  اليقينمجلة

 النبي هاتأم ’  
  . المنذر هشام الكلبي وأب 

 أالسحري أحمدرواية أبو الحسن  ’ النبيهاتم   
   جعفر بن حبيب البغدادي وأب

   حسين علي محفوظ :تحقيق
  . ص٢٣،  م١٩٨٢،  النشر و الطباعةشركة، بغداد

ّأق ب تحفة الصفا فيما يتعلالمصطفىبوي ’  
  . األزهري الشافعي ي بن عمر الديربأحمد العباس وأب



---------------------------------------٣٣٩ 

   بفضل اهللا ’ي المصطفىمال الراجين في أن والد آ تحقيق 
   في الدارين من الناجين

  نور الدين علي بن محمد الجزار المصري
  . حديث ٥٣٠ و٥٢٨ و ٤٨٩مخطوط في التيمورية برقم 

ّة في الجنّ’ة في أن أبوي النبي التعظيم و المن  
  جالل الدين السيوطي 

  . م ١٩٦١، حيدر أباد الدكن، الطبعة الثالثة
ة في  الجوهرة المضية حق أبوي خير البري  

  .صالح بن محمد التيمرتاشي
المصطفى حديقة الصفا في والدي ’   

  ).صاحب تاج العروس( الفيض محمد بن محمد الشهير بمرتضى الزبيدي وأب
 مرضعة الرسول(ذؤيب  أبي  بنتحليمة’(.  

   األثير ابن
  ٥/٤٢٦ الغابة أسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 حليمة ة السعدي  

   حجر ابن
  ٤/٢٧٤ اإلصابة :في

  .حياء التراث العربي إدار، بيروت



٣٤٠------------------------------    

 حليمةة  السعدي  
   عبد البر ابن
   ٢٧٠/ ٤ االستيعاب :في

  .)بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 حليمةة  السعدي  

  ليگ الدين الزرخير
  ٢٧١/ ٢عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، لم للمالييندار الع، بيروت،  السابعةالطبعة
 حليمةة  السعدي  

   رضا كحالة عمر
  .٢٩٠/ ١ النساء عالمأ :في 

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
 حليمةة  السعدي  

   بن خير اهللا العمري ياسين
   .١٨٠ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
 حليمةالنبي مرضعةة  السعدي ’  

   األعلمي محمد حسين الشيخ
  ٢٥/ ٢عالم النساء أ تراجم :في

  . م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٣٤١ 

 الرسالةواألمهات’باء الرسولآوصف (ة أو  الرسلي (  
   بكر بن علي اسكداري شيخ

   ضمن مجموعة 
  . ٢٢٨: ١١، الفهرس   في مكتبة جامعة طهرانمخطوط

 في حضن ’ اهللارسول ة حليمة السعدي  
   العزيز الداية عبد

  .١٣ص ، ) ه١٤٠٩ /٥(، المجلد السابع و الثالثون،  القافلةمجلة
ة في اآل السبل الجلية باء العلي  

  جالل الدين السيوطي 
  .ه  ١٣١٦، بادآ حيدر 

 م في أمهات النبي  المنظّالعقد’  
  . تاج العروس في اللغة صاحب مرتضى بن محمد الزبيدي السيد
 ظئر النبي فروة ’  

   األثيرابن
  ٣٧٦، ٧/٢٣٣ الغابة أسد :في
 فروة ظئر النبي ’  

   حجر ابن
  .٣٨٨/ ٤ اإلصابة :في



٣٤٢------------------------------    

 قصةة في رضاعة محمد حليمة السعدي’ة خير البري  
   ابن عباس عن

  .٩٥٤٣ برلين برقم : فيمخطوط
ّأق ب القول المختار فيما يتعلالنبي المختاربوي ’   

   الديربي المصري  بن عمرأحمد
منةآطالب وعبد المطلب وعبد اهللا و أبي  كتاب أحوال   

   ٣٩٠: ، رجال النجاشي) الشيخ الصدوق(لقمي ا هبن بابويا
 أمهات النبي كتاب ’  

   المدائنيسيف  أبي  الحسن علي بن محمد بن عبد اهللا بنوأب
 أمهات النبي كتاب ’  

   بن محمد بن السائب الكلبي هشام
كتاب الرسول في أحوال والدي ’   

   يمحمد بن محمد الغزال
   .٩٩٣٦ -٢/٩٩٣٠مخطوط في األوقاف ببغداد برقم 

مبريا مادر پ’   
  )بنت الشاطئ(عايشه عبد الرحمن.د

   بهشتي أحمد :ترجمة
  . بالفارسية،  ص٢٠٧،  م١٩٨٩= ش .ه  ١٣٦٨، اإلسالميعالم منظمة اإل،  طهران



---------------------------------------٣٤٣ 

د اهللا  وازدواج عب’ مادر رسول خدا  
   التي محيد رسوليس

   .ية بالفارس)ش.ه  ١٣٦٣ ( ٦لشهرا، سالم الشهريةإمجلة پاسدار 
مرشد الهدى في نجاة أبوي النبي المصطفى ’   

   بن مصطفى قاضي حلب إبراهيموحدي الرومي 
سيد األكوان مسالك الجنان في والدي ’   

  جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 
لد المصطفى  مسالك الحنفا في وا  

   يجالل الدين السيوط
  :توجد مخطوطاته في

   ٢٦٩٩برلين 
   ٩٥فيلم ، ١٢٣١جامعة الرياض 

مجاميع ٦٥،  مجاميع٩٧ة المكتبة المحمودي   
   ١٠٢٧الخزانة العامة بالرباط مجموع 

١٠٧٨ة مسلسل دار الكتب القطري  
١٦٨، ٣٢،  مجاميع٧،  مجاميع٥١٦ة دار الكتب المصري   

٦٢٧٣ة الظاهري   
  ١٣٩جامعة الكويت 
ة الخزانة التيموري  



٣٤٤------------------------------    

  مكتبة االسكوريال 
   ١١٤٦/١فاتح 

  ٢/ ٦٥٥حاجي بشير 
   ١٢٨جامعة محمد بن مسعود 

  )ضمن الحاوي للفتاوى (  ه ١٣١٦، باد الهندآحيدر  :طبع في
، ه  ١٣٣٤، ، دائرة المعارف العثمانية، باد الدكنآحيدر ، الطبعة الثانية 

  . ص٦٤
  مطلع الن رين في إثبات النجـاة و الـدرجات لوالـدي سـيد            ي

  ’الكونين
   المنيني ي بن علي بن عمر العدوأحمدشهاب الدين أبو النجاح 

 ورقة معهـد المخطوطـات      ٣٧في  ،  ٣٢٢٢مخطوط في شستربتي برقم     
  . ٨٧٦العربية مصورة برقم 

  المقامة السندسي     أو المقامـة   ة  ة في النسبة الشريفة المصطفوي
  ة شرف البريأفي والدي القدسية 

  جالل الدين السيوطي 
شستربتي ،  ح١٣١٢٤، ٤١٥توجد مخطوطاته في دار الكتب المصرية      

٥٤٩١.  
 نجاةطالب أبي ه أبوي النبي و عم   

  السيد محمد بن عبد الرسول الحسيني الشافعي البرزنجي 



---------------------------------------٣٤٥ 

 نشر العلمين المنيفين في حياة األبوين الشريفين   
  الرحمن السيوطي جالل الدين عبد 

  . ص ١٩، ه  ١٣٤٤، دائرة المعارف العثمانية، باد الدكنآحيدر 
دة ’ والدة الرسولمنة بنت وهب و كيف ولدته آالسي   

  نور العربي أ
  . ص ٤٨،  م١٩٧٩،  و القانونيةةاإلسالميمكتب المطبوعات ، القاهرة

  أمساء بنت عميس 
 أسماء بنت عميس   

  ابن األثير 
  ٥/٣٩٥ابة  أسد الغ:في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 أسماء بنت عميس   

  ابن حجر 
  .٤/٢٣١اإلصابة : في
  أسماء بنت عميس  

  ابن عبد البر
   االستيعاب في معرفة األصحاب :في

  .)صابةإلبهامش ا(حياء التراث العربي إدار ، بيروت



٣٤٦------------------------------    

 أسماء بنت عميس   
  يأبو الفرج ابن الجوز

   صفوة الصفوة : في
   محمود فاخوري :تحقيق

محمد رواس قلعچي . د :ج أحاديثه خر  
  .دار المعرفة ، بيروت،  الطبعة الرابعة

أسماء بنت عميس   
  عبد الخالق حسن الشريف

  .م ١٩٩٢، ةاإلسالميدار التوزيع والنشر ، القاهرة
 أسماء بنت عميس زوجة العظماء   

  رفيدة الحبش
  . ص١١٢،  م١٩٩٢=  ه ١٤١٣، دار الخير، بيروت، ىاألولالطبعة 

طالب أبي  صاحبة الهجرتين أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن  
  محمد علي قطب

  .م١٩٩٣، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية

ّأم البنني الكالبية زوجة اإلمام أمري املؤمنني ّ
  

أم البنين   
  ام زينب الكتبي



---------------------------------------٣٤٧ 

  .لرضيمنشورات الشريف ا، قم، ىاألولالطبعة 
أم البنين   

  .الشيخ حيدر المرجاني النجفي
أم البنين   

  الشيخ محمد علي السالكي
مطبعة مكتب اإلعالم ، منشورات المكتبة الحيدرية، قم، ىاألولالطبعة 

  .ص٢٨٨، ه ١٤٢٤=ش .ه ١٣٨٢، اإلسالمي
ة والفداء أم البنينرمز التضحي   

  .محمد رضا عبد األمير األنصاري
دراسة و ترجمة و تحليل(دة نساء العرب  أم البنين سي (  

  . مهدي السويج الخطيب السيد
  . ص ٨٨، ه ١٤١١، دار البيان العربي، بيروت

أم البنين النجم الساطع في مدينة النبي األمين ’  
   رباني خلخالي علي

   سيد علي جمال اشرف :ترجمة
  .ص٣٨٠، اإلسالميمنشورات مؤسسة دار الكتاب ، قم، ىاألول الطبعة
 گذشتگی نماد از خود أم البنين  

  محمد رضا عبد األمير األنصاري



٣٤٨------------------------------    

  موسى دانش: ترجمة
بنيــاد پژوهــشهای ، العتبــة الرضــوية المقدســة، مــشهد، ىاألولــالطبعــة 

  .بالفارسية، ص٥٢، ش.ه ١٣٧٥، إسالمي
   يهمسر با وفـا   :÷ حضرت أم البنين   : ستاره درخشان مدينه 

  × بن أبى طالبيمير المؤمنين علأ
   ي خلخالي ربانيعل

  .بالفارسية،  ص٢٨٠، مكتب الحسين ، قم، ىاألول الطبعة
و شخصي در زندگيپژوهش: مادر ماه ينم البنأ تي÷  

   .ييب طيدناه
  .بالفارسية، ٣٥و ٤ص ، ٩٢العدد ، م زنيا پمجلة

   طالب أبي بنعلي أمري املؤمنني أم كلثوم بنت 
م كلثوم إفحام األعداء و الخصوم في نفي عقد أ  

   يشمس العلماء سيد ناصر حسين بن حامد حسين لكنهوئ
   .٢٤٥: ١، الفهرس  مخطوط في المكتبة المرعشية في قم

 مير المؤمنينأ أم كلثوم بنت اإلمام×  
  ابن األثير 

   ٥/٦١٤ الغابة أسد :في
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت



---------------------------------------٣٤٩ 

 مير المؤمنينأ أم كلثوم بنت اإلمام×  
  علي دخيل علي محمد 

  . ص ٥٦،  م١٩٧٩=  ه١٣٩٩، ^مؤسسة أهل البيت، بيروت
طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن×  

  بن عبد البرا
  .٤/١٩٥٤ االستيعاب :في
طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن×   

   الذهبي 
  ٣/٤٩٧عالم النبالء أ سير :في

   ي مأمون الصاغرج:تحقيق
  . م ١٩٨٥=  ه ١٤٠٥ ،مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة

طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن×  
  عمر رضا كحالة 

  ٤/٢٥٥ إعالم النساء :في
   .١٩٨٤=  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة

طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن×  
  علميالشيخ محمد حسين األ

  ١/٣٠٠عالم النساء أ تراجم :في
  . م ١٩٨٧= ه١٤٠٧، العلميمؤسسة ا، بيروت، ىاألولالطبعة 



٣٥٠------------------------------    

طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن×  
  ياسين بن خير اهللا العمري 

  .٢٧٣ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
الهاشمية×طالب أبي  أم كلثوم بنت علي بن   

  ابن حجر 
  ٤٩٢/ ٤ اإلصابة في تمييز الصحابة :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
وم و إنكار وقوعه  تزويج أم كلث  

   .١٧٢: ٤، الذريعة الشيخ محمد جواد البالغي
ابنته من عمر × جواب السؤال عن وجه تزويج أمير المؤمنين   

  .١٨٣: ٥، الذريعة السيد المرتضي علم الهدى
 دفع الوثوق في نكاح الفاروق   

  غالم حسين 
  .ي أحمدمطبعة ، لكهنو
يم كلثوم بنت عل رسالة في تزويج عمر أل×  

   .١٤٦: ١١، الذريعة لما حوزياالشيخ سليمان بن عبد اهللا 
 م كلثوم وبنات الرسولأ في تزويج’  

   )الشيخ المفيد(  محمد بن محمد بن النعمان



---------------------------------------٣٥١ 

   صائب عبد الحميد:تحقيق
   ه١٤١٣،  الشيخ المفيدأللفيةالمؤتمر العالمي ، قم، ىاألولالطبعة 

  .)ةشرة من المسائل السرويالمسألة العا( ضمن مصنفات الشيخ المفيد 
 م كلثومأ قول مختوم في عقد  

  السيد كرامة علي الهندي 
  .ه ١٣١١،  بنارس

 ي عقد بنت عل در حلّي جلقولي×  
  محمد عباس 

  .باألردو
 كشف البصر عن تزويج أم كلثوم من عمر   

  سيد محمد علي الحلو 
  . ص ١١٢،  م٢٠٠١=  ه ١٤٢٢، مهدي يار، قم، ىاألولالطبعة 

ّعقد أم كلثوم  الكنز المكتوم في حل   
  علي أظهر بن سيد حسن حكيم السارني 

  .ه  ١٣٢٠ 

  العاص  أبي مامة بنتأ
 العاص بنت زينب بنت رسول اهللا أبي مامة بنتأ’  



٣٥٢------------------------------    

  ابن األثير 
  .٧/٢٢أسد الغابة :في
 العاص بنت زينب بنت رسول اهللا أبي مامة بنتأ’  

  ابن حجر 
  .٤/٢٣٦ اإلصابة :في
 العاص بنت زينب بنت رسول اهللا أبي مامة بنتأ’  

  بن عبد البر ا 
   .١٧٩٠ -٤/١٧٨٨ االستيعاب :في

   × حكيمة بنت اإلمام حممد جواد
حكيمة بنت محمد جواد ×  

  الشيخ محمد حسين األعلمي
  ٢٣ -٢/٢٢تراجم أعالم النساء : في

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، مؤسسة األعلمي، بيروت، ىاألولالطبعة 

  × مصفاة ام اإلمام الكاظم محيدة
أم اإلمام الكاظم وزوجاته وبناته   

  الشيخ محمد الحسون
  .ه ٣/١٤١٠ مشهد ×في المؤتمر العالمي الثالث لإلمام الرضا
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 مام كاظمإمادر ( حميده مصفاة×(  
  محمد اصغرى نژاد

، اإلسـالمي منظمة اإلعـالم  ، منشورات نور السجاد،  قم،  ىاألولالطبعة  
  .ية والعربيةبالفارس، ص١٠٤

   ×احلسنياإلمام ة بنت ّرقي
 تعزيه رقيه خاتون   

  بجوديص  المتخلّالخراسانيعبد الجواد 
  .بالفارسية،  ص٣٢ 
حضرت رقيه دختر إمام حسين ×  

   ي خرا ساني فلسفيعل
   جواد ارتشداد :تصحيح

  .بالفارسية،  ص١١٩، ش.ه  ١٣٥٢،  مشهد
يه حضرت رقيز داستان غم انگ÷   

   يزاير شيعل
  .بالفارسية،  ص٨٧، ش.ه  ١٣٧٧، ممنشورات خر، قم، ىاألولالطبعة 

رقية بنت الحسين ×  
  علمي الشيخ محمد حسين األ
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  ٢/١٠٣ تراجم أعالم النساء :في
  . م ١٩٨٧=  ه ١٤٠٧، علمي مؤسسة األ، بيروت، ىاألولالطبعة 

ة دختر إمام حسين رقي×  
  د ؤي رضا ميدس،  السيد محمد خسرو نژاد:إشراف

  .ص ٩٦،  م١٩٨٤=ش .ه  ١٣٦٣، منشورات قاسمي، مشهد، الطبعة الثانية
رقية دختر حسين ×  

  م ، ف:بقلم
  .بالفارسية،  ص٧٢،  م١٩٨٥= ش .ه  ١٣٦٤، دار النشر، قم
ينمام حسإ دختر يه درخشان شام حضرت رقءه ستار×   

   ي خلخالي ربانيعل
 ه١٣٧٧=  ه ١٤١٨، منشورات مكتب الحسين ، قم، ىاألولالطبعة 

  .بالفارسية،  ص٣٦٨، ش
يه سرگذشت جانسوز حضرت رق÷   

   ی اشتهارديمحمد محمد
 .ص ٧٠،  ش.ه ١٣٧٥منشورات مطهر ، طهران، الطبعة الثالثة

 رقية إلى  الطريقفي  
   الحلفيعدنان

  .١٤٧ص، م١٩٩٣ = ه١٤١٤، ١العدد ، ىاألولالسنة ، )بيروت( أهل البيت مجلة
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 شـام  ءه خاتون و مجلس خرابيهات جناب رق وفيه کتاب تعز 
  )شعر(

  .بالفارسية،  ص٣١، ش.ه  ١٣٥٠، كانون كتاب، طهران
 شعر (×ينمام حسإ دختر يهرق، انهيرنج وك(  

   رضائي ينعبد الحس
  .بالفارسية،  ص٩٦، ش.ه  ١٣٥١، بورس كتاب، مشهد
 دة مشهدرقية في دمشق السي   

  محمد سعيد الطريحي 
  .١٠٧٦ص ، ه  ١٤١٠=  م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألوللسنة ا، مجلة الموسم

 المقامـان المـشرفان     : في دمـشق   ^البيت مشاهد أهل    من 
   رقيةالسيدة هلرأس الحسين وابنت

   اهللا شرارةعبد
، ٥٢و٥١العـــدد ، الـــسنة الخامـــسة، )بيـــروت (اإلســـالم نـــور مجلـــة

  .٥١ص، )م١٠/١٩٩٤و ٩(
  ×زبيدة بنت اإلمام الحسين 

في تاريخ واحوال بی بی بنت الحسين(ية  تحفة زبيد(×  
  النیيقاسم بن سعيد الگ

  .بالفارسية، ه ١٢٦٠ بخط المؤلف سنة ١٠٦٩٣الرضوية : مخطوط في
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  سلمة أبي  زينب بنت
أبي  زينب بنت ة ربيبة رسول اهللاسلمة المخزومي’  

  بن عبد البرا
  .١٨٥٤/ ٤االستيعاب : في

   طالب أبي  أمري املؤمنني علي بنزينب بنت
 زينب(بنة الزهراء بطلة الفداء إ÷(  

   شلبي أحمدعلي 
  . م ١٩٧٢، مطبعة األهرام، القاهرة، ىاألولالطبعة 

 أخبار الزينبات   
  سابة السيد يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اهللا األعرج العبيدلي النّ

   ه ١٣٥٣ وه ١٣٣٣،  مصر
 الموسـم   :لتـه  مج :كما نشر هـذه الرسـالة محمـد سـعيد الطريحـي فـي             

  .١١٤٢ص ، ه ١٤١٠=  م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد 
أساور من ذهب در أحوال زينب ÷   

   بن محمد علي اصفهاني يشيخ مهد
  . ص ١١٩، ش.ه  ١٣٥٠، گلبها،  نجفييمسجد شاه، اصفهان

 أم كلثوم و العقيلة زينب صرخة للعدل و صاروخ على الجور   



---------------------------------------٣٥٧ 

  السيد مهدي السويج 
   ١١٦٢ص ، ه  ١٤١٠=  م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألولالسنة ، سم مجلة المو

ة زينب الكبرى األميرة السياسي÷   
   أحمدصدر الدين 

 ٣٩ -٣٥العـــدد، الـــسنة الثانيـــة) نجـــف األشـــرف ال( مجلـــة البيـــان 
  . ٩٥٩ص ، ) م١٩٤٧/  ١٢=  ه٢/١٣٦٧(
أنصار الحسين ×  

 حـضرت  مشتمل بر مناقب و مصائب عقيلة العـرب زينـب الكبـرى و          
   ÷ هاشم و حضرت على اكبريقمر بن

  سيد مهدي مرعشي نجفي 
  .بالفارسيةوعربية بال،  ص١١٢، ريومنشورات پر، طهران، ىاألولالطبعة 
واينسالم از دشت نإ يسخنگو: ÷ انقالب زينب كبرى   

  علي عالمة حائري 
  .بالفارسية،  ص٢٦٤،  كلبه–منشورات تابان ، طهران، ىاألولالطبعة 

تاريخ حضرت زينبيبي ترين بانو انقال ÷   
  .بالفارسية،  ص٢٩٦، ش.ه  ١٣٦٤، قاسمي، مشهد
عاشوراي بانو   

  رسول سيف 
  .بالفارسية، ص٤٤، ش.ه  ١٣٧٧، مكتب التحقيق بالتعاون مع منشورات المدرسة
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كر بال زينب دختر زهراي بانو ÷  
  ) بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن.د

   السيد رضا الصدر :ترجمة
  .بالفارسية،  ص١٨٦، ش.ه ١٣٥١، كانون انتشار،  طهران

 دة بطلة كربالءزينبالسي ÷ :ينيكفاحها ونضالها السياسي والد  
   محمود فؤادأحمد

  .م١٩٨٠، مطبعة يوم المستشفيات، القاهرة
البطلة المجاهدة السيد زينب    

   الشهاوي أحمد
  . ص٨٠،  م١٩٦٨، مطبعة دار التأليف، القاهرة

لبعد الزينبي في الثورة ا   
   القاضي أحمد

   .٢العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة رسالة الحسين
ه بالغت زينبي  

  خواجه محمد لطيف أنصارى 
  .باألردو

بينامون بارگاه حضرت زير پي پژوهش÷  
   ي سابقينمحمد حس



---------------------------------------٣٥٩ 

   يهرا پوريمى سليسع: ترجمة
  .فارسيةبال،  ص١٨٨، منشورات نويد إسالم، قم، ىاألولالطبعة 

ور عاشوراآم يا پ :ب ين و جهاد زهأند يش، ي زندگير سيرسبر
  ÷کبری

   ي عطاء اهللا مهاجرانيدس
  .العربية و بالفارسية،  ص٤٠٣، منشورات اطالعات، طهران، الطبعة السابعة

بينم زيا پ÷   
  أنصاري بالتعاون مع عذرا يازير شأنصاريعبد الرحمن 

  .ص١٥٨، ش.ه  ١٣٧٦، للمهديمؤسسة الممهدون ، ىاألولالطبعة 
 منظومة (÷زينب بنت أمير المؤمنين تاريخ أم المصائب(  

    سلطان المتكلمين الكجوريإسماعيلالشيخ محمد بن المولى 
  .٦٢: ٣، ريحانة األدب بالفارسية،  بخط المؤلف مخطوط

 دة تاريخزينبالسي ÷  
   المصري أحمدمحمد علي 

  . ص ١٩،  م١٩٣١، القاهرة
دةخ  تاريزينبالسي ÷   

   يمحمد علي الببالو
  .ص  ٤٨،  م١٣٤٣، القاهرة
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 دة تاريخزينبالسي ÷   
  لجنة نشر العلوم والمعارف في مصر 

  .لجنة العلوم والمعارف ،  القاهرة
 دة تاريخ و مناقب و مآثر الست الطاهرة البتولزينبالسي ÷   

  حسن محمد قاسم
 ١٩٦،   م ١٩٣٤=  ه ١٣٥٣،  اإلسـالم  مطبعة مجلة    القاهرة،  الطبعة الثانية 

  . أخبار الزينبيات للعبيد لي النسابة ضمن، ص
شرح حال زينب:  ترجمه خاتون دوسرا÷   

   فيض اإلسالم ي نقيالسيد عل
 ١٩٨٧=ش .ه  ١٣٦٦، مركز آثار فيض اإلسالم، طهران،  الطبعة الثانية

  .بالفارسية،  ص٢٦٢
ترجمة زينب الكبرى ÷  

  ابن األثير 
  .٦٩٦١ ترجمة رقم ٦/١٣٢ الغابة في معرفة الصحابة دأس :في

  . م ١٩٨٩، دار الفكر، بيروت
ي ترجمة زينب الكبر÷  

  ابن األثير 
  ٨٨، ٨٦، ٨١، ٧٨، ٥٨، ٤/٥٦،  الكامل في التاريخ:في

  .دار صادر ، بيروت



---------------------------------------٣٦١ 

ترجمة زينب الكبرى ÷  
  ٣١٥و٤/٤١٣،  اإلصابة في تمييز الصحابة:ابن حجر في

  .كتاب العربي دار ال، بيروت
ترجمة زينب الكبرى ÷   

  ابن حزم األندلسي 
  ١/٣٧، نساب العربأجمهرة :في

  . م ١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ىاألولالطبعة 
ترجمة زينب الكبرى ÷   

  ابن سعد 
  ٨/٤٦٥،  الطبقات الكبرى:في

  حسان عباسا: تحقيق
  .دار صادر، بيروت

ترجمة زينب الكبرى ÷   
  ابن طيفور

  ٢٥ بالغات النساء ص :يف
لفي  األأحمد :حه و شرحهصح  

  . م ١٩٠٨، األولمطبعة مدرسة والدة عباس ،  القاهرة
ترجمة زينب الكبرى ÷  
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  ابن عبد ربه األندلسي 
  .٦/١٣٦،  العقد الفريد:في
ترجمة زينب الكبرى ÷   

  ابن عساكر 
  ١١٩تراجم النساء ،  تاريخ مدينة دمشق:في

  بي  سكينة الشها:تحقيق
  .دار الفكر ،  دمشق

ترجمة زينب الكبرى ÷   
  ابن كثير 

  ١٧٧/ ٨و٧/٣٣١، البداية و النهاية:في
  .م١٩٧٨، دار الفكر، بيروت

ترجمة زينب الكبرى ÷  
  صبهاني  الفرج اإلوأب

   صقر أحمدالسيد :تحقيق
  ١٢٠و ١١٩و ١١٦و ١١٥و٩٥ص ، نيمقاتل الطالبي:في

  . م ١٩٨٧، لميمؤسسة االع، بيروت، الطبعة الثانية
ترجمة زينب الكبرى ÷  

   خليل الحرستانيأحمد



---------------------------------------٣٦٣ 

  ٢/١٨١نساء من عصر التابعين :في
  .م١٩٩٢، دار ابن كثير، دمشق، ىاألولالطبعة 

ترجمة زينب الكبرى ÷   
  لي گخير الدين الزر

  ٣/٦٦، األعالم:في
  . م ١٩٨٤، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثامنة

ترجمة زينب الكبرى ÷   
  الدينوري 

  ٢٢٨ األخبار الطوال :في
  عبد المنعم عامر :تحقيق

  جمال الدين الشيال . د: مراجعة
  . م ١٩٥٩،  مصر
ترجمة زينب الكبرى ÷   

  الذهبي 
  . ٢/٢٧٣ تجريد أسماء الصحابة :في
ي ترجمة زينب الكبر÷  

  .٣٣٦و ٣٣٤و ٣٣٣و ٣٣١و ٣/١٦٢،  تاريخ الطبري:في
ي ترجمة زينب الكبر÷  

  حب الطبري الم
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  ١٩٤،  السمط الثمين:في
   .اإلسالميمكتبة التراث ، حلب
ترجمة زينب الكبرى ÷   

  مصعب الزبيري 
  ٤١،  نسب قريش:في

  .دار المعارف ، مصر، الطبعة الثالثة
ي ترجمة زينب الكبر÷  

  .٢٠١ص ، نور األبصار:يف
در خطبه زينبي تكرار حماسه عل ÷   

   ي جهرمكريمي يعل
  . ش .ه ١٣٧٥، ÷ المعصومةالسيدةمنشورات ، قم
ثواب المدرك لزيارة ست زينب و الشيخ مدرك   

  .يالشيخ عبد الغني الدمشقي النابلس
نمائنده زينبي جهان بشريت مين طبقه نسوان ك ÷   

  يل محمد رزمآ
، ٢٩و٢٨العـدد  ، المجلـد الرابـع و الخمـسون    ) الهور( رضا كار  مجلة  

  .بالفارسية، ١١٣ص ، ٨/١٩٩٠
بعد زينبيك×ين حس  ي گذرياپرک  



---------------------------------------٣٦٥ 

  محمد جعفر صاحب خطيب إسالم پوره 
 ٨العـدد   ،  المجلـد الرابـع و الثالثـون      ) باكستان  ( مجلة المبلغ الشهرية    

  .باألردو، ٣٣ص ، م١٩٨٩، ٩و
وبطلة كربالء× الحسين    

  محمد جواد مغنية 
ه  ١٣٧٥=  ه ١٤١٧،   الرضـي   الـشريف  منـشورات ،  قـم ،  ىاألولالطبعة  

  .ص ٢٨٨، ش.
حضرت زينب ÷  

  .السيد علي صاحب جعفري 
حضرت زينب ÷   

  رفعأسيد كاظم 
  ÷سيره عملي أهل بيت:في سلسلة كتاب

  .بالفارسية،  ص١٠٢، منشورات قادر، طهران، الطبعة الثانية
حضرت زينب ÷   

   يس مدريسيد محمد تق
   محمد صادق شريعت :ترجمه

  .بالفارسية، ص٧٢× سينمنشورات محبين الح، طهران،  الطبعة الثالثة
ان کرباليدم رسان شهيا پ÷ حضرت زينب  
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  ي اشتهاردیمحمد محمد
  .بالفارسية،  ص٢٨،  ش.ه ١٣٧٦، رمنشورات مطه، طهران، الطبعة الثالثة

تنديس صبر ÷ حضرت زينب   
  يجميله واف
  .بالفارسية، ٣١ص ، ١٤العدد ،  صبريمجلة ندا

حضرت زينب كبرى ÷   
  يجعفر نقد

  سن اصفهاني ح:ترجمة
  .بالفارسية، ص٢١٨،  ش.ه ١٣٢٣، منشورات دانش،  طهران

حضرت زينب كبرى ÷   
  )عماد زاده( عماد الدين حسين اصفهاني 

  .بالفارسية،  ص٤٨٠،  ش.ه ١٣٦٧، منشورات محمد، طهران، الطبعة الرابعة
خطبيفرين آ تاريخ سازاور عهد ي ك÷ حضرت زينب كبرى  

   النجفيالسيد ابن حسن 
   .باألردو،  ص٤٧،  م١٩٨٥=  ه١٤٠٥، إدارة تمدن إسالم، يراچك
 دة حفيدة الرسولدة زينب بنت السيفاطمةالسي   

  عبد المجيد محمود الحناوي
  . ص٦١،  م١٩٥٢،  مخيمرأحمدمطبعة ، القاهرة
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بطلة كربالء÷ الحوراء    
، م١٢/١٩٨٩=  ه٦/١٤١٠و ٥ ( ٢٨العـــدد ، ةاإلســـالميمجلـــة الثقافـــة 

  .٩٠ ص )م ١/١٩٩٠
حياة زينب الكبرى ÷  

   النقدي معاصر  محمدالشيخ جعفر بن
  .١١٩: ٧، الذريعة ه ١٣٦١
 خاتون بيمثل   

   أييمبيگم ا راآمحترمه عالم 
   ٢و١العدد ، المجلد الثامن و العشرون، ةيمجلة جواد الشهر

  .٣٥ ص  )ه ١٣٩٧ /١(
ة  خصائص الزينبي  

   يسيد نور الدين جزاير
  .بالفارسية، ص١٩٩، ه  ١٤٠١، نمطبعة ميه

ي انقالب حسين بن علءه خطابه زينب كبرى پشتوان  
  مقيميمحمد 
   ص ٣٨٦،  ش.ه ١٣٦١، منشورات سعدي، طهران

فاطمة و أم كلثوم و زينب: الخطب الثالث    
  عبد المهدي حسن البالغي 

   . ص٣٠، اإلسالميمطبعة العدل ، النجف األشرف
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خطب الحوراء زينب ÷  
ــانم ــة البي ــسنة ) النجــف األشــرف( جل ــال =  ه٢/١٣٦٦ (١٤و١١العــدد ، ىاألول

  .٣٤٥ص )م١/١٩٤٧
خطب زينب الكبرى ÷  

  السيد جاسم شبر :جمع و تعليق
  .ص ٤٦،  م١٩٤٩=  ه١٣٦٨، النجف األشرف مطبعة دار النشر و التأليف

دعيتهاأ و ÷ خطب العقيلة زينب   
  الطريحيمحمد سعيد 
  ٩٤٦ص ، ه ١٤١٠=  م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىألولاالسنة ، مجلة الموسم

ب خطبة حضرت زين÷   
  السيد علي صاحب جعفري 

  .بالفارسية
خطبه حضرت زينب ÷  

   ي گلزاده غفوريعل
  . واإلنجليزية يةبالفارس، ص٥٦، دار التعارف، إيران
حضرت زينبى خطبه ها ÷.  

  یزما گرجآمهر :ترجمة
  .بالفارسية،  ص٣٠، طبع هدف، طهران، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٦٩ 

 ورعاشوراآ خواتين   
   يالسيد مرتضى حسين صدر األفاضل اللكهنو

   .باألردو،  م١٩٨٧، ةاإلسالميدار الثقافة ، يكراچ
 عمل آور خواتين كربال كردار   

  ايس ايم عباس 
، ٢و١العـــدد ، المجلـــد الـــسابع و العـــشرون، مجلـــة جـــواد الـــشهرية

  .باألردو، ٤٤ص ، )ه١٣٩٦(
حضرت زينبزأ ي داستانهاي ÷   

   مير خلف زاده يعل، ي مصباح يزديمحمد تق
  .بالفارسية،  ص١٦٠، قم، ىاألول الطبعة 

 دة دراسة عنزينبالسي   
   يزوتلنة كايالمستشرقة اإليطالية اير

   .١١٦٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، العدد الرابع، ىاألولالسنة ، مجلة الموسم
ةة الفاخرة في شرح خطبة زينب الطاهر الدر   

   .١٠٦: ٨، الذريعة تراب الشيرازي أبي جمال الدين ابن الشيخ
 دةة النفيسة في مناقب  الدرالسية بنت  زينب بنت فاطمة النبوي

  .×االمام علي
  سليمان عبد الفتاح

  ه١٣٦٦، مطبعة وادي الملوك، القاهرة



٣٧٠------------------------------    

 ز زينب كبرىأ سخنرانى دو÷   
   أنصاريتوران 
  .بالفارسية،  ص١٠٧، ش .ه ١٣٤٧، منشورات صدوق، طهران

     مـصائب وكرامـات حـضرت      ،  دويست داسـتان أز فـضائل
  ÷زينب

  عباس عزيزي
  .بالفارسية، ص٢٠٨، منشورات سلسلة، طهران، ىاألولالطبعة 

ب ين حضرت فاطمه زهرا و زي ذخائر العقبى يا تاريخ زندگان
  .کبری 

  أفغاني يفاضل ورس
  .سيةبالفار،  ص٤٣٢،  م١٩٩٠=  ش .ه ١٣٦٩، انيرا
 دة لمقام مليون زائر ربعزينبالسي ÷  

   حسينمراد
، م١٩٩٣ = ه١٤١٤،  ١العـدد ،  ىاألولالسنة  ،  )بيروت( البيت   أهل مجلة

  .٧٦ص 
رد دةحول ،  على ردزينبالسي    

  موسى عزالدين 
  ٩٠٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم



---------------------------------------٣٧١ 

ة  الرسالة الزينبي  
  بى الخير السخاوي المصريشمس الدين أ
  .١١٦٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الموسم

       ات في البيت النبوي وإسالم ثالثية وتريةحول سـيرة   (  رسالي
، وزينب بنت علي  ،  وفاطمة بنت محمد  ،  خديجة بنت خويلد  
  وسكينة بنت الحسين

  صافي ناز كاظم
  .ص ١٢٠، م١٩٨٨ =ه١٤٠٨ ،الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة

زينب: رفقائي حسين  
  یالسيد مرتضى اختر جعفر. د

 ١٩٧٦=  ه١٣٩٦، ٩العـدد  ، المجلـد الخـامس  ) بشاور( مجلة ذوالفقار  
   .باألردو، ٤٧ص ، م
بين به حضرت زيبا نگاه،  در بحراني رهبر÷  

  یينزحس سرباعلی ينحس
 الفارســيةب،  ص٧٨، ينمنـشورات إيــران نگــ ، طهــران، ىاألولــالطبعـة  

  .العربية و
بين حضرت زي زندگان÷  

   یسف امليو ينحس
  .ص ٩٦، ش.ه ١٣٧٧، ةاإلسالمي الثقافة نشرمكتب ، طهران، ىاألولالطبعة 



٣٧٢------------------------------    

بين حضرت زي زندگان  
   ي قائميعل.د 

  .بالفارسية،  ص٣٩٢، ش.ه  ١٣٧٢، منشورات أميري، طهران
مؤمنان علىير دختر ام÷بين حضرت زي زندگان ×   

  ييد الشهيد عبد الحسين دستغيب شيرازالس
   محمد هاشم دستغيب:تنظيم و تصحيح

  .بالفارسية،  ص٣٦٠، م١٩٨٨، منشورات ناس،  طهران
هاشم ي عقيله بنتاريخيرسالت ، ÷بين حضرت زي زندگان 

  ل عصمت آأسرايزينب كبرى و ساير 
   يمصطفى أوليائ

  .بالفارسية، ص٦٢، ش.ه ١٣٦٣، اإلسالميمكتب النشر ، قم، الطبعة الثانية
ب كبرىين حضرت زي زندگان  

  نجفيالشيخ محمد جواد 
   كتاب شهبانوي إسالم:ضمن
  .بالفارسية،  إيران
يب كبرى و حضرت سكينه كبرين حضرت زي زندگان  

  حسين عماد زاده
  بالفارسية،  ص٤٨٢، الكتب طبع ةشرك، طهران



---------------------------------------٣٧٣ 

ب كبرىين زندگانی ز÷   
  مؤمنيعبد الحسين 

  .بالفارسية،  ص٢٩٦، ش.ه  ١٣٦١، ويدانجا، طهران
ــدگان ــ زي زن ــرىين ــان   ÷ب كب ــان جه ــان زن ــا قهرم    ي

  حكيميمحمود 
  .بالفارسية،  ص١١٢، ش.ه ١٣٩٩، نسل جوان، قم، الطبعة السادسة

أحواالت و ي زندگانب كبرىينيقه صغرى ز صد   
   صيدليمحسن صائب 

  .بالفارسية،  ص٦٨، ش.ه  ١٣٦٤،  مهديتمكتبة حضر، قم
 ـ       ي زندگ   أكبـر  ي وشهادت حضرت أبوالفضل وحـضرت عل

  .÷بين حضرت زيوزندگان
  إحسان 
  .بالفارسية،  ص١٧٦،  ش.ه ١٣٤٥، هيدمنشورات پد، طهران

زواج زينب ÷  
  ي محمد بريرأحمد

 /١١( =  )ه٥/١٣٨٠( ٥العـدد   ،  السنة الثامنـة عـشر    ،  مجلة منبر اإلسالم  
  .١٧ ص ) م١٩٦٥
 دة زوججها وزوا÷ زينبالسي.  



٣٧٤------------------------------    

  الشيخ محمد جواد مغنية
  .٨١٠ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

زيارت عاشورا وخطبة حضرت زينب   
  .عباس مصباح زاده :ترجمة
  .بالفارسية،  ص٣٠، م١٩٩٠= ش .ه ١٣٦٩، إقبال، طهران

الكبرى والوسطى والصغرى(  الزيارة المفجعة(  
   بن عبد العزيز الكاشانيالمولى محمد رسول: ترتيب

زيارت مفجعه حضرت زينب ÷  
  راضية فيض اإلسالم :ترجمة
  .ص ٣٢، منشورات فيض اإلسالم، طهران

زيارت مفجعه حضرت زينب بانضمام زيارت رقيه خاتون ÷   
   أشرفيمحمود 

  .ص ٥٥، م١٩٩٠=ش .ه ١٣٦٩، منشورات مروي، طهران
زيارت مفجعه حضرت زينب كبرى ÷   

  ي ملتجيمهد
  .ص ٥٢، ش.ه ١٣٦٢، منشورات أشرفي، طهران

زينبه مفجعه زيار ÷   
  اب بعض الطلّ



---------------------------------------٣٧٥ 

   ص ٢٠، ه ١٣٨٣، مطبعة النعمان، األشرفالنجف 
نامه حضرت زينب  زيارت÷   

   ي حبيب اللهيعل
  .  ص٤٨، منشورات مشعر، ىاألولالطبعة 

ي حضرت زينبگانزند:  زيباترين شكيب÷  
  مهدي رضايي، أكبر أسدي

 في منظمة المستضعفين    ةاإلسالميمركز التحقيقات   ،  قم،  عة الثالثة الطب
  . بلفارسية، ص١٨٤، والمعافين حربياً

زينب ÷  
   زكي أبو شادي أحمد

  .م ١٩٢٤=  ه١٣٤٣، المطبعة السلفية، القاهرة
زينب أخت الحسين   

  كامل البنا 
 - ٧٧٢ص، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم 

٧٧٥   
زينب أخت الحسين   

  محمد حسين األديب 
  . ص ٧٢، م١٩٧٠=  ه١٣٩٠، النجف األشرف، الطبعة الثالثة



٣٧٦------------------------------    

ز عاشورا تا أربعينأ ÷ زينب  
  نصيريبدر الدين 

  .بالفارسية،  ص٣٢٨، ش.ه ١٣٦٩، ديمنشورات محم، الطبعة الرابعة
و استقامتايمان يلگو ا÷ زينب   

، ٦ص)  ش.ه ١٣٦٤ /١٠( ٤٩عــدد ال، يةســالم الــشهرإمجلــة پاســدار 
  .بالفارسية
قهرمان كربال يبانو ÷ زينب   

   ) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن.د
  )حسان(ن ياچي حبيب چا:ترجمة

  .بالفارسية،  ص١٩١،  ش.ه ١٣٦٦، امير كبير، طهران، الطبعة الرابعة عشر
بزرگ بانو إسالم  ÷زينب  

  ٥٣و ٤ص ) ش .ه ١٣٦١ /١١( ٧٨العدد ، السنة الثالثة، م انقالبيا پةمجل
زينب بطولة وجهاد   

  حبيب آل جامع
  .ه١٤٠٦، دار القاريء، بيروت

ن زينب بنت اإلمام أمير المؤمني  
  علي محمد علي دخيل 

  . ص٩٤، م١٩٧٩= ه١٣٩٩،  البيتأهلمؤسسة ، بيروت



---------------------------------------٣٧٧ 

بطال أبي  زينب بنت اإلمام علي بن÷  
   أكبر دهخدا يعل

  ٦٤٩ ص، ٣:حرف ز، لغت نامه:في
  .بالفارسية، ش.ه  ١٣٤٤، طهران

جانب ي كوفه كيكربالئ،  زينب بنت علي   
  الشيخ محمد يزدي 

  و٢٨العدد ، المجلد الرابع و الخمسون) الهور( مجله رضا كار
  .باألردو، ٤١ ص )م٨/١٩٩٠ (٢٩
بطال أبي  زينب بنت علي بن  

  ابن األثير 
  ٤٦٩/ ٥ الغابة أسد:في

  .ث العربي حياء التراإدار ، بيروت
بطال أبي  زينب بنت علي بن  

  يحسن البصراو
  .١٣٣ص )م ١٠/١٩٦٨(١١٩العدد ) الكويت ( مجلة العربي 

بطال أبي  زينب بنت علي بن  
ة قراعة سني  

  . ٨٣٩ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم



٣٧٨------------------------------    

بطال أبي  زينب بنت علي بن  
  عمر رضا كحالة 

  ٢/٩١النساء عالم أ :في
  . م ١٩٨٤=  ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة

بطال أبي  زينب بنت علي بن  
  محمد فريد وجدي 

  ٤/٧٩٥دائرة معارف القرن العشرين :في
  .دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الثالثة

بر فراز تاريخ  ايحماسه ÷ زينب   
  .حسن دبير حاج سيد جوادي

  .بالفارسية،  ص٢٢٨،  ش.ه ١٣٦٠، ويدمنشورات ن، طهران
ن  و فاطمه خواهر حسيي زينب دختر عل^  

  يحسين باروت
  .بالفارسية، ٦٠ص ) ش .ه ١٣٥٩ /٩(٢١العدد ، م انقالبيامجلة پ

در كاروان كوفه و شام÷ زينب   
   معينيأمير تيمور 

  بالفارسية،  ص ٣١٠،  ش.ه  ١٣٥٨، طهران
ي حسيني شجاع در عاشورا÷ زينب  



---------------------------------------٣٧٩ 

  يوسى فرهنگ رازم
  .بالفارسية، منشورات خزر، طهران

شير زن كربال÷ زينب   
  )بنت الشاطئ(ه عبد الرحمن يشعا.د

  سيد جعفر شهيدي : ترجمة
  .بالفارسية،  ص١٢٦، ابن سينا،  طهران

ونداء الثورة...  صوت الحق÷ زينب  
  مهدي كوثر

  .٤١ص، ١٣العدد، مجلة نداي صاق
العقيلة÷ زينب   

  الرزاق المقرمالسيد عبد 
  .١١٦٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الموسم

عقيلة بني هاشم÷ زينب    
  عبد العزيز سيد األهل 

  . ص ١٨٠، م١٩٦١، القاهرة، الطبعة الثانية
عقيلة بني هاشم ÷ زينب   

   محالتي يهاشم رسول
  . ص ١١٥، منشورات مشعر، ىاألولالطبعة 



٣٨٠------------------------------    

 يندان وح عقيله خا÷زينب  
  سيد عبد الحسين شرف الدين  

   سيد محمد رضا مهري:ترجمة
ــة  ــالطبعـ ــران، ىاألولـ ــنا ، طهـ ــشورات سـ ،  ص٥٦،  ش.ه ١٣٨٠، منـ

  .بالفارسية
فروغ تابان كوثر÷ زينب   

  ي اشتهارديمحمد محمد
  .بالفارسية،  ص٣١٢، منشورات برهان، طهران، الطبعة الثالثة

في طريق الشام ÷ زينب   
   الطريحي محمد سعيد

  . ٨٢٧ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ١العدد ، المجلد الرابع، مجلة الموسم
في يوم الطف ÷ زينب   

  عبد العزيز سيد األهل 
   ٨١٥ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

زينب ÷ مزالقدوة و الر  
  يسعيد الخويلد

  .ص ٢٣١، م١٩٩٣=  ه١٤١٤، دار البيان العربي، بيروت، ىاألولالطبعة 
يقهرمان دختر عل  زينب   



---------------------------------------٣٨١ 

   ي اردستاني صادقأحمد
  . ص ٤٢١، ش.ه  ١٣٧٦، رمنشورات مطه، طهران، الطبعة الثالثة

قهرمان صبر÷ زينب   
  عباس جباري مقدم
  .بالفارسية، ٣٥ص، ٢١٥العدد، مجلة پاسدار إسالم

قهرمان كربال÷ زينب   
  زاده  حسين علي

  .بالفارسية، ص١١٢ + ١٠٤، شورات إسالميمن،  ش.ه ١٣٤٨، مشهد
قهرمان كربال÷ زينب   

  ) بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن.د
   مير سيد جعفر غضبان :ةترجم

   .بالفارسية،  ص١٤٠، محمد حسن علمي، ش.ه ١٣٤٤،  طهران
بخش حسينآزاديقيام   زينب را به نتيجه ميرساند   

   مدني أحمد
  .لفارسيةبا،  ص١٦، ش.ه  ١٣٥٢، طهران

ى زينب الكبر÷  
  الشيخ جعفر بن محمد النقدي

   فارس محمد رضا الحسون :تحقيق



٣٨٢------------------------------    

  .ه ١٤١١، ×مؤسسة اإلمام الحسين، قم
زينب الكبرى ÷  

   يالشيخ زين العابدين خان بن محمد كريم خان الكرمان
  .بالفارسية ، ورقة٦٤مخطوط في إيران في 

 زينب الكبرى÷  
  ي البسهوديالسيد محمد بن يوسف الكابل

  .بالفارسية، ص٣٦، اإلسالميمطبعة العدل ، النجف األشرف
أسوه صبر و شجاعت و استقامت ÷ زينب الكبرى   

  يحسين درياب نجف
ــة  ــالطبع ــم، ىاألول ــاس   ، ق ــضرت العب ــشورات ح ،  ص٢٩٥، من

  .بالفارسية
زينب الكبرى ÷ ةبطلة الحري  

   القاسم الديباجي والسيد أب
   . ص٢٤٠، م٢٠٠٣=  ه١٤٢٤، مؤسسة البالغ، تبيرو، ىاألولالطبعة 

طالب أبي  زينب الكبرى بنت علي بن  
  علميالشيخ محمد حسين األ

  ١٦٤/ ٢تراجم اعالم النساء :في
  .م ١٩٨٧=  ه١٤٠٧، علميمؤسسة األ، بيروت، ىاألولالطبعة 



---------------------------------------٣٨٣ 

مه  عالمه غير معلّ÷ زينب الكبرى  
  .بالفارسية)ش .ه  ١٣٦٩ /٩(١٠٨العدد ، مجلة پاسدار إسالم الشهرية

عبرة البطولة في يوم عاشوراء÷ زينب الكبرى   
  سامية عالمة 
  .١١٠ ص  )ه١٣٩٨ /٢(٢العدد ، مجلة المنطلق

هاشم ي بني عقيله ÷ زينب كبرى   
  )بوته كار ( يحجة اإلسالم حسن إله

، ص٢٧٦،  ش.ه ١٣٧٥،   الثقافية هفرينآمؤسسة  ،  طهران،  ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية 
عصارا بر يفرياد ÷ينب كبرى ز  

  ي الريجاني منصورإسماعيل
  .بالفارسية،  ص١٩٨، يةآمنشورات ، طهران، ىاألولالطبعة 

قهرمان انقالب كربال÷ زينب كبرى   
  حسن ناجيان 

  .بالفارسية،  ص١٩١، ش.ه  ١٣٥١، طهران
اللحد  إلى  من المهد÷ زينب الكبرى  

  ل مكي العاملي آالسيد علي 
   .٧٧٦ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم



٣٨٤------------------------------    

اللحد  إلى من المهد ÷ زينب الكبرى  
  ويني زقالسيد محمد كاظم 

  ويني ز سيد مصطفى ق:تحقيق
  . ص٦٩٦، منشورات دار الغدير،  الطبعة الثانية

و جهاد المرأة المسلمة  ÷ زينب  
  الشهيد الشيخ فرحان البغدادي 

والظالمون ÷ زينب   
  محسن المعلم 

  . ص ١٦٤، م١٩٩٧=  ه١٤١٨، دار الهادي، بيروت، ىاألولالطبعة 
وليدة النبوة واإلمامة÷ زينب    

  صادق ، م
  . ص ٢٠٨، م١٩٨٧=  ه١٤٠٨، مؤسسة الوفاء، لندن، ىاألولالطبعة 

 الزينبياألدب من مختارات :اتالزينبي   
   من الشعراءمجموعة

   ٩٥٤ص، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤د العد، ىاألولالسنة ،  الموسممجلة
ه  زينبي  

  ي مولويغالم حسين كنتور
  .باألردو



---------------------------------------٣٨٥ 

دامن زهراء حضرت زينب كبرىت زين ÷  
  يمجيد سياح

ه ١٣٧٧،   للنـشر  يـة ح الثقاف يا گـوهر سـ    ةمؤسـس ،  مـشهد ،  ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية،  ص٤٨، ش.
بين سرگذشت راست حضرت ز÷  

   يجالل الدين فارس
  .بالفارسية،  ص٥٣، سياآات منشور، ش.ه ، طهران

سلسلة الذهب في سوانح سيدتنا زينب ÷  
  .٢١٦: ١٢، الذريعة السيد مظفر علي خان بن خورشيد علي خان الهندي

 دةزينبالسي ÷  
  السيد جواد شبر 

  .٩٠٠ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم
 دةب زينالسي÷  

  لي گخير الدين الزر
  ٣/٦٦عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت
 دةالزينبالسي ÷  

   شلبيأحمدعلي 
  .ةاإلسالميمطابع الشؤون ، القاهرة



٣٨٦------------------------------    

 دةشعر( زينب السي(  
  الشيخ محمد رضا آل صادق

  .العدد الثاني، ىاألولالسنة ، ×مجلة رسالة الحسين
 دةزينب رضي اهللا عنها السي   

  محمود الشرقاوي 
  . ص ١١١، م١٩٧٢، دار الشعب، القاهرة

 دةب زينالسي÷  
  محمود يوسف 

، ٩٤١ص ، ه ١٤١٠=  م ١٩٨٩، ١العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم
  . م ١٩٧٢/ ١٠/ ٣١) القاهرة ( عن جريدة الجمهورية 

 دةب زينالسي÷  
  لجنة نشر العلوم والمعارف بالمشهد الحنفي الخيري 

  .م١٩٣٥، المكتبة اليوسفية، القاهرة
 دةب زينالسي÷  

  .٧٨ص، ٢جلد، موسوعة الرفاعي، المجلد األربعون، مجلة العرفان
 دةرمز لشيء عميق الداللة : زينبالسي   

  الشيخ محمد جواد مغنية 
ص ، ه ١٤١٠=م ١٩٨٩، العــدد الرابــع، األولالمجلـد  ، مجلـة الموســم 

٨٣٨ -٨٣١.   



---------------------------------------٣٨٧ 

 دةزينبالسي ÷ :ةاإلسالميطار ة بين األقرمز الوحدة الروحي  
  محمد يوسف مقلد

، ٩٠٨ص  ،  ه ١٤١٠=م  ١٩٨٩،  ٤العـدد   ،  األولالمجلد  ،  مجلة الموسم 
  .  بمناسبة إهداء القفص الفضي للسيدة زينب ١٩٥٤كتب المقال عام 

 دةزينبالسي ÷   
   شلبي أحمدعلي 

   .ةاإلسالميمطابع الشؤون ، القاهرة
 دةالسيتها  زينب أوالدها و جمهرة ذري  

  ن محمد قاسم حس
  .٨٤٩ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

 دةزينب بطلة كربالءالسي   
  ) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن.د

 زينب السيدةطبع باسم (ص١٦٩، م١٩٨٥، دار الكتاب العربي، بيروت
  .)عقيلة بني هاشم

 دةزينب بنت الزهراء   السي       ـ دان  وثورة كربالء فـي الوج
  الشعبي 

  رضا حسين صبح
  .دار الزهراء، بيروت



٣٨٨------------------------------    

 دةي زينب بنت علالسي   
  توفيق علي وهبة 

-٤ ( ٧و٦العــدد ، الــسنة الرابعــة عــشر) الربــاط ( مجلــة دعــوة الحــق 
  .٥٩ ص ) م٧/١٩٧١(  =)ه٥/١٣٩١
 دةرائدة الجهاد في اإلسالم÷ زينبالسي    

  شي يباقر شريف القر
  ص٣٤٤،  م٢٠٠٠= ه١٤٢٠، المؤلف، ىاألولالطبعة 

 دةعقيلة بني هاشم ÷ زينبالسي   
  محمد فهمي عبد الوهاب

   ص ٤٨، م١٩٨٠، دار االعتصام، القاهرة
 دةفي قلوب المحبين ÷ زينبالسي   

  النبوي جبر سراج
 دةفي مطافها األخير ÷ زينبالسي   

   حيدر أسدالشيخ 
  .ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الموسم

 دةزينب الكبرىالسي ÷  
  وجيه بيضون 
  .٧٦٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم



---------------------------------------٣٨٩ 

 دةزينب المثل األعلى للفضيلة و العفافالسي   
  . بمصر ةاإلسالمي لجنة نشر العلوم و المعارف، القاهرة

ى سيرت زينب الكبر÷  
  يمحمد حسنين السابق

  .باألردو، مجلدان
بين حضرت زي در زندگاني سير÷   

   بحر العلوم يمحمد عل
  كريم جعفري ،  أمير وكيليان:ترجمة
  .بالفارسية،  ص١٢٨، ش.ه ١٣٦٩، منشورات حكمت،  طهران

ياريد صبر و پاۀ أسو÷ زينب كبرىي سيما  
  كبر بابا زاده أ يعل

، ش.ه ١٣٧٧، مؤسـسة مكيـال الثقافيـة للنـشر     ،  طهـران ،  ىاألولـ الطبعة  
  .لفارسيةبا،  ص٢٢٥
زينب كبرى،  شرح حال خاتون دو سرا÷   

  فيض اإلسالم 
  .بالفارسية،  ص٢٥٤، إيران
في الكوفة÷ شرح خطبة حضرت زينب   

   .يسردار الكابل الشيخ حيدر قلي بن نور محمد خان



٣٩٠------------------------------    

   د زينب ابنة         شرح الخطبة الزينبية الّتي خطبتها عقيلة آل محم
  م في مجلس يزيد بن معاوية بالشا×علي

   .٢٢١: ١٣، الذريعة يالشيخ هادي البناب
ة شرح القصيدة الزينبي   

  .١٢: ١٤، الذريعة الميرزا جعفر النوچه دهي التبريزي
شير زن كربال يا زينب دختر على ÷   

  )بنت الشاطئ(  عبدالرحمنعائشة.د
   سيد جعفر شهيدي :ترجمة

  .الفارسيةب، ص١٢٦، ش.ه ١٣٥٠، مكتبة حافظ، طهران، ة الطبعة الثاني
 الحسينشقيقة زينب يقةالصد   

  السيد محمد تقي المدرسي
  .ص ١٠٠، ه ١٤١٦، منشورات البقيع، طهران، ىاألولالطبعة 

  حـضرت زينـب كبـرى     ،   زيارت مفجعة  : صراط التزكية 
  رقية خاتون و

  ن نژاديا پزشکإسماعيل
ه  ١٣٦٨، والدهأن نــژاد و يامنــشورات پزشــک، طهــران، ةالطبعــة الثانيــ

  . ص ٦٤، ش.
 دة ضريح و مسجدفي مصر÷ زينبالسي   



---------------------------------------٣٩١ 

   شلبي أحمدعلي 
  .٨٦٥ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد، األولالمجلد ، مجلة الموسم

 دة الطاهرةزينب بنت عليالسي    
  يعبد الخبير الخول

   القاهرة 
ب در أحوال زينب الطراز المذه÷  

  بالفارسية، يرالمظفّ
  طبع مع ناسخ التواريخ 

     خطبه حضرت زينب وخطبـه حـضرت أم        (طوفان خطبه ها
  )كلثوم

  ي أحد ده بزرگ:ترجمة
بالفارسـية  ،  ص ١٢٠، زاديآم يـا منـشورات پ  ،  طهـران ،  ىاألولالطبعة  

  .العربيةو
دةزوج :طالب أبي  عبد اهللا بن جعفر بنب زينالسي  

  محمد سعيد الطريحي 
  .٩١٦ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

العجاجة الزرنبي ةة في الساللة الزينبي  
  جالل الدين السيوطي 



٣٩٢------------------------------    

  يطبع ضمن الحاوي للفتاو
، األولالمجلـد   ،  مجلة الموسـم  : محمد سعيد الطريحي في   : هكما نشر 

  ٨٥٨ص، ه ١٤١٠=م ١٩٨٩، ٤العدد 
 دة عرف الزرنب بترجمة سيدي مدرك وزينبالسي   

   العجلونيإسماعيلالشيخ 
  دةعرف الزرنب في ترجمةزينبالسي ÷  

  . الحنبلي ي السفا ريني بن سالم النابلسأحمد محمد بن 
 زينب بنت علي:^ل البيتآ عقيلة   

  الشيخ عبداهللا نعمة
 ) =ه١٢/١٤٠٢( ٧العــدد، المجلــد الواحــد و الــسبعون، مجلــة العرفــان

  .٢٥ص )م٩/١٩٨٣(
ب زين: عقيلة اإلسالم÷  

  پور كبر مهدي أ الشيخ علي 
  .٤٧ ص  )ه٢/١٣٩٢ (٣العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الهادي

بنى هاشم ة عقيل   
   بهداروند يمحمد محمد
،  ص ٥٩،  ش.ه ١٣٧٧،  زاديآم  يـا منـشورات پ  ،  طهـران ،  الطبعة الثالثة 

  .بالفارسية



---------------------------------------٣٩٣ 

زينب الكبرى:  عقيلة بني هاشم÷  
  علي بن الحسين الهاشمي 

  .م ١٩٦٧، النجف األشرف
دةهرة  العقيلة الطازينب بنت عليالسي   

   فهمي المصري المحاميأحمد
  . القاهرة 

 دة عقيلة الطهر و الكرمزينبالسي   
  موسى محمد علي

  .ص١٦٤، م١٩٨٥=  ه١٤٠٥، منشورات عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة
عقيلة الوحي   

  السيد عبد الحسين شرف الدين 
  .ص ٣١، ه ١٣٧٤
في رحاب بطلة كربالء   

   محمد خليفةراهيمإب
  .دار البالغ، بيروت

 دة في رحابزينبالسي ÷   
  محمد بحر العلوم 

   ص ٢٠٧،  للطباعة و النشر و التوزيع÷دار الزهراء، بيروت



٣٩٤------------------------------    

 دة قرية قبر السترسالة ما جستير(  ÷ زينبالسي(  
  محمد فخري زكريا 

  .م ١٩٦٥ - ١٩٦٤،  كلية اآلداب-جامعة دمشق 

ة  القصيدة الزينبي  
  السيد علي السيد رضا الهندي

  .م ١٩٦٦، بغداد

 ب کبریين فاضله زءه عالميا زندگاني قهرمان صبر÷   
  يمحمد غالم

   ص٣٣٦، م١٩٧٦= ش .ه ١٣٥٤، منشورات علمي، طهران
  .بالفارسية

شيردل خاتوني كربال ك    
  السيد سرفراز عباس 
 ٩ و٨العـدد   ،المجلد الثاني واألربعـون  ) بنارس  ( مجلة جواد الشهرية    

   .باألردو، ٤٠ص   )ه١٤١١ /٢و١(

 دة لحظات في نور أم هاشم حولزينبالسي ÷   
  حسين البتنوني
 -٩٤٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم 

  )عن جريدة الجمهورية المصرية ( 



---------------------------------------٣٩٥ 

قدوة لنا في مسيرتنا الجهادية÷ لنتخذ من زينب الكبرى   
  األسدي زينب 

  .٦٤ ص )م١٩٨٠( = )ه١٤٠٠ /١( ٩العدد ، ىاألولالسنة ، لة الجهادمج
            دة  لوائح القبول و المنحة و اإلعزاز في الرحلة لزيـارةالـسي 

   و سيدي مدرك و عمر الخباز÷زينب
  .٤١٦: ٢، كشف الظنون األفيونيعبد اهللا بن عمر 

بينسوگنامه حضرت ز: تهايب مادر مص  
  طهراني رجالي رضا يعل

  .بالفارسية،  ص١٢٨، منشورات نبوغ، قم، ىاألولة الطبع
ّف حول الحوراء زينب بنت علي ما صن   

  عبد اهللا المنتفك
  )م١١/١٩٨٩، ١٠) = (ه٤/١٤١٠، ٣(٢٧العدد، ةاإلسالميمجلة الثقافة 

  .١٩٢)١٢/١٩٩٠، ١١) = (ه٦/١٤١١، ٥(٣٤العدد، ٢٩٠ص
 دة مدفنزينبالسي ÷  

  موسى عز الدين 
  .٨٩١ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

 المرأة العظيمة   
  ار حسن الصفّ

  .ص٣١٢، م١٩٩٣=  ه١٤١٤، دار البيان العربي، بيروت، ىاألولالطبعة 



٣٩٦------------------------------    

 بينفرين روزگار حضرت زآ مرد÷   
  ياستاد حبيب اهللا فضائل

،  ةاإلسـالمي مكتب البحوث التاريخية و العلوم ، طهران،  ىاألولالطبعة  
  .بالفارسية،  ص٢٧٧، ه ١٤١٠= ش .ه ١٣٦٨
 المرقد الزينبي   

  ل عمران آفرج بن حسن 
  .مع وفاة زينب الكبرى، ه ١٣٧٩، ةالمطبعة الحيدري، النجف األشرف

 دة مرقدشمال العراق(  في سنجار÷ زينبالسي(  
  حسن كامل شميساني .د

  .٩٢٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم
مرقد العقيلة زينب ÷   

  الشيخ محمد حسنين السابقي 
ــة  ــالطبع ــروت، ىاألول =  ه١٣٩٩،  للمطبوعــاتاألعلمــيمؤســسة ، بي

  . ص ٢٤٨، م١٩٧٩
المشهد الزينبي بالقاهرة    

  حسن محمد قاسم 
  .٨٦٢ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، العدد الرابع، األولالمجلد ، مجلة الموسم

مع بطلة كربالء   



---------------------------------------٣٩٧ 

  مد جواد مغنية الشيخ مح
  .م ١٩٨٤، دار الجواد، بيروت، الطبعة الرابعة

     دة معنى االحتفال بمولدالمثال لعظمة الفـداء    : ÷ زينب السي
  وحدة الصفوف إلى وسيادة الحب والداعية

  .٧٩٤ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم
 دة مقاماستطالع تاريخي: في الشام÷ زينبالسي    

،  )ه١٤٠٩/ ١ ( ٦و٥العدد  ،  ىاألولالسنة  ) بيروت  ( مجلة نور اإلسالم    
  .٦٧ص 
 دة مكتبةقائمة ببليوغرافية (÷ زينبالسي(  

  .١١٦٤ص، ه ١٤١٠=م ١٩٨٩، ٤العدد ، ىاألولالسنة ، مجلة الموسم
   أ من دة :ةعالم الصوفيزينب بنـت الزهـراء   السي   صـوت 

  الحق في كربالء 
   بدوي أحمد
  .٢٠ ص )م ٤/١٩٨٨(١٢العدد ، األولالمجلد ، اإلسالم وطنمجلة 
 دة منطقةفي الشام ÷ زينبالسي   

   فخري زكريا محمد
  .٨٨٦ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد، األولالمجلد ،  الموسممجلة
مواقف زينب ابنة علي ‘  



٣٩٨------------------------------    

   ياألستاذ عبد الهادي الشهرستان
  . ص ٦٤، ه ١٤١٩، المؤلف، قم
دةحول : الموقف والرمززينبالسي ÷  

  كريم الوائلي . د
  .٧٤٤ص، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم

 دة نذر العاصفة حولزينبالسي ÷   
  ) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن.د

  .٧٩٧ص ، ه ١٤١٠= م ١٩٨٩، ٤العدد ، األولالمجلد ، مجلة الموسم
 دة نفحات من سيرةزينبالسي ÷   

  الشرباصي  أحمد. د
  .ص ٤٨، م١٩٦٤، مطبعة دار التأليف، القاهرة

ب کبریين زي کوتاه به زندگي نگاه÷  
  ي محالتيحجة اإلسالم رسول

ه ١٣٧٦،  للحوزة العلميةاإلسالميمكتب اإلعالم ، قم، الطبعة الخامسة
   .بالفارسية،  ش.
ن رسالة زينب واآل÷  

  علي شريعتي . د
  . ش .ه  ١٣٥٠، طهران



---------------------------------------٣٩٩ 

كبرىالب  وفاة زين÷  
  . البحراني ي حسين البالدالشيخ
 وفاة زينب الكبرى÷  

  يل عمران القطيفآ فرج الشيخ
 .ه ١٣٧٠   =ه١٤١٢،  منـشورات الـشريف الرضـي     ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .ص ٧٧، ش
  إلى    الخامسة الهدية  دة : وأهوى من أحبرضي ( زينب   السي

  )وأرضاهااهللا تعالى عنها 
   محمد عفيفيأحمد
   .م١٩٦٧، دار الثقافة العربية، ةالقاهر
يا بضعة الزهراء ÷   
   × في رثاء اإلمام الحسينقصيدة
   مصطفى العمراني عدنان

  .١٨٤ص، )م١٩٩٠ /٨(  =)ه١٤١١ /٢و١(، ٣٢العدد ، ةاإلسالمي الثقافة مجلة

    زينب بنت اإلمام موسى بن جعفر
ة  كشف الخبية عن مقبرة الزينبي  

  الشيخ محمد علي بن زين العابدين األصفهانيبادي آالمعلم الحبيب 
  . ص١٣٤، ه ١٣٥٢



٤٠٠------------------------------    

  طالب أبي  اإلمام أمري املؤمنني  علي ابنسكينة بنت 
و مرقد أو در شام ×ي سكينه دختر إمام عل   

   ي اشتهاردمحمدي محمد
  .بالفارسية ،  ص٤٨، رمنشورات مطه، طهران، ىاألول الطبعة

  بن علي  احلسني  اإلمامسكينة بنت 
حضرت سكينه   

   حيدرعلى
  .األردو 
       كبـر أ ي عل × در شناخت فرزندان و أصحاب إمام حسين ،

  مسلم بن عقيل ، سكينه خاتون
  م  مقرموسوى عبد الرزاق سيد

   حسن الطارمي:ترجمة
  .بالفارسية، ص٥٣٢، ش .ه ١٣٦٤،  الكليني الثقافيةمؤسسة، طهران 
 ـ   بن ينه دختر حس  ين و شرح حال سک    أدبي ي زندگ  ي عل

  )رساله ماجستير(
  وزمنشيرهوشنگ ف

بالفارسية، ص ١٠٤،  ش.ه ١٣٥٠، ة اإللهياتجامعة طهران كلي.  



---------------------------------------٤٠١ 

سكينة بنت اإلمام الحسين ×  
   محمد علي دخيل علي

  . ص ٧٦، م١٩٧٩ = ه١٣٩٩، مؤسسة أهل البيت ، بيروت
سكينة بنت الحسين ×  

   الفكيكيتوفيق
  . ص ١٤٢ ،م١٩٨٩ = ه١٤٠٩، دار األضواء، بيروت

سكينة بنت الحسين ×  
  عبد المنعم الهاشمي 

  .ص١١٢، ٢٠٠٤، دار ومكتبة الهالل،  لبنان–بيروت 
سكينة بنت الحسين ×  

   ماسيه المستشرق
  ١٢/١٩ ةاإلسالمي دائرة المعارف في

  .دار الفكر، بيروت
طالب أبي  سكينة بنت الحسين بن علي بن   

  كانخلّبن بكر  أبي  بن محمد بنأحمدشمس الدين 
  إحسان عباس .  د:تحقيق

  ٢/٣٩٤ وفيات األعيان :في
  .م ١٩٨٥، منشورات الرضي، قم،  الثانيةالطبعة



٤٠٢------------------------------    

في سوانحها× سكينه بنت الحسين  
  يل السيد دلدار علي اللكهنو آي مهدي الرجوالسيد

  .باألردو،  ص٤٠، ه ١٣٧٢ 
سكينه دختر إمام حسين ×  

  ل ي محمد علی دخيعل
  إسالم زنان بزرگ :في

  چي يروز حرير ف:ترجمة
  .بالفارسية،  ص٥٦،  ش.ه ١٣٦١،  كبيرأمير، طهران 
يا ستاره درخشان سرزمين وحي  × سكينه دختر سيد الشهداء  

   ) بنت الشاطئ(  عبد الرحمن عائشة.د
   يخرا سانحسين . د:ترجمة

  .ص ٢٢١،  ش.ه  ١٣٤١،  محمديمكتبة، طهران 
 دةسكينة السي   

  يلگزر الدين الخير
  ١٠٦/ ٣عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
 دةسكينةالسي    

  م الرزاق المقرعبد
،  ه١٤١٣=  ش   .ه ١٣٧١،  منشورات الشريف الرضـي   ،  قم،  ىاألول الطبعة

  .ص ١٥٦



---------------------------------------٤٠٣ 

 دةسكينة بنت الحسينالسي    
   ) بنت الشاطئ( عائشة عبد الرحمن.د

  . ص٢٤٤، م١٩٨٥، كتاب العربيدار ال، بيروت
سيدة النسوان سكينة بنت الحسين ×  

   .١٦٣: ٦، شعراء الغري  عبد الرزاق المظفرالشيخ
 سيرة سيدتنا سكينة بنت الحسين بن علي   

  ي الحليم اللكهنوعبد
  .باألردو

 بة بسكينة منة بنت الحسين الملقّآ عقيلة قريش  
   محمد السيد يحيي الحلو السيد
  . ص ١٦٨، العالمية مؤسسة السبطين، قم، الثانية الطبعة
فغان سكينه   

   .باألردو، ص١٧، د الهن
 دة مناقبسكينة السي   

  . عبد الحسين سالم أمين
 النقد عند سكينة   

  ل طعمة آ جواد صالح
 = )ه١/١٣٦٧(٣٤و٣٣ العـدد ،   السنة الثانيـة   )النجف األشرف ( البيان   مجلة

  .٨٩٩ص  )م ١٢/١٩٤٧(



٤٠٤------------------------------    

ّنو أم اإلمام علي بن احلسني شهربا
  

 أم اإلمام زين العابدين  ..ة ؟هل كانت فارسي  
  .٦٢٧ص ،  م١٩٨٩، ٣و٢العدد ) بيروت ( الموسم ةمجلّ
 جناب شهربانو   

   صاحب ي علناظم
 ١١ العـدد ،  المجلد الثامن و العـشرون ) بنارس  ( الجواد الشهرية    مجلة

  .بالفارسية، ٤ ص )ه ١٣٩٧/ ١١(
  يتعلّ : سؤال  جواب عن   اسـم   و ^دنا الحسين بن علي   ق بوفاة سي

  ؟المغرب إلى زوجته و كم ترك من البنين و هل لحق عقب منهم
   الحسني بن عبد القادر القادري المغربي الفاسي أحمد العباس وأب

مـن  ، د. ٦٣٢ خزانة الرباط بالمغرب ضمن مجموع برقم      : في مخطوط
  . ب ٧ إلى  أ٤الورقة 
حضرت شهر بانو    

  ي ظهور الحسن الزيدالسيد
   .باألردو

 دة حولشهربانوالسي    
  ي اليوسفي محمد هادالشيخ
  .بالفارسية، ٢العدد ، ىاألولالسنة ،  رسالة الحسينمجلة



---------------------------------------٤٠٥ 

داستان شهربانو   
  رحيم زاده الصفوي

  .بالفارسية، ص١٥٠، ش.ه ١٣٢٧، طهران

 من الرضاعة  شيماء أخت النبي 

 أخت الرسولالشيماء ’  
   النشرتي حمزة

  .م١٩٨٩، األهراممؤسسة ، القاهرة
الشيماء أخت محمد ’   

قراعة ةسني   
  .١٥٢ص ) م ١٩٧١ /٥( ٥٠العدد ،  العربيمجلة
من الرضاعة’اء السعدية أخت رسول اهللا الشيماء أوالشم  

  ١٨٧٠و٤/٣٤٤ االستيعاب :في عبد البر ابن
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت

ةمن الرضاع’ت الحارث أخت رسول اهللا الشيماء بن  
   حجر ابن
  ٤/٣٤٤ اإلصابة :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت



٤٠٦------------------------------    

من الرضاعة ’ الشيماء بنت الحارث السعدية أخت النبي  
   األثير ابن
  ٤٨٩/ ٥أسد الغابة : في

  . التراث العربي حياءإدار ، بيروت

  بن حممد  عائشة بنت اإلمام جعفر
 جعفر الصادق عائشة بنت×  

  عمر رضا كحالة
  .م١٩٨٤ = ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣/١٣٢ أعالم النساء :في
 دة القول األنور في حياةعائشة بنت جعفرالسي    

  رمضان عصفور
  .م١٩٩٢، القاهرة

  )  أم هانئ (طالب  أبي فاختة بنت
أخبار أم هانئ   

   .٣٢٢: ١، الذريعة  عبد العزيز األزدي البصريأحمد وأب
أم هانئ   

  محمد علي القطب 
  .المكتبة العصرية ، بيروت



---------------------------------------٤٠٧ 

طالب أبي  أم هانئ بنت  
    األثيرابن
  ٥/٦٢٤ الغابة أسد في

  .ياء التراث العربي إحدار ، بيروت
طالب أبي  أم هانئ بنت  

   حجر ابن
  .٤/٥٠٣ اإلصابة :في
 طالب أبي  هانىء بنتأم  

   بن عبد البرا
  ١٩٦٣/ ٤االستيعاب : في
طالب أبي  أم هانئ بنت  

   األعلمي محمد حسين الشيخ
  ٣١٤ تراجم أعالم النساء :في

  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
طالب أبي  أم هانئ بنت  

   بن خير اهللا العمريياسين
  .٢٧٥الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
طالب  أبي  فاختة بنت  

   األثيرابن
  .٤٠٤، ٢١٣/ ٧ الغابة دأس في



٤٠٨------------------------------    

طالب  أبي  فاختة بنت  
   بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي أحمد نصر وأب

  ١٤٣٧رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
 ء الصحابيةي الهاشمية أم هانالمطلبطالب بن عبد  أبي  بنتفاختة  

   الذهبي
  ٣١١/ ٢ سير أعالم النبالء :يف

   شعيب األرنؤوط :تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة

  بن جعفر ى  فاطمه األخرى بنت اإلمام موس
در رشت× تذكره خواهر إمام رضا÷ فاطمه أخرى   

   فقيه محمد يسيد محمد مهد
  . العربية وفارسية بال،  ص١٣٨، منشورات الفقه، قم، ىاألول الطبعة

ّام اإلمام أمري املؤمنني أسدفاطمة بنت 
  

أسد نامه فاطمه بنت ي زندگ  
   أهوازي ي محمدىمصطف
  . بالفارسية، ص٨٦، منشورات نور السجاد، قم، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٤٠٩ 

 أسد فاطمة بنت   
   حجر ابن
  ٤/٣٨٠ اإلصابة :في

  حياء التراث العربيإدار ، بيروت
 بنت أسدفاطمة   

   عبد البر ابن
   ٣٨١/ ٤االستيعاب : في

  .)بهامش االصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 أسد فاطمة بنت   

  يلگ الدين الزرخير
  ٥/٢٣٠عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
 أسد بنت فاطمة   

   الذهبي 
  ١١٨/ ٢ سير أعالم النبالء :في

  نؤوط  شعيب األر:تحقيق
  .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة
 أسد فاطمة بنت   



٤١٠------------------------------    

  ل  محمد علي دخيعلي
   . ص٦٤، م١٩٧٩ = ه١٣٩٩،  البيتأهلمؤسسة ، بيروت

 أسد فاطمة بنت   
   األعلمي محمد حسين الشيخ

  ٢٩٤/ ٢ تراجم أعالم النساء:في
  .م ١٩٨٧=  ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
 سد بن هاشم بن عبد منافأ فاطمة بنت  

  صفوة الصفوة : في
   الفرج ابن الجوزي وأب

محمد رواس قلعچي.  د:هحاديثأ جخر  
  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت، الرابعة الطبعة 
 مناف القرشيةعبد بنت أسد بن هاشم بن فاطمة   

  األثير ابن
  ٥١٧/ ٥ أسد الغابة :في

  ء التراث العربيحياإدار ، بيروت
 الهاشميةأسد فاطمة بنت   

   رضا كحالة عمر
  ٤/٣٣عالم النساء أ :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة



---------------------------------------٤١١ 

 دختر أسدفاطمه    
  ل دخيي محمد عليعل

   بزرگ اسالمنانز: في
   وند هصادق آئين: ترجمة
  .ص ٤٦، ش١٣٦١، أمير كبير، طهران

  مام احلسن بن علي فاطمة بنت اإل
ثانيكوثر ، × فاطمه بنت الحسن  

  ي كرمانشاهمحمدي إسماعيل
ــة ــ الطبع ــم، ىاألول ــسجاد  ، ق ــور ال ــشورات ن ــاقر  ، من ــد ب ــوممعه  العل

  .بالفارسية،  ص ٨٧، للدراسات

    بن علي احلسني اإلمامفاطمة بنت
فاطمة وأم كلثوم وزينب : الخطب الثالث   

   المهدي حسن حسن البالغي عبد
  . ص ٣٠، اإلسالميمطبعة العدل ،  األشرفالنجف

مام الحسين فاطمة بنت اإل×  
  ل  محمد علي دخيعلي
  عالم النساء أ :في

  . ص ٦٠، م١٩٧٩ = ه ١٣٩٩، ^ البيتأهلمؤسسة ، بيروت



٤١٢------------------------------    

فاطمة بنت الحسين ×   
   جعفر النقدي الشيخ

  . ص ٨٦، م١٩٦٤ = ه١٣٨٤، المطبعة الحيدرية،  األشرفالنجف
مة بنت الحسين فاط×   

  يلگ الدين الزرخير
  ١٣٠/ ٥ األعالم :في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
فاطمة بنت الحسين ×  

   هادي األميني محمد
  . ص ١٥١،  ش.ه١٣٦٢ = ه١٤٠٣، ÷مكتبة الزهراء، اصفهان

فاطمة بنت الحسين ×   
   بن خير اهللا العمري ياسين

  .٣٣٣اء في تواريخ النساء  الروضة الفيح:في
طالب أبي  فاطمة بنت الحسين بن علي بن   

   رضا كحالة عمر
  ٤٤/ ٤عالم النساء أ :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
 األسرة الفاطميين أهل فاطمة بنت الحسين و   



---------------------------------------٤١٣ 

  المستشرق لويس ماسينيون 
  .١/٢٦٨ن ي المستشرقمؤتمر
 دختر إمام حسين فاطمه×  

  ل  دخيي محمد عليعل
  زنان بزرگ إسالم  :في

  ئينه وند  آصادق :ترجمة
  . بالفارسية،  ص٤٢، ش.ه ١٣٦١، كبيرأمير ، طهران

مسند فاطمة بنت الحسين ×  
  .٢٨: ٢١، الذريعة  حسين بن حامد حسين اللكهنويناصر

  ÷ فاطمة بنت اإلمام احلسني بن علي الصغرى
ت عليله بيمار حضرت فاطمة صغرا كتاب تعزية وفا÷   

  .شعر بالفارسية، ص٣١، ش.ه  ١٣٥٠، كانون كتاب، طهران 

  ّت القاسم أم اإلمام جعفربن حممد فاطمة بن
جناب أم فروه يوم عاشورا   

   حامد حسين رضوي السيد
، ١٤ ص، ه  ١٣٩٨ /١، عظــم نمبــرأشــهيد ) بــشاور ( ذوالفقــار مجلــة 

  . باألردو



٤١٤------------------------------    

    بنت اإلمام موسى بن جعفرفاطمة املعصومة 
ّكوثر در حضرت معصومهي تجل ÷  

   مؤسسة كوثر واليت :إعداد
  .بالفارسية،  ص٢٧٢، مؤسسة كوثر واليت، قم، ىاألول الطبعة

چشمه جوشان کوثر ÷ حضرت معصومه   
   ي اشتهاردي محمدمحمد
  .بالفارسية،  ص١٣٠، منشورات مطهر، طهران، ىاألول الطبعة

وشهر قم÷ حضرت معصومه   
  ي حكيممحمد
 .ه١٣٧٦، اإلسالميمكتب منشورات منظمة اإلعالم ، قم،  الثانيةالطبعة

  .بالفارسية، ص١٣٥، ش

حياة و كرامات فاطمة المعصومة ÷  
  ي محمد علي الحسيني البقاعالسيد
  . ص ١٥٨، اإلسالميمنشورات دار الكتاب ، قم، ىاألول الطبعة

 دة خصائصالبيت أهلكريمة  ÷المعصومة فاطمة السي ^   
   من المحققين ةثلّ

  . ص٢٣٢، منشورات المكتبة الحيدرية، قم، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٤١٥ 

 قم يختار و ÷ معصومهحضرت يزندگان   
   صحفي ي مهدسيد

  .بالفارسية،  ص٢٢٧،  ش.ه١٣٤٧، قم
 بيتأهل كريمه يزندگان ÷  

   پوريكبر مهدأ يعل
  . العربية و فارسيةبال، ص٢٦٤، منشورات حاذق، قم، ىاألول الطبعة
 و کرامات حضرت معصومهيزندگ ÷   

   بانپورأحمد
  .بالفارسية، ص١١٢، ش.ه  ١٣٧٤، منشورات الف، ىاألول الطبعة
 فاطمة بنت اإلمام الكاظم: كريمة أهل البيتزيارة    

  ل عصفور  آمحسن
  . ص٢٨، ش.ه ١٣٦٤، ىاألولالطبعة ، سيد الشهداء، قم
ومه سفارشات زيارت حضرت معص  

  هادي دانشور
  .بالفارسية، ٢٩ص، ٣٥العدد، مجلة كوثر

 عش آل محمد سيدة ’  
  الحسن هاشم  و أبالسيد
  .ص ١٥٠، ه ١٤١٦، طبع المؤلف، قم، ىاألول الطبعة



٤١٦------------------------------    

 و زمانه حضرت معـصومه      ي نو به زندگ   ينگاه:  هشتم عشق 
  ×مام رضاإو

   كمال سيد
  حسين السيدي :ترجمة

  .بالفارسية،  ص٢١٤، ورات مدرسةمنش، طهران، ىاألول الطبعة 
 جعفر بن موسى بنت اإلمام فاطمة  

    مدرسة اإلمام المهدي : و نشرعدادإ
  . ص ٤٠، ه ١٤٠٩، مام المهدي اإلمدرسة، قم 
 مـام   و علـي بـن اإل  × بنت اإلمام موسى بن جعفـر    فاطمة

  × باقر العلومعليمحمد بن 
  . ص ٤٠، م١٩٨٨، مام المهديإلمؤسسة ا، قم
 بنت اإلمام موسى الكاظماطمةف ×  

  الشيخ محمد هادي األميني . د
  .ص ١٦٠، ش.ه  ١٣٦٣ = ه١٤٠٥، المؤلف، قم، ىاألول الطبعة
ر فاطمة بنت موسى بن جعف×  

   األعلمي محمد حسين الشيخ
  ٣٤٦/ ٢تراجم اعالم النساء :في

  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٤١٧ 

 الموعودةة ومة الجنّ المعصفاطمة  
   الموسويمحمود
،  الكـساء  أهـل مؤسـسة   ،  دار المحجـة البيـضاء    ،  بيروت،  ىاألول الطبعة

  .ص٩٠، م٢٠٠٧ = ه١٤٢٨
 صومه حضرت فاطمه معءه نامياز کوثر زندگي فروغ÷  

   ييگاس محمد بيلإ
، ش.ه ١٣٧٤،   بقـم  سـه فـي العتبـة المقد    القسم الثقـافي    ،  ىاألول الطبعة

  .ةبالفارسي،  ص١٣٩
 كراماتة  معصومي  

   پور يكبر مهدأ علي
  .بالفارسية،  ص٣٣٦، منشورات حاذق، قم، ىاألول الطبعة
 و مدينتها الزهراء ^ السادة النجباءكريمة   

   الكريم العقيلي عبد
 ’ المـصطفى  بـضعة منشورات مؤسسة بنت الرسول و    ،  قم،  ىاألول الطبعة

   . ص١٦٨، ^حياء تراث أهل البيتإل

 ل بيت أهءهشيانآ= م  قمعصومه÷  
   قمي ي تقسيد

  .بالفارسية،  ص٤٨، ش.ه  ١٣٦٥، قم



٤١٨------------------------------    

حياة السيرة فاطمة المعصومة إلى  نظرة÷  
  غالم رضا حيدري أبهري

   عابديأحمد: ترجمة
  .ص٣٢، منشورات زائر، قم، الطبعة الثالثة

 حضرت فاطمه معصومهي بر زندگانينگاه ÷  
  ي ابهريريد رضا حغالم

  .بالفارسية ،  ص٣١، ش.ه ١٣٧٦، ئرمنشورات زا، قم

   ملكة بنت اإلمام موسى بن جعفر
مقبرة ستي ملكة بنت الكاظم ×  

  محمد رضا إصفهاني
  ^رسالة تحقيقية في مقابر ومزارات أوالد األئمة المعصومين

وآذربايجان وهو أحد كتب المؤلـف  ، مازندران، خراسان،  في العراق 
   .بالفارسية، عة الطهرانفي االنساب مخطوطة في مكتبة جام

  ّ جنمة أم اإلمام علي بن موسى
ي بندگينگن،  نجمة  

  ناهيد طيبي
  .بالفارسية، ٥٣ص ، ٣٥العدد، مجلة كوثر



---------------------------------------٤١٩ 

   ّأم اإلمام املهدينرجس  
 حال نرجس خاتونشرح    

   ي يزدإسماعيلخوند مال آ
  .بالفارسية ،  ص١٣٤، ه  ١٣٢٥، تبريز

 داستان نرجس خاتون يمثنو   
  تفرشيقا محمد آ شاه ي علارفع

  .٢٣٦: ١٨، الفهرس  بالفارسية،  مكتبة جامعة طهران: فيمخطوط

 مام  اإلةوالد،   نرجس أحوالمنظوم فى   (  شعر  نرگسدان يمثنو
  )المهدى

  ي اليزديذبيح
، ٥١٢٠،  ه  ١٢٧٩تاريخهـا   ،  ٥٥٨٢،   مكتبة ملك بطهـران    : في مخطوط

   ه ١٣٠٢سنة 
  .بالفارسية، ه ١٣١٣سنة ، ٤٠٣١ طهران جامعة

 مـادر  ،   ملكـه جهـان     حـضرت  ز شرح حال عليا   أ مختصري
   عصري حضرت ولليابزرگوار ع

  فتوحي يمهد
  .بالفارسية،  ص٤٨، ه ١٣٨٦، مشهد، ىاألول الطبعة



٤٢٠------------------------------    

 يدهمدم خورش، نرگس  
   يينمأ باقر پور محمد
  .بالفارسية،  ص١٠٨، منشورات نور السجاد، قم، ىاألول الطبعة

  سن بن زيدبنت احلنفيسة 
 دة تاريخنفيسةالسي    

   كمال أحمد
  .لمطبعة التوكّ، القاهرة

 دة النفيسة في مناقب الجواهرنفيسةالسي   
   عبد الخالق سعدمحمد
  .ص٤٧، م١٩٧١، ي علي متولّمطبعة
 دة بمشهد األنيسة الذروةنفيسةالسي   

  .٥٤٢: ١، إيضاح المكنون ابة النسيسعد الجوانأمحمد بن 
 نفيسةدةالسي   

   علم وتوفيق أب
   شوقي محمد :تحقيق
، ةاإلسالميالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ، طهران،  ىاألولالطبعة  

  . ص ٢٣٢، م٢٠٠٣=  ه١٤٢٤،  النشر والمطبوعاتإدارة



---------------------------------------٤٢١ 

 دةنفيسةالسي   
  محمد زكي عبد الرحمن 

  .ص ٣١، م١٩٥٧، ةاإلسالميدار سائل الحبيب ، القاهرة، طبعة جديدة
 دةنفيسةالسي   

  محمد شاهين حمزة
  ص ٢٤٤، م١٩٧٠، مكتبة الجندي، القاهرة

 دةنفيسةالسي   
  محمود الشرقاوي

  .ص ١١١، مطابع الشعب، القاهرة
 دةنفيسةالسي    

  ياسين بن خير اهللا العمري 
  .٣٤٣، الروضة الفيحاء في تواريخ النساء: في
 دةرين الداوكريمة نفيسة نفيسة العلم السي  

   محمد عامرمحمد
  .م١٩٩٨، مكتبة القدسي، القاهرة

 دة مناقبثر النفيسة في آ المكتابنفيسةالسي   
   علي المليجي محمد
  .م١٩٠١، القاهرة



٤٢٢------------------------------    

 دة الدارين الشريفة الطاهرة     كريمةنفيـسة بنـت حـسن       السي 
   األنور

   فهمي محمد أحمد
  .ص ١٢٠، م١٩٥٢، مطبعة حجازي، القاهرة

 دةسة بذكر صبابة من مناقب  النفيثرآالمنفيسةالسي    
  ق الدين الشافعي الخزرجي األنصاري موفّ

  .ص ٤٧، ه ١٢٧٨، مصر
 دة :عالم الصوفية أ منالسي  ة الـصفاء وكنـز الوفـاء        نفيسة در

  النساءوقدوة 
   بدويأحمد
 )م  ٥/١٩٨٨ (١٣العـدد   ،   المجلد الثـاني   ) القاهرة ( وطن   اإلسالممجلة  

  .ص ٢٢
 ــسة ــة :  نفي ــدارينكريم ــدةال ــسة العاب ــسة ..  ونفي نفي

ينالمصري   
  بياري  األفتحي

  .م١٩٨٦، دار المعارف، القاهرة



  
  

  

 







 



 بعض النساء الشهيرات –أمهات المؤمنين :  القصصحسنأ   
   فكري علي

  .م ١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت
 مع أمهات المؤمنين دباأل   

   اهللا علوان مشرفعبد
  .م١٩٩٦، دار الصحابة للتراث،  مصر– طنطا
 في مناقب أمهات المؤمنين األربعون   

  ابن عساكر الدمشقي 
  غزوة بدير،  محمد مطيع الحافظ:تحقيق

  .م ١٩٨٦،  الفكردار، دمشق 
 النبي أزواج ’  

  . ص ١٢٠، م١٩٢٢، خالد برادرس،  تسرأمر خان سردار
 النبي أزواج ’  

   بن بكارالزبير



٤٢٦------------------------------    

  كرم ضياء العمري أ :تحقيق 
  .  ص ٨٢، ه ١٤٠١، المجلس العلمي،  المنورةالمدينة في طبع 
 النبي أزواج ’  

   شميم الحسن صاحب قبله نگران السيد
، ٤ص  )  ه١٣٩٩ /٧( ٦العدد  ،  المجلد الثالثون ،   الجواد الشهرية  مجلة

  .باألردو
 النبي أزواج ’  

   اهللا دالوري عبد
  .جمعيت دعوة تبليغ ، الهور
 النبي أزواج ’  

  ). المدينيابن( البغداديني يعلي بن عبد اهللا بن جعفر المد
 النبي أزواج ’  

   عمر الحاجي محمد
  . ص ٧٩، م ١٩٩٥ = ه١٤١٦، دار النور، دمشق، ىاألول الطبعة
 والمغافير’ النبيأزواج  

   قطب سيد
   سيد جويل:اعداد

  .م١٩٨٤، دار الدعوة للطبع والتوزيع،  مصر– كندريةاالس



---------------------------------------٤٢٧ 

 حياة نساء النبي( كي مين أمات’..(  
  صغر قادري أ علي

   .باألردو،  ص٢٤٠، م١٩٩٠، الهور
 عشر مقالة منفصلةإحدىيحتوي على ( المؤمنين أمهات (  

   حسين شرف الدين أحمد
  .ص٧٩، م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، الرياض

 رسالة دكتوراه ()يثةدراسة حد( المؤمنين أمهات(   
  ل عبد اللطيف آ العزيز عبد

  .ه ١٤٠٥، ةاإلسالميالجامعة ،  المنورةالمدينة
 المؤمنين أمهات   

   الهندي)يالبهاونگر( علي إسماعيل غالم علي بن المولوي
   .يةبالگجرات، الهند
 المؤمنين أمهات   

  .٣٨ص، ٢٧العدد، ةاإلسالمي البحوث مجلة
 رسالة ما جستير( ضوء الكتاب و السنة  المؤمنين فيأمهات(  

   محمد راضي فيرق فاطمة
  . ص ٣٠٤، ةع كلية الشري-جامعة ام القرى ،  المكرمةمكة
 المؤمنين و أخوات الشهداء أمهات   

   سكاكيني وداد



٤٢٨------------------------------    

 ٩الجـــزء، الرابــع المجلــد  ،  الــسنة الثانيــة  )القــاهرة ( الكتــاب  مجلــة 
  .١٤٤٧ ص )م ٧/١٩٤٧( = )ه٨/١٣٦٦(
 المؤمنين و أخوات الشهداء لوداد سكاكينيأمهات   

   ) الشاطئبنت(عائشة عبد الرحمن 
ــسنة ــةال ــع ،  الثاني ــد الراب ــزء، المجل  )م٥/١٩٤٧ (  =)ه٦/١٣٦٦ ( ٧الج

  .١١١٢ص
 المؤمنين وبنات الرسول أمهات ’  

   سكاكيني وداد
  .م ١٩٨٦، دار الفكر، دمشق،  الثالثةالطبعة
 الـشيعة ة و    السنّ أهلبين   ’ المؤمنين وبنات النبي   أمهات 

  )رسالة ما جستير(
   بنت عبد اهللا الغربي غربية

   حامد الخولي:اشراف
  .م ١٩٨٨ = ه١٤٠٨،  للبنات اآلدابكلية ، الرياض 
 أمهاتات  المؤمنين و القرشي  

   منيسي سامية
  .ص ٣٢٣، م١٩٨٨، دار المريخ، الرياض

 مع أزواجه ’ النبيامأي  



---------------------------------------٤٢٩ 

   المنعم الهاشمي عبد
  .ص ٦٢، م١٩٩٦ = ه١٤١٧، دار ابن حزم، بيروت،  الثانيةلطبعةا
 في النسب الوثيق و االعتبار في نسب المختار      التحقيق ’ ،

   األطهار أوالده و بأزواجهو التعريف 
   بن محمد العشماوي المكي أحمد

  .ه ١٠٤٩، الرباط مخطوط في 
 تذكرةأزواجهو ’في بيان أحوال بنات النبي(ات  الصحابي 

  )من تشرفت بلقائه من النساءو
   .باألردو م الحسنينأ ة اللكهنويةالفاضل
 تراجمسي ةدات بيت النبو  

  )بنت الشاطئ( عبد الرحمن عائشة.د
  .ص ١٠٥٠، م١٩٨٠، دار الكتاب العربي، بيروت،  الثانيةالطبعة
 وأوالده  ’ النبيأزواج تسمية  

  ر ابن المثنى التيمي البصري  عبيدة معمبوأ
   نهاد موسي :قيقتح

الجـزء  ،   المجلـد الثالـث عـشر      )القاهرة ( المخطوطات العربية  معهد مجلة 
 معهد المخطوطات و كذلك في، ٢٢٥ص ) م ١٩٦٧ /١١( = )ه١٣٨٧ /٨(، الثاني

  .ص ٦١، م١٩٧٢، العربية



٤٣٠------------------------------    

 هات المخالفين في جواب تنبيهالمؤمنين أم   
   فيض حسن السيد
،  الكـريم  فـيض  ةمطبعـ ،  بمبئي،  سياعظم استيم پر  ،  باد الدكن آحيدر

   .م١٨٩٩
 أ جوابهات المؤمنينم  

   خان أحمدسيد ال 
  . ص ٣٦، يستجارتي پر، عليگره

 الحقهاتد على كتاب  المبين في الرالمؤمنين أم   
  .كبر الحسيني اللكهنوي أ علي غضنفر بن علي السيد
 هات الثمين فيما ورد في الدرالمؤمنين أم   

  لحنفي  اركماش اابن
  . في المكتبة السلطانية بفاس مخطوط

 هات الشياطين في جواب رجمالمؤمنين أم   
  . كعب ظهير محمد
 في البيت المحمدي اترسالي   

  . كاظم صافيناز
 يهجر زوجاته ’الرسول  

  .دار الكتاب اللبناني ، بيروت



---------------------------------------٤٣١ 

 امبر ي پزنان’  
   مرنيسي فاطمه
  .يطاليةباإل،  ص١٤٠، يگمنشورات اس، ايطاليا، ىاألول الطبعة
 مبر يغ پزنان’  

  ) الشاطئ بنت(   عبد الرحمن عائشة.د
  .بالفارسية، ص٢٧٩،  ش١٣٣٧، طهران

 إسالممبر يغ پنزنا ’  
  ي عماد زاده اصفهانحسين
  .بالفارسية، ص٤٤٤، م١٩٧٣، نآمكتب قر، طهران

 النبي محمد أزواج و اإلسالم في الزواج ’  
   لطفي حسن سعدأ

  .ص ١٤٤، ١١، م١٩٣٨، ة المصريةالمطبعة البهي، القاهرة
 هات’ النبيزواجالمؤمنينبأم    

   محمد محمود شبعاء الشيخ
ــة ــينمجل ــشرون  ،  اليق ــسة و الع ــسنة الخام ــدد ، ال  ) ه ١٣٩٦ /٦( ٣الع

  .٢٤-٢٣ص
 الرسول زوجات ’  

   العزيز الشناوي عبد
  م١٩٩٤، مكتبة االيمان، المنصورة



٤٣٢------------------------------    

 الرسول زوجات ’  
   دكروري محمد

  .م١٩٨٥، القاهرة، ةالنبوية  المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنّ:في
 الرسول زوجات ’  

   صالح عوض محمد
  .ص١٦٨، منشورات المختار، القاهرة، ىاألول الطبعة
 طهارة، شرف، عفة، أمهات المؤمنين ’ الرسولزوجات  

   محمد عليأميمة
  .م١٩٩٤، دار الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة

 وبناته’ الرسولزوجات   
   محمد سالم محمود

  . م١٩٩٣، مكتب ممدوح، طنطا
 النبي زوجات ’  

   أسعد محمدي عيد الصاغرجيالشيخ
  .ص١١١، م١٩٩٣ = ه١٤١٣، طبع المؤلف، دمشق، ىاألول الطبعة
 النبي زوجات ’  

   أيوب سعيد
  ص١٢٢، م٢٠٠٠ = ه ١٤٢٠، دار الهادي، بيروت،  الثانيةالطبعة



---------------------------------------٤٣٣ 

 النبيزوجات ’  
   المؤمن بن خلف الدمياطي عبدشرف الدين 

 وكـذلك فـي     ١٢٧٥٣ بـرقم ،   في دار الكتب الوطنيـة بتـونس       مخطوط
  .٣٧٣/ ٢ برقم العربية المخطوطاتمعهد 
 النبيزوجات ’ ة البن هشامالطاهرات في السيرة النبوي   

   الرزاق قاسم الصفارعبد
  .٥٤٥ ص )م ١٩٨١/ ٤(١٣ العدد ) الموصل( آداب الرافدين مجلة
 النبيزوجات ’ دالطاهرات وحكمة التعد  

   يوسف السبكي علي
  .م١٩٩٠، السبكي، القاهرة

 النبيزوجات ’ هندالطاهرات وحكمة تعد  
   محمود الصواف محمد
  .ص٨٩، م١٩٥٠، مطبعة التفيض، بغداد
 العظيم ومعجزات الرسول الكريم  النبيزوجات’  

   مصطفى ضبش محمد
  .م١٩٩٦ ،القاهرة

 وأسرار ’ النبي محمدزوجاتدهن الحكمة في تعد  
   محمد حسن الجملإبراهيم
  .ص١٨٧، منشورات المركز الثقافي الجامعي، بيروت



٤٣٤------------------------------    

 وأوالده ’ النبيزوجات  
   مهنا الخياميأمير

، م١٩٩٠ = ه١٤١١، مؤســـسة عـــز الـــدين، بيـــروت، ىاألولـــ الطبعـــة
  .ص٤٠٦
 النبيزوجات ’ هندوحكمة تعد  

  غني عبد الرحمن محمد العبد
  .م١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة

 في تاريخ أمهات المؤمنين: الورد وطيب الرياحينزهر  
  . مصطفى العلوي الشنقيطيمحمد
 هات الثمين في مناقب السمطالمؤمنينأم   

   بن سليمان الحماميأحمد
  .ه ١٢٦٤،  القاهرة

 هات الثمين في مناقب السمطالمؤمنيأم   
  ن الطبريمحب الدي

  .م١٩٤٦، حلب
 النبيأزواج سيرة ’  

   الرؤوف دانا بوري عبدأبوالبركات 
  ص٢٢، م١٩٢٧، كمالي بريس، كلكتة



---------------------------------------٤٣٥ 

 في أهله وجلسائه’ النبيسيرة  
   .٩٩ ص) ه٣/١٣٩٦( ٢٢و٢١العدد ، السنة الرابعة والعشرون،  اليقينمجلة
 النبيبحث عن زوجات :الطاهرات ’  

  رائي السامإبراهيم الشيخ ياسين
   .بغداد
 ّوأقربائه ’ السحاب عن نساء النبيظل  

  الغافقي
  المتحف البريطاني :  فيمخطوط

 :االسكوريال، الحمامة ظل الغمامة وطوق :وهو بعنوان، ٥: ٨٨٨ األول
  .٣: ١٧٤٥ يثانال: وله نظم في االسكوريال، ١٧٨٧ يثانال
 هات الطاهرات األزواج الثمين في العقدالمؤمنينأم   

   السقطي الشافعيأحمدالرحمن بن  عبد
  .ح١٠٦٧٥ في دار الكتب المصرية برقم مخطوط

 مواقف وقضايا: ’ سيرة نساء النبيفقه  

   هارون عاشورسعيد
  .ص٢١٠، م١٩٨٨، دار الرقي، بيروت، ىاألول الطبعة
 البيت النبوي الكريمفي    

   عثمان بن محمد المرغنيمحمد
  .ص٩٥، م١٩٧١، ةسالمياإلعلى للشؤون المجلس األ، القاهرة



٤٣٦------------------------------    

 هات المتين في جواب القولالمؤمنين أم  
  صادق علي . د

  .ه ١٣١٦، چودهوين صدري، راولبندي
 أزواج النبي كتاب ’  

  .المدائنيالسيف  أبي  الحسن علي بن محمد بن عبد اهللا بنوبأ
 أزواج النبي كتاب ’  

  .سلمي  عبد اهللا الواقدي محمد بن عمر بن واقد األأبو
 عن أمهات المؤمنينلمحات    

   الرفاعي عبيدمنصور
  .ص١٥٩، م١٩٨١، دار الفكر العربي، القاهرة

 وأوالده السبعة’ في ذكر أزواج النبياللمعة   
  . بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي الفاسيمحمد
 هات مسندالمؤمنينأم    

   الدين السيوطي جالل
محمد غوث الندوي .  د:ق عليه وعلّحهصح  

  .مؤسسة الكتب الثقافية، روتبي
 المؤمنين وآل البيتوأمهاتف عن الصحابة  ما ألّمعجم ^  

= ) ه١٤١٠(٢٠-٥ من العدد) الكويت ( اإلسالمي التراث   مجلة أخبار 
  . )م١٩٩٠(



---------------------------------------٤٣٧ 

 رسالة ماجستير( النبوية ةالسنّ أمهات المؤمنين في مناقب(  
   بن سليمان الربيشيمحمد

  .ه ١٤٠٤، ةاإلسالمي بن سعود مام محمدإلجامعة ا، الرياض
 تذكرة الخواتينمنتخب   

  .٣٨٣: ٢٢، الذريعة  الخوئيإسماعيل هالل الدين الشيخ
 ار رواية الزبير بن بكّ ـ’ من كتاب أزواج النبيمنتخب  

   بن الحسن بن زبالةمحمد
   أكرم ضياء العمري :تحقيق
  .ص٨٢، م١٩٨١ = ه١٤٠١، ةاإلسالميالجامعة ،  المنورةالمدينة

 هات منهجاهللا إلى الدعوة المؤمنين في أم  
   بن محمد حافظ العلمي خالد

  .ص ٧٩٩، الزمانمنشورات دار ، المدينة المنورة، ىاألول الطبعة
 في سيرهن ومروءتهندراسة(  أمهات المؤمنينموسوعة (  

  عبد الصبور شاهين إصالح عبد السالم الرفاعي. د
  .ص٥٢٦، دار االعتصام، القاهرة

 حزابأل في سورة ازواجهأو ’لنبيا  
   الحميد محمود طهمازعبد

  .دار القلم ، بيروت، دمشق



٤٣٨------------------------------    

 اهللا رسولنساء  ’  
  الدمياطي خلف  الدين عبد المؤمن بن شرف
  فهمي سعد . د:  وتحقيقدراسة
  .عالم الكتب ، بيروت

 األطهارزواج النبي وبناته السيرة الكاملة أل( في ظل رسول اهللا نساء(  
  العشاحسونة عرفان
  .ص ٣٩٢، منشورات الكتب العلمية، بيروت، ىاألول الطبعة
 محمدنساء ’  

قراعةةسني   
  .مكتب الصحافة الدولي، م١٩٥٧، القاهرة

 النبي نساء ’  
  سيد الجميلي . د

  .ص١٤٤، م١٩٩٨، دارومكتبة الهالل، بيروت
 النبي نساء ’  

  )بنت الشاطيء( عائشة عبد الرحمن.د
  .ص٢٤٠، م١٩٨٥ = ه١٤٠٦، تاب العربيدار الك، بيروت

 النبي نساء ’  
   المنعم الهاشمي عبد

  .ص١٩٦، م١٩٨٧، دار الهجرة، بيروت



---------------------------------------٤٣٩ 

 وأوالده وأسالفه ’ النبينساء   
   الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي شرف
 مكتبة فيباالعتماد على نسخة محفوظة (صالح مهدي عباس    : تحقيق

رة عنهـا مـن معهـد    حـصل علـى مـصو   ، يـة االحقاف بتريم فـي الـيمن الجنوب   
  .) في الكويتالعربيةالمخطوطات 

 وبناته ’ النبينساء  
  ي الطائنجاح
  .ص ١٥١،  التراثحياءإلمنشورات دار الهدى ، بيروت،  الثانيةالطبعة
 وصفاته وأسماؤه وأخالقه وأحوالهوغزواته  ’ النبي نسب 

  .أزواجهو
  .٥٧-٤٥ األوراق، ٣٩٣ في الظاهرية مجموع مخطوط

 نظراتمن حياة الرسول الزوجية :والدعوةة في االنسان  قرآني   
  محمد بن لطفي الصباغ . د

  .٣٤ ص)م١٩٨٤ /٦( = )ه١٤٠٤ /٩( ٧٦العدد ،  الرائدمجلة
 نيكطاهرات أزواج هتذكر(ان  بيبي(  

   حسينأصغر
  . بالفارسية

 مبريا پك پاهمسران’  



٤٤٠------------------------------    

   محمود صوافمحمد
  ير كهتوئ نوأحمدمصطفى : ترجمة
  .بالفارسية، ص٩٩، طهران، ىاألول الطبعة
 رسول خداهمسران ’  

  بخشايشي عقيقي الرحيم عبد
  .بالفارسية، ص١٣٢، ش.ه ١٣٥٢، اإلسالميدار التبليغ ، قم،  الثالثةالطبعة

 

 

  أمساء بنت النعمان 
 أسماء بنت النعمان   

   حجر ابن
  .٢٣٤ -٢٣٣/ ٤ اإلصابة :في
ثم فارقها ’جها الرسول أسماء بنت النعمان تزو  

   األثير ابن
  .١٦/ ٧ الغابة أسد :في
أسماء بنت النعمان :ثم فارقها ’جها الرسولتزو  



---------------------------------------٤٤١ 

  ابن عبد البر
  .١٧٨٧ -١٧٨٥/ ٤ االستيعاب :في

  أم سلمة 
ة أم سلم  

   حاج حسن
  .سيةبالفار، ١٥٧ -١٢٩ص ، طهران، ١١العدد ،  ميقات الحجمجلة
أم سلمة   

  ليگ الدين الزرخير
  ٩٧/ ٨عالم األ :في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
 سلمةأم    

   الجليل حماد عبد
  .م١٩٩٧، واإليمانمكتبة العلم ، دسوق

أم سلمة    
   دخيل ي محمد عليعل

  إسالمزنان بزرگ : في
   فيروز حريرجي :ترجمة
  .بالفارسية،  ص٧١، ش.ه ١٣٦١،  كبيرمنشورات امير،  طهران



٤٤٢------------------------------    

أم سلمة    
   زكي بيضون محمد
  .م ١٩٥٠، بغداد
أبي  أم المؤمنين هند بنت: أم سلمة ة أمي  

   علي القطبمحمد
  . ص ١٠٤، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت، ةالمكتبة العصري، بيروت

أبي  أم سلمة بنت أميةة اة بن المغيرة المخزوميلقرشي  
   األعلمي حسين  محمدالشيخ

  ٢٧٢/ ١ تراجم أعالم النساء :في
  . م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
أم سلمة العاقلة العالمة   

   عمر الخراطأمينة
  .  ص ٨٤، م ١٩٩٥ = ه ١٤١٥، دار القلم، دمشق، ىاألول الطبعة
أم سلمه و نقش أو در تاريخ إسالم    

محمد زاده همرضي   
  .بالفارسية،  ص٣٤٩، يمنشورات شهيد سعيد محب، طهران، ىاألول عةالطب
أبي  أم سلمة هند أم المؤمنين بنت ةأمي   

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .٢٢١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في



---------------------------------------٤٤٣ 

 المساكين أم سلمةأم   
   برانقأحمد محمد
  .م١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة

ة أم المساكين أم سلم   
  . ص ٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة،  الرابعةالطبعة
أم سلمة ،  أم المؤمنين  

   محمد علي دخيل علي
  . ص ٩٦، م١٩٧٨ = ه ١٣٩٩، ^مؤسسة أهل البيت، بيروت

أم سلمة ،  أم المؤمنين  
   الزهراء محمود شاهين فاطمة
  .١٠٥ص ) م ١٩٧٣/ ٨ ( ٨العدد ، السنة الرابعة، اإلسالمي الفكر مجلة
 أبي سمها هند بنتإ أم المؤمنين أم سلمة و ة أمي  

   الفرج ابن الجوزي وأب
  .٤٠/ ٢ صفوة الصفوة :في
محمـد رواس   . د :ج أحاديثة خر،   محمود فاخوري  :ق عليه  و علّ  قهحقّ

   يچقلع
  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
 سلمةأبي  حول هجرة أم سلمة و زوجها( الزوجان المهاجران (  



٤٤٤------------------------------    

   الخطيب إبراهيم محمد
 = )ه١٤١١ /١(١ العـدد ،  السنة التاسعة و األربعـون    ،   منبر اإلسالم  مجلة

  .٢٢ ص ) م١٩٩٠ /٨(
 سيرة أم المؤمنين أم سلمة   

  . طلحة بن محمد الحسيني الطوكي السيد
المخزومية   

  سنية قراعة
  .١١٥ص) م٦/١٩٦٩ (١٢٧العدد، مجلة العربي

أم سلمة الهجرة وحكايات   
  حسن قرون

  .٧٧ص) م١٠/١٩٨٤ =ه١/١٤٠٥(٩١العدد، السنة الثامنة، مجلة الفيصل
أبي  هند بنت أم سلمة(ة أمي(  

   األثيرابن
  ٥/٥٦٠ الغابة أسد :في

  . التراث العربي حياءإدار، بيروت
 أبي  بنتهند المؤمنينأمة أم سلمة أمي   

   رضا كحالة عمر
  ٢٢١/ ٥عالم النساء أ: في

  .م١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةةالطبع



---------------------------------------٤٤٥ 

أبي  هند بنت ة أم سلمة زوج النبي أمي’  
   عبد البر ابن
  ٤٥٤و ٤/٤٢١ االستيعاب :في

   .)بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت

 أبي  بنتهند المغيرةة بن أمي ،ةأم سلمة أم المؤمنين الصحابي  
   الذهبي 

  ٢٠١/ ٢عالم النبالء  سير ا:في
  شعيب االرنؤوط : تحقيق
  .م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة

أبي  هند بنت أمية القرشية أم المؤمنين أم سلمةة المخزومي  
   حجر ابن
  .٤٥٨ و٤/٤٢٣اإلصابة : في

  .التراث العربي ، حياءإدار ، بيروت

  ة بنت احلارث ّجويري
 أم المؤمنين ة بنت الحارث جويري  

   القاروط إبراهيم زينب
  .١٠٥ص)م١٩٧٣ /١٠( ١٠العدد ، السنة الرابعة، اإلسالمي الفكر مجلة



٤٤٦------------------------------    

أم المؤمنين جويرية بنت الحارث   
   بن خير اهللا العمري ياسين

  .٢٣١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
ضرار أبي  أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن  

   ابن الجوزي  الفرجوأب
  ٥٠ -٤٩/ ٢ صفوة الصفوة :في

   رواس قلعجي محمد.  د:ج أحاديثهخر،  محمود خوري: و علق عليهحققه
  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت، الرابعة الطبعة 
أبي  جويرية أم المؤمنين بنت الحارث بن ة ضرار المصطلقي  

   الذهبي
  .٢٦١/ ٢ سير اعالم النبالء :في 

  رنؤوط  شعيب اال:تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة الطبعة 
ة بنت الحارث جويري  

   األثيرابن
  ٥/٤١٩ الغابة أسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
ة بنت الحارث جويري  

   حجر ابن



---------------------------------------٤٤٧ 

  ٢٦٦ -٢٦٥/ ٤ اإلصابة :في
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت

ثة بنت الحار جويري  
  ابن عبد البر

  ٤/١٨٠٤ االستيعاب :في
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

ة بنت الحارث جويري  
   بن علي بن منجويه األصفهاني أحمد بكر وأب

  ٢٢١٠رقم الترجمة ،  رجال صحيح مسلم:في
   عبد اهللا الليثي :تحقيق

  .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة 
الحارثة بنت  جويري  

   بن محمد بن الحسن البخاري الكالباذيأحمد نصر وأب
  ١٤٢٢رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في

   عبد اهللا الليثي:تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة 
ة بنت الحارث جويري  

  لي گ الدين الزرخير
  ١٤٨/ ٢عالم أل ا:في

  .م ١٩٨٦، العلم للمالييندار ، بيروت،  السابعةالطبعة



٤٤٨------------------------------    

ه بنت الحارث جويري  
  كبر دهخداأ يعل

  ١٦٨ص ، القسم الثاني، )ج( حرف : لغت نامه:في
  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٤٣، طهران

ة بنت الحارث جويري  
   األعلمي محمد حسين الشيخ

  ١/٣٩٢عالم النساء أ تراجم :في
  .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
ة بنت الحارث جويري  

   علي القطب محمد
  .دار التوفيق ، بيروت

ة بنت الحارث زوج النبي جويري’  
   رضا كحالة عمر
  ١/٢٢٧عالم النساء أ :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الخامسة الطبعة
 الحارث بنت بنت خزيمة وجويرية زينب   

   علي قطبمحمد
  .ص١١٩، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت



---------------------------------------٤٤٩ 

  حفصة بنت عمر
 األرملةالشاب حفصة بنت عمر:  منهابزواجهفها الرسول ة التي شر  

   محمد العبد اهللا جاسم
 = )ه١٤١٢ /٢(، ٦٨العدد ، السنة الرابعة عشر،  )البحرين( الهداية   مجلة

  .٩٢ص، )م٨/١٩٩١(
 أم المؤمنين حفصة بنت عمر  

  األستاذ عبد المنعم الهاشمي
  .ص١٠٤، ٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل، نان لب-بيروت

 أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب   
   الفرج ابن الجوزي وأب

  ٢/٣٨ صفوة الصفوة :في
   يچقلعمحمد رواس . د :ج أحاديثهخر،  محمود فاخوري:ق عليه و علّقهحقّ

  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
حفصة   

   برانقأحمد محمد
  .م١٩٨٧، دار المعارف، رةالقاه
 حفصة   

  .ص ٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة،  الرابعةالطبعة
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أبي  حفصة أم المؤمنين بنت ةحفص عمر بن الخطاب الصحابي   
   الذهبي 

  ٢/٢٢٧ سير اعالم النبالء :في
   شعيب االرنؤوط :تحقيق

  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة الطبعة 
فصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب  ح  

   بن خير اهللا العمري ياسين
  . ٢١٣ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
     حفصة أم المؤمنين بنت الفاروق و أثرها في رواية الحـديث 

  )رسالة ما جستير(
  نور مريكي أ محمد لطيفة

  .ه ١٤٠٧، ةجد،  العامة لتعليم البناتالرئاسة
ليفة عمر وزوج النبي  حفصة بنت الخ’  

  المستشرق المنس
  ٤٧٤ -٤٧٣/ ٧ ةاإلسالمي دائرة المعارف :في

  .دار الفكر، بيروت
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   األثير ابن



---------------------------------------٤٥١ 

  ٥/٤٢٥ الغابة أسد :في
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت

حفصة بنت عمر بن الخطاب    
   حجر ابن
  ٤/٢٧٣ اإلصابة :في

  . التراث العربي حياءإدار ، بيروت
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   عبد البر ابن
  ٤/٢٦٨ االستيعاب :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
حفصة بنت عمر بن الخطاب    

   صبهانيألا بن علي بن منجويه أحمد بكر وأب
  ٢٢٠٨رقم الترجمة ،  رجال صحيح مسلم:في

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، روتبي، ىاألول الطبعة 
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   بن محمد بن الحسن البخاري الكالباذي أحمد نصر وأب
  ١٤٢٠رقم الترجمة ، رجال صحيح البخاري:في



٤٥٢------------------------------    

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  . م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
حفصة بنت عمر بن الخطاب    

  ليگدين الزرخير ال
  ٢٦٤/ ٢عالم أل ا:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة السابعة
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   رضا كحالة عمر
  ١/٢٧٤عالم النساء أ :في

  . م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الخامسة الطبعة
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   األعلمي محمد حسين الشيخ
  ٢١ -٢/٢٠عالم النساء أتراجم  :في

  .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
 حفصة بنت عمر بن الخطاب   

   علي قطب محمد
  . ص ١٢٠، م١٩٨٥، دار القلم، بيروت

عايشة وحفصة  ’ في تزويج النبي:ة القيسراني  
   الفتح الكراجكي وأب



---------------------------------------٤٥٣ 

 الرجلين والمرأتينمثالب    
   بن عليأحمديقي الرجالي  العقالسيد

   بنت خويلدخدجية 
با خديجه’ ازدواج رسول خدا   

  محالتي رسولي
ــة  ــدار مجل ــالم پاس ــشهرية إس ــم( ال ــدد )ق  )ش.ه  ١٣٦٤ /٨( ٤٧ الع

  .بالفارسية، ٢٦ص
 خديجةإسالم ÷  

   شحاتةالسيد
  .م١٩٩١، نهضة مصر، القاهرة

خديجة بنت خويلد:ة أم االشتراكي    
  لسباعي  زكي اإبراهيم
  . ص ١٣٨، م١٩٦٥، الدار القومية، القاهرة

أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ÷  
   الفرج ابن الجوزي وأب

  ٢/٧ صفوة الصفوة :في
  محمد رواس قلعجي . د :ج أحاديثهخر،  محمود فاخوري:ق عليه و علّحققه

  .ه  ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
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المثل األعلى لنساء العالمين  : أم المؤمنين بنت خويلد  
   محمد حسن الجمل إبراهيم
  .ص ٢٣٩، م١٩٨٧، دار الفضيلة، القاهرة

 خويلد المؤمنين خديجة بنت مأ÷  
   سعد مصطفى عسلأمين

  .م١٩٦٠، مطبعة نشر الثقافة، القاهرة
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ÷  

  لي گ الدين الزرخير
  ٢/٣٠٢عالم النساءأ :في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، ابعة السالطبعة
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ÷  

  عبد الزهراء عثمان محمد 
ة جتماعيالمركز الوطني للدراسات اال،   العراق -البصرة،  ىاألولالطبعة  

ص ٩٢، ه  ١٤٢٥، ةو التاريخي .  
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ÷   

  األستاذ عبد المنعم الهاشمي
  .ص١١٩، م٢٠٠٥، دار ومكتبة الهالل،  لبنان-بيروت

أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ÷   



---------------------------------------٤٥٥ 

   محمد علي دخيل علي
  . ص ٤٨،  م١٩٧٩ = ه ١٣٩٩، مؤسسة أهل البيت، بيروت

 دة المؤمنين مأالكبرى خديجة السي   
   كامل الملطاويحسن

  .م١٩٧٩، مطبعة السعادة، القاهرة
خديجة الكبرى في سوانح سيدتنا: أم المؤمنين ÷  

  باألردو، مطبوع
أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد ÷  

   البالغ مؤسسة
  .ص٩٩، طهران، ىاألول الطبعة
خديجة بنت خويلد، اء الطاهرة األنوار الساطعة من الغر÷  

   سيالوي غالب
  . ص ٥٠٧، طهران، ىاألول الطبعة
 دة البشرى في مناقبخديجة الكبرىالسي ÷  

  .لوي المالكي الحسني  بن عمحمد
  . م ١٩٤٩، مطابع دار األصفهاني،  المكرمةمكة
حضرت خديجهي داستان زندگ: تو را مى خواهم ÷  

   ي شيرازرضا
  .بالفارسية، ص١٠٤، م نوريا پمنشورات، طهران،  الثانيةالطبعة
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    مـن خديجـة و حـديث نكـاح          ’ حديث نكاح محمـد
  من عائشة  ’محمد

   مجهول مؤلفال
  .٩٦٣١  برقمكتبة برلين في ممخطوط

حضرت خديجه ÷  
   دخيل ي محمد عليعل

   إسالم زنان بزرگ :في
   ي فيروز حريرچ:ترجمة
ــر، طهــران،  الرابعــةالطبعــة ،  ص٤٠م ١٩٨٧=  ش .ه ١٣٦٦، اميــر كبي

  .بالفارسية
حضرت خديجه ÷ت  مادر أم  

  ي محسن طبسمحمد
  .بالفارسية، ٥٢ص ، طهران، ٣٤العدد ،  كوثرمجلة
ة أم المؤمنين خديجة حيا÷  

   شلبي محمود
   .ص ٣٦٦، م١٩٨٩، دار الجيل، بيروت، ىاألول الطبعة
حياة خديجة أم المؤمنين ÷  

   نايف الشحود علي
   . ص٨٠،  م١٩٩٠، دار النابغة، دمشق



---------------------------------------٤٥٧ 

 خديجة   
   مريم أم

  ٩١ والعدد٥٠ ص ) م ١٩٨٦/ ٦(=  ) ١٤٠٦/ ١٠( ٩ العدد : الرائدمجلة
   .٦٢ – ٦٠ ص )م ١٩٨٦ /٧(=  )ه١٤٠٦/ ١١(
خديجة أم المؤمنين ÷  

   عبد الجواد الدومي أحمد
  المكتبة العصرية ، بيروت

خديجة أم المؤمنين ÷   
  بثينة توفيق 

  .ص ١١١، م١٩٥٥، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية
خديجة أم المؤمنين ÷   

   الفقار مهران ذو
  مكتبة اآلداب ، القاهرة

لمؤمنين خديجة أم ا÷   
   اهللا العاليلي عبد

  . ص ١١٦، مطبعة الهالل، بغداد
خديجة أم المؤمنين ÷   

   الحميد محمد شاكر الزهراوي عبد
  . ص ١٦٤، ه ١٣٤٥، مطبعة المنار، القاهرة،  الثانيةالطبعة
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 م المؤمنينأ خديجة÷  
   الخبير الخوليعبد

  مطبعة دار التأليف، القاهرة
خديجة أم المؤمنين ÷   

   طفى البابي الحلبيمص
  . ص ٦٤، م١٩٥٥، القاهرة

نظرات في إشراق فجر اإلسالم ÷ خديجة أم المؤمنين  
   المنعم محمد عمر عبد

  .ص ٤٥٤،  م١٩٨٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
خديجة ÷خير زوجة ظهرت للعالمين ، ل أم للمؤمنين أو  

   عبد المنعم عبد السالم الحلواني أحمد
   . ص٥٩، م١٩٦٩، مطبعة األمانة، اهرةالق
أولى زوجات النبي ÷ خديجة ’  

   بولالمستشرق
  ٢٣٤/ ٨٠ ةاإلسالمي دائرة المعارف :في

   .دار الفكر، بيروت
إسالم ي بزرگ بانو÷هيج خد   

، ٦٤ص ،  )ش  ١٣٦١ /٤( ٦١العـدد   ،  الـسنة الثالثـة   ،  م انقـالب  ياپمجلة  
  .بالفارسية



---------------------------------------٤٥٩ 

خديجة بنت خويلد ÷  
  ثير  األابن
  ٥/٤٣٤ الغابة أسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
خديجة بنت خويلد ÷   

   حجر ابن
  .٤/٢٨١ اإلصابة :في
خديجة بنت خويلد ÷   

   عبد البر ابن
  ١٨١٧و٢٧٩/ ٤ االستيعاب:في

   ).بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت
خديجة بنت خويلد ÷   

  بن الحسين البخاري الكالباذي بن محمد أحمد نصر وأب
  ١٤١٧رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في

   عبد اهللا الليثي:تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
خديجة بنت خويلد ÷  

   الشريف أنور
   . ٣٠ص ) ه١٠/١٤٠٤( ١٠العدد ، السنة التاسعة،  منار اإلسالممجلة
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خديجة بنت خويلد ÷  
   الحميد جودة السحار عبد

   . ص٣٣٠، م١٩٦٧، مكتبة مصر، القاهرة
خديجة بنت خويلد ÷  

   السالم العشري عبد
  .ص ١٩٩، م١٩٩٣، نهضة مصر للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة

خديجة بنت خويلد ÷  
   رضا كحالة عمر
  ١/٣٢٦عالم النساء أ :في

  . م ١٩٨٤=  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
خديجة بنت خويلد ÷   

   األعلمي حسين محمد
  ٢/٤١عالم النساء أتراجم :في

  .م ١٩٨٧، ه ١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
خديجة بنت خويلد ÷  

   عبد الغني حسن محمد
  . م ١٩٨٠، الحديثةمؤسسة المطبوعات ، القاهرة،  الثالثةالطبعة
خديجة بنت خويلد    



---------------------------------------٤٦١ 

  ل حسن المحامي كاممحمد
  . ص ١٢٥، م١٩٧٧، المكتب العالمي، بيروت،  الثانيةالطبعة
خديجة بنت خويلد  ل الناس إسالما أو  

  محمد علي قطب 
  .ص ١٣١، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت

      ى بـن قـصي بـن       زّع بن عبد ال   أسد خديجة بنت خويلد بن
   الصحابية الكبرى، كالب

  الذهبي 
  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق

  ٢/١٠٩عالم النبالء أ سير :في
  .م ١٩٨٥ = ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة
يقة الكبرى خديجة بنت خويلد الصد   

   خليفة التونسيمحمد
  .) ه ١٤٠٧ /٦(، ٥٤العدد ،  الكويتمجلة
خديجة زوجة الرسول ’   

   العمروسيفايد
   ص ٥١، ١٩٨١، دار الشروق، بيروت

ول خديجة زوجة الرس’  
   عبد الباقي سرورطه

  .ص ١٢٨، م١٩٥٧، دار الشرق الجديد، القاهرة
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خديجة الطاهرة ÷  
   برانق أحمد محمد
  .ص ٣٢، م١٩٦٨، دار المعارف، القاهرة

خديجة الكبرى ÷   
   ي حسن كامل الملطاواألستاذ

خديجة الكبرى ÷   
  عاج  الستار البعبد

  . ص ٨٨ ،م١٩٥٦ = ه ١٣٧٥، يمطبعة الغر،  األشرفالنجف
خديجه الكبرى ÷   

  كبر دهخدا أ يعل
  ٣٥٥ص ، )١ :خ( حروف : لغت نامه:في

  .بالفارسية،  ش١٣٤٠، طهران
خديجة الكبرى ÷   

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .١٩٥ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
خديجة الكبرى أم المؤمنين ÷  

  هناء عبد الحميد 
  .١٤٦ ص )م٦/١٩٨٤( ٢١العدد، )مالطا(مجلة رسالة الجهاد 
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ملكه إسالم ÷ خديجه   
  سبحاني جعفر
  .بالفارسية، ١٦ص ، ) ه١٣٨٠( ١١العدد ، السنة الثانية،  إسالممكتبمجلة 
 البيتأهل ذكر خديجة و فضل ^   

  . الجلوديأحمد و أبالشيخ
       ات في البيت النبوي وإسالم ثالثية وتريةحول سـيرة   (  رسالي

، وزينب بنت علي  ،  اطمة بنت محمد  وف،  خديجة بنت خويلد  
   وسكينة بنت الحسين

  صافي ناز كاظم
  .ص ١٢٠، م١٩٨٨ =ه١٤٠٨، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة

وحضرت زينب وسكينه ه وحضرت فاطمهيجحضرت خدي  زندگ^  
   عماد زاده حسين
  .بالفارسية،  ص٧١٨، ش.ه  ١٣٧٧، كتابشركت سهامي طبع ، طهران
وحضرت خديجه ’ حضرت محمدياشوئ و زني زندگان÷  

   الدين نصيري بدر
  .بالفارسية،  ص١٣٦، ش١٣٥١، البرز، طهران

 لمحمد األول الزواج ’  
  .ص١٢، م١٩٧٦، مؤسسة في طريق الحق، قم
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 زواج الرسول ’  
  شعري أال الحسن و أبميرزا
 و ٣ (، ١٥و ١٤العـدد  ، الثانيـة الـسنة  ، طهـران ،  اإلسـالمي  الفكـر    مجلة

  .٧٧ص ، ) ه٤/١٣٩٤
ّنا خديجة للنبي  زواج ست’  

  .٦١١ في مكتبة جامعة بيل برقم مخطوط
نا الرؤوم خديجة ساكنة الجنان أم÷   

   لماضة عاطف
  .ص ٦٣، م١٩٨٩، للتراثدار الصحابة ، طنطا
 دةخديجة أم المؤمنينالسي ÷   

   الشهاوي أحمد
  .مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة

 دةالسخديجة أم المؤمنيني ÷اإلسالم إلى باقة الخلق و س  
   الحميد محمود طهمازعبد

  .ص ١٥٣، م١٩٩٠، دار القلم، دمشق
 دةىاألول أم المؤمنين ÷ خديجة بنت خويلدالسي   

   عبد الغفار الحارث محمود
  . ص ٣١، م١٩٨٨، دار الحارث، الخرطوم، دار الجيل، بيروت



---------------------------------------٤٦٥ 

لكبرى سيرة أم المؤمنين خديجة ا÷   
  . حسن الديوبنديمظهر
األربعة عشر وأم المؤمنين خديجة^ سيرة المعصومين ÷  

   مرتضى العسكري سيدال
   .ص٤٢، ة أصول الدينمنشورات كلي، قم، ىاألول الطبعة
 الطاهرة ةالقريشية في بيت خير البري’   

   زيد صفوت
  .م١٩٩١، مطبعة الشناوي،  مصر– طنطا
 يجهخد، سمان حجازآ فروغ÷  

   فريدنىي كرميعل
   محسن كرمي : الفنيشرافاإل

  .بالفارسية، منشورات حاذق، قم، ىاألول الطبعة
دة ب’ قصة زواج الرسولخديجةالسي ÷   

   مجهول مؤلفال
  . ورقة ٨٠ في ٤٣٥١ في الظاهرية برقم مخطوط

وعقبها وأزواجها ÷ كتاب خديجة   
   الحسن علي المعروف بالخديجي األصغر وأب
ف األستار في أوالد خديجة من النبي المختار كش’   



٤٦٦------------------------------    

   البرقي النجفي أحمد حسين البراقي بن السيد
 ٣٦و، متنوعة٢٢ في مكتبة محمد حسين كاشف الغطاء برقم  مخطوط

  .مجاميع 
المثال النادر خديجة بنت خويلد ÷  

  اد  العقّعامر
  .ص١٧٥، م١٩٧٤، دار الجيل، بيروت

دة األعلى  مثلهنجة خديالسي÷   
   عبد اهللا العاليليالشيخ
  .ص ٧٩، م١٩٩٢، دار الجديد، بيروت،  الرابعةالطبعة
 دة في بعض مناقب الفخرى المقاصدخديجة الكبرىالسي ÷   

   الميرغني إبراهيم اهللا بن عبد
  .٦٣ -٥٧األوراق ، عام٤١٣٤ في الظاهرية برقم مخطوط

 دة مناقبخديجةالسي ÷   
   بن محمد المحضار أحمد

  . عدن - في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس طوطمخ
منظومه خديجه الكبرى ÷   

   مجهول مؤلفال
   مجموعة ضمن

  .٥٤٠: ١١، الفهرس بالفارسية، مخطوطة في مكتبة جامعة طهران



---------------------------------------٤٦٧ 

 زدواج حضرت محمد إ نخستين’  
  .بالفارسية، ص١١، ش١٣٥٤، في طريق الحقمؤسسه ، قم
ت بيت أم المؤمنين خديجةقا في متعلّرجية النفحات األ÷   

   . علي بن عالن المكيمحمد
   رســالة ( در تـاريخ إسـالم   ÷ نقـش أم المـؤمنين خديجـه

   )جستيرما
  شته پير محمود پور پمحمد

ــة ــ الطبع ــران، ىاألول ــات و   ، طه ــة اإللهي ــشورات جامع ــارفمن  المع
  .بالفارسية، ص١٦١، ةاإلسالمي
بخديجة ’ نكاح رسول اهللا÷  

   مجهول مؤلفال
   .٨٦٢: ١١، الفهرس  في مكتبة جامعة طهرانخطوطم

   سفيان أبي  بنترملة
 أم حبيبة   

  ليگ الدين الزرخير
  ٣/٣٣عالم  األ:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة



٤٦٨------------------------------    

 أم حبيبة   
   برانق أحمد محمد
  .دار المعارف ، القاهرة

سفيان  أبي  أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت  
   علي قطبمحمد
  . ص ١١٥، م١٩٨٨، دار القلم، المكتبة العصرية، بيروت

سفيان أبي  أم حبيبة بنت  
  األعلمي محمد حسين الشيخ

  ١/٢٤٩عالم النساء أ تراجم :في
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
سفيان أبي  أم حبيبة بنت  

   بن خير اهللا العمريياسين
  .٢١٧الفيحاء في تواريخ النساء  الروضة :في
 حبيبة وشخصيات أخرىأم    

   عبد المنعم عبد الحميد علي
  .م١٩٩٦، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة

 أم المؤمنين أم حبيبة   
   الفرج ابن الجوزي وأب



---------------------------------------٤٦٩ 

  ٢/٤٢ صفوة الصفوة :في
  چيلعقمحمد رواس . د :هحاديثأج خر،  محمود فاخوري:هق علي و علّحققه

  .ه  ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
سفيان أبي  رملة بنت  

   حجر ابن
  ٣٠٧ -٤/٣٠٥ اإلصابة :في

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت
سفيان أم المؤمنين زوج النبي  أبي  رملة بنت’  

   األثير ابن
  ٥/٤٥٧ الغابة أسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
ة زوج النبييب أم حبيهصخر بن حرب أمسفيان  أبي  رملة بنت’  

  ابن عبد البر 
   ١٩٢٩و ٤/١٨٤٣ االستيعاب :في

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت
       ـ ة أم حبيبـة أم   رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بـن أمي

ة المؤمنين الصحابي  
   الذهبي 

  ٢/٢١٨ النبالء مسير أعال:في



٤٧٠------------------------------    

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةعةالطب
 دةسفيان  أبي  أم حبيبة بنتالسي  

  محمود عبد الغفار الحارث 
  .ص ١٢، م١٩٨٨، دار الحارث، الخرطوم، دار الجيل، بيروت

   عمرو رحيانة بنت زيد بن 
ريحانة بنت زيد بن عمرو   

  علي قطب محمد
  .دار التوفيق، بيروت

ت شمعون سرية رسول اهللا ريحانة بن’  
  ابن األثير

  .٧/١٠٢أسد الغابة: في
ريحانة سرية رسول اهللا ’  

  ابن عبد البر
  .٤/١٨٤٧اإلستيعاب : في

  زينب بنت جحش 
 أم المؤمنين زينب بنت جحش   



---------------------------------------٤٧١ 

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .٢٢٣ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
ئاب  أم المؤمنين زينب بنت جحش بن ر  

   الفرج ابن الجوزي وأب
  ٢/٤٦ صفوة الصفوة :في
محمـد رواس  . د: هحاديثـ أج خر،  محمود فاخوري:ق عليه و علّ  قهحقّ

  چیقلع
  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
أم المساكين،  أم المؤمنين زينب الصالحة العابدة  

   عمر الخراط أمينة
  . ص ١٥٠، م١٩٩٨ = ه ١٤١٨، دار القلم، دمشق، ىاألول الطبعة
 بغية  ـ    ميناأل البلدة عين أهل     الراغبين وقر ق بعـين    فيمـا يتعلّ

   زينب أم المؤمنينالسيدةالجوهرة 
   صالح الزواويمحمد

  .ه ١٣٣٠،  الخيريةالمطبعة
في حادثة زينب ’ تحقيق المقام في نزاهة سيد األنام   

   سيد عمرإسماعيلمحمد سيد 
  . ص٤٧، م١٩٨٨، مطبعة اإلرشاد، بغداد



٤٧٢------------------------------    

زيد وزينبءه جواب سؤال از واقع    
  يردبيلأكبر بن محسن بن عبد اهللا أ ي علميرزا

  .بالفارسية، ه  ١٣٤٣ 
شبهة خالصة لمسألة زيد و زينب ورد    

   رشيد رضا محمد
  .ه  ١٣١٩، مطبعة الموسوعات، القاهرة

دفع طعن نكاح زينب    
   الدين مولوي فيروز
  . ص ٤٠، لمطابعافضل ا، باد آمراد
 زواج زينب   

   محمد بربري أحمد
 /١١( = )ه ١٣٨٠ /٥(،  ٥العـدد ،   عـشر  الثامنةالسنة  ،   اإلسالم منبر مجلة

  .١٧ص ، )م ١٩٦٥
الطاهر من زينب بنت جحش  ’ زواج النبي  

   السيد علي بالسي محمد
  .٣٢ ص)ه١٠/١٤٠٧( ٢العدد، المجلد الثاني و الثالثون، اإلسالمي البعث مجلة
زيد و زينب و قضيتهما   

   الرزاق المحدث بن علي رضا األصفهاني الهمداني عبد



---------------------------------------٤٧٣ 

 زينب بنت جحش(سدية ألا زينب(  
  لي گ الدين الزرخير
  ٣/٦٦ معالألا :في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
ة  زينب أم المؤمنين بنت جحش بن رئاب الصحابي  

  الذهبي 
  ٢/٢١١النبالء عالم أ سير :في

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة
 زينب بنت جحش   

   األثير ابن
  ٧/١٢٥ الغابة أسد :في

  .بيروت دار إحياء التراث العربي
 زينب بنت جحش   

   بن علي بن منجويه االصبهانيأحمد بكر وأب
  ٢٢١٢مة رقم الترج،  رجال صحيح مسلم:في

  ي ث اهللا الليعبد :تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه ١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة



٤٧٤------------------------------    

 زينب بنت جحش   
   بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي أحمد نصر وأب

  ١٤٢١رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في
   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  .م ١٩٨٧=  ه ١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
 زينب بنت جحش   

   البستاني بطرس
  ٩/٣٥٤ دائرة المعارف :في

  .ه  ١٣٠٤= م ١٨٨٧، بيروت
زينب بنت جحش   

قراعة ةسني   
  .١٠٢ص، )م١٩٦٦ /٧(، ٩١العدد ،  العربيمجلة
 زينب بنت جحش   

  كبر دهخدا أ علي
  ٦٤٩ص ، )٣:ز(حرف ،  لغت نامه:في

  .بالفارسية، ش١٣٣٤، طهران
جحش  زينب بنت   

  فكا : المستشرق



---------------------------------------٤٧٥ 

   الشنتاوي:ترجمة
   هيكلحسنينللدكتور محمد ،  زينب بنت جحش: تعليق على مادةمع

   ١١/٢٨ ةاإلسالمي دائرة المعارف : في
  .دار الفكر ، بيروت

زينب بنت جحش    
   األعلمي محمد حسين الشيخ

  ٢/١٥٢عالم النساء أ تراجم :في
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
زينب بنت جحش    

  .ص ٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة،  الخامسةالطبعة
سدية أم المؤمنين زينب بنت جحش األ  

   حجر ابن
  ٤/٣١٣ اإلصابة في تمييز الصحابة :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
سدية زينب بنت جحش بن رئاب األ  

   رضا كحالة عمر
  ٢/٥٩ء عالم النساأ :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة



٤٧٦------------------------------    

زينب بنت جحش زوج النبي ’   
  ابن عبد البر 

  ٤/٣١٣ االستيعاب :في
  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت

زينب بنت جحش و أحكام في الزواج و الحجاب و الوليمة   
  زهوة ناصر الدين . د

 ١٥ ( =)ه ١٤١٠ /٨/ ١٨ ( ١١العدد ، الثةالسنة الث،  الهالل الدوليمجلة
   .٦ ص )م١٩٩٠ /٣/
اهللاة رسول زينب بنت عم ’  

   قطب محمد
  .ص ١٣١، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت

 رية صاحب بتزويج النبـي  آ في الجواب عن اعتراض  ه الزينبي
  لهآ عليه واهللاصلى 
   حسين كنتوري غالم

   زيد بن حارثة زينب بنت جحش أخت عبد اهللا بعد طالق زوجها
   .باألردو، الهند
 دةزينبالسي  أم المؤمنين   

   محمد صالح الفرفور ةفيلط
  . ص١٤٤، م١٩٨٦ = ه ١٤٠٦، دار الفرفور، دمشق،  الثانيةالطبعة



---------------------------------------٤٧٧ 

 دةزينب بنت جحش الشريفة الحسناء السي   
   عبد الغفار الحارثمحمود
  . ص ١٤، م١٩٨٨، دار الحارث، الخرطوم، دار الجيل، بيروت

قصة زينب بنت جحش زوجة النبي ’  
   بديع شريف محمد
  . ص ٦٤، م١٩٨١ = ه١٤٠١، مكتبة وهبة، القاهرة

زيد و زينبه قضي    
  طهراني لواساني ميرزا أبو القاسم 

ــة ــةالطبع ــشريح ضــمن،  ص٣٥+ ٢٠٠، ه ١٣٦٣، طهــران،  الرابع  ت
  .بالفارسية، ل محمدآمحاكمه در تاريخ و
    دةب’ج النبي كشف الغيهب في زوازينب أو ثمـرات  السي 

   في مسألة زيد بن حارثة
   بن محمد اياس سعد

   .ص٤٨٨، ه ١٣٧١، مكتبة القدس، القاهرة
    فـي شـبهاتهم حـول زواج        :ة مجموعة الردود على المسيحي

  جحشبنت من زينب  ’الرسول
   . عبد الرزاق بن علي رضا الهمدانيميرزا
بزينب بنت جحش ’اج النبي مع المفسرين و المستشرقين في زو  



٤٧٨------------------------------    

  زاهر عواض األلمعي 
  .ص ١٤١، م١٩٧٦، حياء الكتب العربيةإدار ، القاهرة

  زينب بنت خزمية 
 أم المؤمنين زينب أم المساكين بنت خزيمة   

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .٢٣٦ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
 زينب بنت خزيمة   

   حجر ابن
  .٤/٣١٥ اإلصابة :في
زينب بنت خزيمة زوج النبي ’  

   األثير ابن
  .٧/١٢٩ الغابة أسد :في
أم المساكين زوج النبي ،  زينب بنت خزيمة’  

  ابن عبد البر 
  .٤/١٨٥٣ االستيعاب :في
ة بنت الحارث زينب بنت خزيمة وجويري   

   علي قطب محمد
  . ص ١١٩، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت



---------------------------------------٤٧٩ 

  سناء بنت أمساء 
سناء ب فماتت  ’جها رسول اهللانت أسماء بنت الصلت تزو

  ر بن المثنىكما ذكر معم، قبل أن يدخل بها
  بن عبد البر ا 

  .٤/١٨٦٥ االستيعاب :في

  بنت زمعة سودة 
سودة   

   برانقأحمد محمد
  .م١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة

           سودة أم المؤمنين بنت زمعة بـن قـيس القرشـي   ة ة الـصحابي
ةالعامري  

  ذهبي  ال
  ٢/٢٦٥ سير اعالم النبالء :في

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  . م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت

سودة بنت زمعة    
   األثير ابن



٤٨٠------------------------------    

  ٥/٤٨٤ الغابة أسد :في
  .دار احياء التراث العربي ، بيروت

 سودة بنت زمعة   
   حجر ابن
  .٤/٣٣٨ اإلصابة في تمييز الصحابة :في

  . التراث العربي حياءإدار ، بيروت
 سودة بنت زمعة   

   عبد البر ابن
  .٤/٣٢٣ االستيعاب :في

  ) .بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 سودة بنت زمعة   

  ليگ الدين الزرخير
  ٣/١٤٥ عالماأل:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
 سودة بنت زمعة   

   فكا المستشرق
  ١٢/٣٥٢ ةاإلسالميدائرة المعارف  :في

  .دار الفكر ، بيروت



---------------------------------------٤٨١ 

سودة بنت زمعة   
   علي قطب محمد
  .ص ١١٠، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت

 سودة بنت زمعة   
   بن خير اهللا العمري ياسين

  .٢٠٢،  الروضة الفيحاء في تواريخ النساء:في
 أم المؤمنين( سودة بنت زمعة(  

   رضا كحالة عمر
  ٢/٢٦اء عالم النسأ:في

  .م ١٩٨٤ = ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
 سودة بنت زمعة بن قيس   

  الكالباذي بن محمد بن الحسين البخاري أحمد نصر وأب
  ١٤١٦رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة

  بنت حيي بن أخطب صفية
 خطب أ أم المؤمنين صفية بنت حيي بن  



٤٨٢------------------------------    

   الفرج ابن الجوزي وأب
  ٢/٥١ صفوة الصفوة :في

محمـد رواس  .  د :هحاديثأج خر،  محمود فاخوري:ق عليه و علّ  هحققّ
   يچقلع

  .ه  ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
 صل نـسبها يت، خطب بن سعيةأة أم المؤمنين بنت حيي بن   صفي 

   ×نبي اهللا هارونإلى 
   الذهبي 

  ٢/٢٣١عالم النبالء أ سير :في
   شعيب االرنؤوط :تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة
ة بنت حيي أم المؤمنين  صفي  

   رضا كحالة عمر
  ٢/٣٣٣عالم النساء أ :في

  .م ١٩٨٤= ه ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
خطب أة بنت حيي بن  صفي  

   األثير ابن
  ٥/٤٩٠ الغابة أسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت



---------------------------------------٤٨٣ 

خطب أة بنت حيي بن  صفي  
   حجر ابن
  ٤/٣٤٦ اإلصابة :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
خطب أة بنت حيي بن  صفي  

   عبد البر ابن
  ٤/٣٤٦ االستيعاب :في

  )بهامش اإلصابة(ياء التراث العربي دار اح، بيروت
خطب أة بنت حيي بن  صفي  

   بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي أحمد نصر وأب
  ١٤٢٤رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
خطب أة بنت حيي بن  صفي  

  ليگين الزر الدخير
  ٣/٢٠٦عالم أل ا:في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
خطب أة بنت حيي بن  صفي  



٤٨٤------------------------------    

قراعة ةسني   
  .١٠٥ ص )م١٩٦٦ /١٢( ٩٧العدد ،  العربيمجلة
خطب أة بنت حيي بن  صفي  

   فكا المستشرق
  .١٤/٢٤٩ ةاإلسالمي دائرة المعارف :في

  .دار الفكر ، بيروت
ص خطبأة بنت حيي بن في   

   علي قطب محمد
  .ص ١٠٠، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت

خطب أة بنت حيي بن  صفي  
   بن خير اهللا العمري ياسين

  .٢٨٨ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
خطبأه دختر حيى بن  صفي  

   دهخدا كبرأ ليع
  ٢٧٣ص ) ص(  حرف: لغت نامه:في

  .بالفارسية، ش١٣٣٠، طهران

   بكر أبي  بنتائشةع
ابتداء خبر وقعة الجمل    



---------------------------------------٤٨٥ 

  عثم أ محمد بن علي بن 
   ورقة٢٤٧ في ٥٧٢ في منجانا مخطوط

 ابتداء وقعة الجمل   
   بن عبد الوهاب النويري أحمد الدين شهاب

  ٢٠/٢٦رب في فنون األدب إل نهاية افي
   محمد رفعت فتح اهللا :تحقيق
  .م١٩٧٥، القاهرة

ستدركته عائشة على الصحابة اإلجابة إليراد ما ا  
   بدر الدين الزركشي اإلمام

   العالمة سعيد األفغاني :تحقيق
  .ص ٢٤٠،  م٢٠٠٠ = ه ١٤٢٠، اإلسالميالمكتب ، بيروت،  الرابعةالطبعة
 أحاديث أم المؤمنين عائشة   

   مرتضى العسكري السيد
  .ص ٤٩٨، م١٩٨٥ = ه١٤٠٥، دار الزهراء، بيروت

عائشة أخبار أم المؤمنين    
   الذهبي 

  عالم النبالءأ سير : في
  .م ١٩٤٥، دمشق



٤٨٦------------------------------    

 استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة   
  . منصور عبد المحسن بن محمد علي البغدادي وأب
دةبكر و  أبي ةف اغتيال الخليعائشة السي   

   الطائي نجاح
  .ص ١٣٥،  التراثحياءإلمنشورات دار الهدى ، بيروت،  الثالثةالطبعة
كل أوالدهاأ أم المؤمنين ت  

  اض  فينبيل
  .ص ٢٠٠، م١٩٩٩، بيروت، ىاألول الطبعة
 عائشة أم المؤمنين حضرت   

   خان نواب مردان علي خان إبراهيم
  ى المجلد الرابعإبراهيم بياض :في

  .باألردو
رسالة ماجستير( حياتها و فقهها : أم المؤمنين عائشة(  

   بن فايز الدخيل سعيد
  .ه  ١٤٠٦، المقارن الفقه -مام محمد بن سعود كلية الشريعة  اإلجامعة
بكر الصديق  أبي  أم المؤمنين عائشة بنت  

   الفرج ابن الجوزي وأب
  ٢/١٥ صفوة الصفوة :في



---------------------------------------٤٨٧ 

محمـد رواس  .  د :هج أحاديثخر،  محمود فاخوري:ق عليه و علّ  هحققّ
   يچقلع

  .ه ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت،  الرابعةالطبعة
أم أة  المؤمنين عائشة المبر  

   العزو أبأحمد علي
  .ص ٦٤، م١٩٥١، المكتبة المحمدية التجارية، القاهرة

وعائشة  × بين علي  
  محمد الطيب النجار . د

  ٨٥ ةة جديدنظرة عصري،  علي بن أبى طالب:في
  .م ١٩٧٩،  و النشرللدراساتالمؤسسة العربية ، بيروت،  الثانيةالطبعة
مسند إسحاق :  و تخريج مسند عائشة من كتاب تحقيق و دراسة

  )رسالة دكتوراه(ابن راهويه 
   الغفور عبد الحق عبد

   العليام الدراسات سق،  بالمدينة المنورةةاإلسالمي الجامعة
   بمارية في   ’حول اختالء رسول اهللا   : تفسير سورة التحريم 

  يوم عائشة
  مؤلف مجهولال

   مجموعة ضمن
  .ران  في مكتبة جامعة طهمخطوط



٤٨٨------------------------------    

 دة تفسيرعائشة أم المؤمنين السي   
  عبد اهللا أبو السعود بدر: و تحقيقجمع

  .ص ١٣٩، م١٩٨٤، مطبعة عابدين، القاهرة، ىاألول الطبعة
 تنزيه عائشة عن الفواحش العظيمة   

   محمد القزويني الفضل أبي الحسين بن أبي  عبد الجليل بن
  دة في بعض مناقب      الجوهرة الشفافيةالسي ة في فضائل    الصديقي

   عائشةالسيدة
   ميرغني الحسيني إبراهيم اهللا بن عبد

  .٤٨ -٤٢األوراق ، ٤١٣٤ في الظاهرية برقم مخطوط
 حديث اإلفك   

   جعفر مرتضى العاملي السيد
  .ص ٢٨٦، م١٩٨٠ = ه١٤٠٠، دار التعارف للمطبوعات، بيروت

 حديث اإلفك   
  سي زدي األندلألحمزة ا أبي  اهللا بنعبد

  .ص ١٧٦، م١٩٨٥، دار االعتصام، مصر
 حديث اإلفك   

   عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيالحافظ
   صالح إبراهيم :تحقيق
   .ص٧٩، م١٩٩٤، دار البشائر، دمشق، ىاألول الطبعة



---------------------------------------٤٨٩ 

 حديث اإلفك   
   عاقولي يحيي عبد الكريم بن الهيثم بن القطان الدير يأب

  .ه ٦٠٨ سنة،  ب٤٧ – أ ٣٩وف تص، ١٢١ في الظاهرية برقم مخطوط
 حديث اإلفك   

  )ابن العربي ( محمد بن عبد اهللا المعافريوأب
 دة حديث اإلفك أو قصةعائشةالسي   

   اهللا خليفة نصر
  . ص ١٢٨، م١٩٧١، القاهرة

       ة و الـشيعة    الـسنّ  أهل الحصون المنيعة للسيدة عائشة باتفاق 
ئـشة الـصديقة     عا الـسيدة ويسمى أيضاً البروج الرفيعة فـي       

  باتفاق أهل السنّة والشيعة
   عارف المنير الدمشقي محمد

  . دمشق 
 الحميراء )على كتاب رد "يقةعائشة صد("  

   اختر حسين النقوي الكهجوي الهندي السيد
  .باألردو 
    و ضحكه في المهد و عن سؤال       ’ خبران عن بكاء رسول

  كر ؟هما أحب إليك أنا أو أبوك أبو ب أي:عائشة’النبي



٤٩٠------------------------------    

   مجهول مؤلفال
 بــرقم فــي المدرســة العمريــة فــي الظاهريــة ضــمن مجمــوع مخطــوط

  .١٢الورقة ، ٦٧مجاميع ، عام٣٨٠٣
العقول الطائشة فيما اختصت به خديجة و عائشة  رد   

   القادر بن محمد الشاذلي عبد
  .٢٩ في الخزانة الملكية بالرباط برقم :مخطوط

أهل اإلفك ی عل الرد   
  .ي األصفهاني الظاهري  بن علداود
   دة زواجالسي  ة الزواج المبكّ عائشة و مشروعي علـى  ر و الـرد 

  منكري ذلك 
   مال خاطر إبراهيمخليل . د

  .ص ٩٢، ه ١٤٠٤، دار القبلة، جدة، ىاألول الطبعة
ميراث عائشه بنت أبى بكر :إسالميجنس و گذشته ،  سياست   

   اسپلبرگ
   .باالنجليزية، ت كازيمنشورا، مريكاآ، ىاألول الطبعة
 دةماجستيررسالة ( عائشة السي(  

   مصطفى قدورةزاهية
  .م١٩٤٦ كلية اآلداب جامعة القاهرة 



---------------------------------------٤٩١ 

 دةعائشة أم المؤمنين و عالمة نساء اإلسالم السي   
   الحميد طهماز عبد

  .م ١٩٨٨ = ه١٤٠٨، دار القلم، دمشق،  الرابعةالطبعة
 دةها عند  عائشة كم كان سنّالسيجها الرسول ما تزو’  

   جمال أحمد محمد
  .٢٢٠ ص )م ١/١٩٧٨ ( ٤العدد، السنة الثالثة،  الدارةمجلة
 دةعائشة والسنّالسي رسالة ما جستير(ة ة النبوي(   

   ناصر حمد الراشد سارة
  .ه ١٤٠٤، ةاإلسالميالدراسات ،  العامة لتعليم البناتالرئاسة،  الرياض

سيرة أم المؤمنين عائشة   
   . سليمان الحسيني الدسنويلسيدةا
          بكـر   أبـي     شرح غريب خطبة عائشة أم المؤمنين فـي أبيهـا

يق الصد  
  اري بنأل بكر اوأب

  . م ١٩٨٠، بيروت،  الثانيةالطبعة
الصد يق يقة بنت الصد  

  اد  محمود العقّعباس
   . ص١٥٠، م١٩٤٣، مطبعة المعارف، القاهرة



٤٩٢------------------------------    

 طرق حديث اإلفك   
  .ي  بكر اآلجروأب
 عائشة   

  كبر دهخدا أ يعل
  ٢ص ) ١:ع( حرف : لغت نامه:في

  .بالفارسية، ش١٣٤١، طهران
 عائشة   

  . بن الحسين بن مهدي المهدوي السعيدي الالهيجي محمد
 عائشة   

   .الموسوي بن المير السيد محمد علي ي مرتضى بن السيد علالسيد
ستيررسالة ماج( )دراسة و تحليل( : عائشة أم المؤمنين(  

   محمد سرور باسلومجواهر
  .ص ٤٦٤، ه ١٤٠٢،  كلية الشريعة-جامعة أم القرى ، مة المكرمكة
 عائشة أم المؤمنين   

  ليگ الدين الزرخير
  ٣/٢٤٠ االعالم :في

  .م ١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
 عائشة أم المؤمنين   



---------------------------------------٤٩٣ 

   مصطفى قدورة زاهية
  .ص ٣٢٠، م١٩٧٢ = ه١٣٩٢، للبنانيدار الكتاب ا، بيروت

 عائشة أم المؤمنين   
  .ص ٦٤، م١٩٥٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

أبي  عائشة أم المؤمنين بنت يق بكر الصد  
   بن خير اهللا العمري ياسين

  .٢٠٤ الفيحاء في تواريخ النساء الروضة :في 
مبر يغ عائشه بعد از پ’  

   قريشلوركورت
  يح اهللا منصوري  ذب:ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٦٢، ش١٣٤٣، امير كبير، طهران

بكر  أبي  عائشة بنت  
   البستانيبطرس

  ١١/٤٦٦دائرة المعارف : في
  .ه ١٣١٨= م ١٩٠٠، بيروت

  بكر  أبي   مع تعليق على مادة عائشة بنت     (بكر أبي    عائشة بنت
   )لمحمد كامل البنا

   وات موتنغمري



٤٩٤------------------------------    

  ١٥/٤٣١ ةاإلسالمي دائرة المعارف :في
  .دار الفكر ، بيروت

أم المؤمنين ، بكر أبي  عائشة بنت  
   ابن خلكان 

  ٣/١٦وفيات األعيان :في
  إحسان عباس .  د:تحقيق
  .م ١٩٨٥، منشورات الرضي، قم،  الثانيةالطبعة
قحافة أبي بن بكر أبي  عائشة بنت   

   األعلمي محمد حسين الشيخ
  ٢/٢٥٠عالم النساء أ تراجم :في

  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
أبي  عائشة بنت يقبكر الصد   

   األثير ابن
  ٥/٥٠١ الغابة أسد :في

  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت
أبي  عائشة بنت يق بكر الصد  

   حجر ابن
  ٤/٣٥٩ اإلصابة :في

  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت



---------------------------------------٤٩٥ 

أبي  عائشة بنت ق يبكر الصد  
   عبد البرابن
  ٤/١٨٨١و٤/٣٥٦ االستيعاب :في

  ).بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت
أبي  عائشة بنت يق بكر الصد  

  صبهاني أل بن علي بن منجويه اأحمد بكر وأب
  ٢٢٠٧رقم الترجمة ،  رجال صحيح مسلم:في

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
   .م١٩٨٧ = ه١٤٠٧ ،دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة
أبي  عائشة بنت يق بكر الصد  

   بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي أحمد نصر وأب
  ١٤١٨رقم الترجمة ،  رجال صحيح البخاري:في

   عبد اهللا الليثي :تحقيق
  .م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، دار المعرفة، بيروت، ىاألول الطبعة 
أبي  عائشة بنت يقبكر الصد :في اإلسالم دة الداعيات سي  

   الحبش رفيدة
  .ص١٢٣، م١٩٩٠، دار الخير، دمشق
بكر الصديق  أبي  عائشة بنت  

   رضا كحالة عمر



٤٩٦------------------------------    

  ٣/٩عالم النساء أ :في
  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
أبي  عائشة بنت اإلمام بكر الصدة يق الصحابي  

   الذهبي 
  ٢/١٣٥عالم النبالء أ سير :في

  رنؤوط  شعيب األ:تحقيق
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الثالثةالطبعة
يق  عائشة بنت الصد  

   كامل حسن محمد
  .م ١٩٧٧، المكتب العالمي، بيروت

 الحبيبةعائشة    
   برانقأحمد محمد
  .م١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة

ت سنّأهلويژه  ’ عائشه در حيات محمد  
   ي مولودسپهروز

  .بالفارسية، ص٢٠٢، منشورات أوحدي، طهران،  السادسةالطبعة
أمير مؤمناني عائشه در دوران عل    

  سيد مرتضى عسكري



---------------------------------------٤٩٧ 

  هاشم الهريسي،  محمد صادق النجمي:ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٨٨، م١٩٧٦، طهران 
  تحليـل تـاريخي شـش دهـه از     :  عائـشه در دوران معاويـه

  نخستين قرن إسالم 
  ي  مرتضى عسكرسيد

   محمد علي جاودان :ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٣٢، م١٩٧٧، ةاإلسالميالمكتبة ، طهران

ّي عائشه در صفديگر وأم سلمه در صف   
   ي مصطفى كاشفالسيد

  .بالفارسية، طهران
 زوج النبي عائشة ’  

  اس محمد النحإبراهيم
  .م١٩٦٢، دار الفكر العربي، القاهرة

 عائشة زوج النبي ’  
   سعد ابن

  ٢/٣٧٤ الطبقات الكبرى :يف
  .م ١٩٨٥ = ه١٤٠٥، دار صادر، بيروت

 ةعائشةالسياسي   
  .ص٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة
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ة  عائشة الصبي  
  .ص ٣١، م١٩٧٧، دار المعارف، القاهرة،  الرابعةالطبعة
يقة  عائشة الصد  

   مهران ذوالفقار
  .مكتبة اآلداب ، القاهرة

عائ يقة شة الصد  
   الشماعي الرفاعي قاسم
  .٩٨ص، )م ١/١٩٨٨( ١العدد، المجلد السابع عشر، اإلسالمي الفكر مجلة
في سيرة سيدتنا عائشة(يقه  عائشه صد (  

   يمير خان الفتحبورأ محمد بن نياز
   .باألردو

 عائشة العالمة   
  .ص ٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة،  الثالثةالطبعة
 عائشةأة المبر   

   برانقأحمد محمد
  .م١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة

 عائشةأة المبر   
  .ص٣٢، م١٩٧٦، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة



---------------------------------------٤٩٩ 

ّمة الرجال و األجيال  عائشة معل  
   علي قطب محمد
  . ص١٦٨، م١٩٨٣، دار القلم، بيروت

 عائشة و اإلسالم   
   تقي بن عبد الكريم التبريزي محمد

  .ص ١٠٠، هرانط
 عائشة والسياسة   

   األفغاني سعيد
   .ص٣٢٦، م١٩٤٧، لجنة التأليف، القاهرة

 عائشة والسياسة   
  .ص ٣٢، م١٩٧٩، دار المعارف، القاهرة، الرابعة الطبعة 
مبر يغ عائشه همسر پ  

  بوت أ نبيا
   السيد غالم رضا السعيدي :ترجمة
  .بالفارسية، ص٣٢٦، ش١٣٤٤،  مع مؤسسة فرانكلينونبالتعا، طهران

مبر ياهمراه و همراز پ،  عائشه همسر  
   حبش رفيدة

   داود ناروئي :ترجمة
  .بالفارسية،  ص١٨٤، منشورات إحسان، طهران، ىاألول الطبعة 



٥٠٠------------------------------    

       وهو تلخيص  .( عين اإلصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة
  )لكتاب اإلجابة للزركشي

   الدين السيوطي جالل
   محمد الدرويش  عبد اهللا:تحقيق

  .ص  ٨٦، م١٩٨٨، مكتبة العلم، القاهرة 
طالب أبي  بنيمام علإالجزء الثالث :  فاجعه جمل  

   الفتاح عبد المقصودعبد
  السيد مهدي الجعفري: ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٦٢، ش١٣٥١،  انتشارتشرك، طهران

 فقه عائشة أم المؤمنين و منهجها االجتهادي   
   سالم مد كور محمد
  .ص ٢٨ )م ١٩٧٥ /٦( ١٩٩العدد ،  العربيمجلة
 قال ابن عباس  ..ثتنا عائشة حد  

  فهد العرابي الحارثي . د
  .ص ٤٠٤،  م١٩٩٥ = ه١٤١٦، طبع المؤلف، ىاألول الطبعة
 دة قصيدة في مدح أم المؤمنينعائشة السي   

   عمران موسى بن محمد األندلسي ابن بهيج وأب
  .د ٢١٩٠درية برقم  في البلدية باإلسكنمخطوط



---------------------------------------٥٠١ 

 القيسرانية في تزويج النبي عائشة و حفصة   
  . الفتح الكراجكي وأب
كتاب الجمل و مسير عائشة و علي ×  

  األسدي  بن عمر الضبي سيف
   راتب عرموش أحمد : و تصنيفهه بجمعقام

  .م ١٩٨٠، دار النفائس، بيروت،  الثالثةالطبعة
 كتاب خبر اإلفك   

  .سيف المدائني  أبي  اهللا بن بن محمد بن عبدعلي
 كتاب طلحة و الزبير و عائشة   

   .)مؤمن الطارق ( جعفر محمد بن علي بن النعمان البجليوأب
كتاب في حرب صفين والجمل   

  مجهولالمؤلف 
  .ه ١٢٣٨ورقة تاريخها ١٩٤ في مكتبة جامعة البصرة في مخطوط

 دة ما استدركتهعائشة على الصحابة السي   
  ن الزركشي  الديبدر

  سعيد األفغاني :تحقيق
  .م ١٩٣٩، ةميالمطبعة الهاش، دمشق، ىاألول الطبعة
 مثالب الرجلين و المرأتين   

   . العقيقي بن علي بن محمدأحمد السيد



٥٠٢------------------------------    

عائشه صديقهي مثنو   
  ي واثقوقار
   .باألردو، ص٤٠
 مجموعة خطب أم المؤمنين عائشة   

   الدين المنجد صالح
  .م ١٩٨١، بيروت

 مخطوطة ثانية من خطبة عائشة   
  . الدين المنجد صالح

  .٦٩٦ص، م١٩٦٢، الثالثونالمجلد السابع و ، دمشق،  المجمع العلميمجلة
  امون کتاب  ير پ وبحثي شناخته شده    ’إسالممبر  يغ محمد پ

  عائشه أم المؤمنين
  ينصارأ على محمد

  .بالفارسية، ص٣٥٦ + ٥٢، ش١٣٤٤، قم
 العلمية للسيدة عائشة  مخطوط فريد في المكانة  

   األفغاني سعيد
  ٤٧ص ، )م ١٩٣٩ /٥(، ١٩العدد ، ىاألولالسنة ، )القاهرة( الثقافة مجلة
مخطوطة ثانية من خطبة عائشة   

  صالح الدين المنجد
  .٦٩٦ص) م١٩٦٢ (٣٧المجلد ، دمشق، مجلة المجمع العلمي



---------------------------------------٥٠٣ 

منينيقة عائشة أم المؤ المرأة الخالدة في تاريخ اإلسالم الصد  
   الغني حمادة عبد

  .م ١٩٧٤، حلب
ات أم المؤمنين عائشة في التفسير  مروي  

  سعود بن عبد اهللا الفنيسان . د
   .ص ٥١٠، ه ١٤١٣، مكتبة التوبة، الرياض، ىاألول الطبعة
 مسند أم المؤمنين عائشة   

  جالل الدين السيوطي السيوطي 
  محمد غوث الندوي .  د:تحقيق

  .ص ٢١٨، ه ١٤٠١، الدار السلفية، ءمبيب، ىاألول الطبعة 
 دة مسندبن حنبل أحمد عائشة مستخرج من مسند اإلمام السي   

   السعود بدر و اهللا أبعبد
 مسند عائشة   

  . بن علي المروزيأحمد بكر وأب
 مسند عائشة   

   )داود أبي ابن( بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاني وأب
  يخ عبد الغفور عبد الحق حسين  الش: و تحقيقدراسة

  .م ١٩٨٥، مكتبة دار األقصى، الكويت



٥٠٤------------------------------    

 مسند عائشة   
  . محمد يحيي بن محمد بن صاعد وأب
 مسند عائشة   

   .الطبراني
 مسند معاذة العدوية عن عائشة   

  . القاسم البغوي وأب
ّو أم المؤمنين عائشة ىاألولمة  المعل   

  وداد سكاكيني 
 /٧(= ) ه١٤٠٥ /١١( ٢١العـدد   ،  الـسنة الـسادسة   ،   نهـج اإلسـالم    مجلة

  .٦٨ ص )م ١٩٨٥
 موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين حياتها و فقهها   

   سعيد فايز الدخيل الشيخ
  . ص ٧٧٠، م١٩٩٣ = ه١٤١٤، دار النفائس، بيروت،  الثانيةالطبعة
 موقعة الجمل   

   شلبيأحمد. د
  . ةاإلسالمي والحضارة اإلسالميالتاريخ : في
 موقعة الجمل )ة دراسة تحليلي(   

   الفتوح بدويو المجيد أبعبد
  .ص٩١، م١٩٨٧، القاهرة



---------------------------------------٥٠٥ 

نبرد جمل   
   ) الشيخ المفيد( نعمانالمحمد بن محمد بن 

  محمود المهدوي الدامغاني : ترجمة
  .بالفارسية، ص٢٨٠،  ش.ه ١٣٦٧، نشر ني، طهران، ىاألول الطبعة
 نقش عائشه در أحاديث إسالم   

  يمرتضى عسكر سيد
   يمحمد جواد الكرم: ترجمة
  .بالفارسية، ص٤٨٨، جامعة أصول الدين، طهران، ىاألول الطبعة
 نقش عائشه در تاريخ إسالم   

  ي مرتضى عسكرالسيد
   الهريسي هاشممحمد صادق النجمي و ،  عطاء محمد سردار نيا:ترجمة

 = ٣١٥  =٣١١،  ج٣، ش١٣٦٩، اإلســالميالمجمــع العلمــي ، طهــران
  .بالفارسية ،  ص٣٤٦
 يوم الجمل   

  . الواقدي

  عمرة بنت يزيد 
قبل أن يدخل بها’قها الرسولالتي طلّ :ة عمرة بنت يزيد الكالبي   

   األثير ابن



٥٠٦------------------------------    

  ٧/٢٠٥ الغابة أسد :في
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

ة عمرة بنت يزيد الكالبي  
  بن عبد البر ا

  .٤/١٨٨٧ االستيعاب :في

  اك ّ الضحفاطمة بنت
ثم فارقها( ’تزوجها رسول :اك فاطمة بنت الضح(  

   األثير ابن
  ٧/٢٨٢ الغابة أسد :في

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

اك فاطمة بنت الضح  
   حجرابن
  .٤/٣٨٢ اإلصابة :في

    بنت قيسقتيلة
    ة قتيلة بنت قيس الكندي: وقـبض ولـم     ’جها الرسول تزو

  وال دخل بهاتكن قدمت عليه والرآها 



---------------------------------------٥٠٧ 

   األثير ابن
  .٧/٢٤٠ الغابة أسد :في
 قتيلة بنت قيس الكندية   

  بن عبد البر ا
  .٤/١٩٠٣ االستيعاب :في

  ة ّ القبطي بنت مشعونمارية
رسالة في خبر مارية القبطية    

   )الشيخ المفيد(  بن محمد بن النعمانمحمد
  محمد حسن آل ياسين: تحقيق
  .م ١٩٥٣ ،األشرفالنجف ، ىاألول الطبعة

  .٧ -٢زءجال، م١٩٥٦ – ١٩٥٤وم ١٩٦٣، بغداد، الطبعة الثانية، األول جزءال
ة مارية بنت شمعون القبطي   

   رضا كحالة عمر
  ٥/١٠عالم النساء أ :في

  .م ١٩٨٤ = ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الخامسةالطبعة
ة مارية القبطي   

  األثير ابن
  .٢٦١/ ٧ الغابة أسد :في



٥٠٨------------------------------    

 مارية ةالقبطي  
   عبد البر ابن
   ٤١٠ / ٤االستيعاب: في

   .بهامش االصابة، حياء التراث العربيإدار ، بيروت
ة مارية القبطي  

  لي گ الدين الزرخير
  ٢٥٥/ ٥عالم األ: في

  .م ١٩٨٦، دارالعلم للماليين، بيروت،  السابعةالطبعة
ة مارية القبطي   

  األعلمي حسين محمد
  ٣٩٥/ ٢ عالم النساءأ تراجم :في

  . م ١٩٨٧ = ه١٤٠٧، األعلميمؤسسة ، بيروت، ىاألول الطبعة
ة مارية القبطي  

   علي قطب محمد
   .دار التوفيق، بيروت

ة  مارية القبطي  
   علي مخلوف العدويمحمد
  .م١٩٨٦، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة



---------------------------------------٥٠٩ 

ة مارية القبطي  
  قطب  محمد علي،  عمر الداعوقمحمد
  .كتبة العصرية الم، بيروت

م ولد رسول اهللاأة  مارية القبطي’  
   حجر ابن
   ٤٠٤/ ٤االصابة : في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
ة بنت شمعون مارية القبطي   

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .٢٤١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في

   بنت احلارث ميمونة
ث  أم المؤمنين ميمونة بنت الحار  

   بن خير اهللا العمري ياسين
  .٢٣٤ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء :في
دةفي بعض مناقب ، ة العقد الثمين درميمونة أم المؤمنينالسي    

  ي الزرعة  تقي الدين الطائفي المكّمحمد
  .ص ٨، ه ١٣٣١، مطبعة الترقي،  المكرمةمكة



٥١٠------------------------------    

ميمونة بنت الحارث    
   األثير ابن
  ٥/٥٥٠ة  الغابأسد :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
 ميمونة بنت الحارث   

   حجر ابن
  ٤/٤١١ اإلصابة :في

  .حياء التراث العربي إدار ، بيروت
ة ميمونة بنت الحارث الهاللي  

   علي قطب محمد
  . ص ١٤٩، م١٩٨٨، دار القلم، بيروت

ة زوج النبي ميمونة بنت الحارث الهاللي’   
   عبد البر ابن

  ٤/٤٠٤ االستيعاب :يف
  ).بهامش اإلصابة(حياء التراث العربي إدار ، بيروت



  
  
  

 

 







  

قين أدوات بسيطة لمساعدة المعو  
  ديبورابيرگيتوآن دارنيورو ، كاثي ماتشكا: إعداد

   غولدا خوري :ترجمة
ة وتنميـة  ة للرعايـة الـصحي    رد العربيـ   الموا ةورش،  ىاألولالطبعة العربية   
  .ص ٧٣،  م١٩٩٠، المجتمع المحدودة

أطفالنا أمراضهم وعالجها    
  علي الحسن . د

  . ص ٣٦٠، م١٩٨٨، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة
 مراض األطفالأ  

  .الميرزا علي ناصح المدعو بقربانعلي بن محمد الطبيب السمناني الطهراني
ض األطفال أمرا   

  النجوفوي فالسوف 
  .م ١٩٦٩، دار مير للطباعة والنشر، موسكو

أمراض األطفال   
  لوك زاندر . د



٥١٤------------------------------    

   الكيميائي سيد علي قنصوة :ترجمة
  .ص ٦٧، م١٩٨٣=  ه١٤٠٣، دار الشروق، بيروت، ىاألولالطبعة 

أمراض األطفال   
  .٣٤٨: ٢، الذريعة محمد بن زكريا الرازي

أمراض األطفال   
  مود فهمي مح

  .١٧١٣: ، معجم المطبوعات العربيةمصر
أمراض األطفال   

  ميرزا محمد الكرمانشاهاني . د
  .٣٤٨: ٢، الذريعة بالفارسية

أمراض األطفال وطرق معالجتها والوقاية منها   
  أنطوان غاالن . د

   رانيا شربل :ترجمة
  . ص ٨٠٨، م١٩٩٨، منشورات جروس برس، ىاألولالطبعة 

فل أمراض الط  
  تبري. ج . د

  ص١٤٧، م١٩٨٧، ة للنشر والتوزيعهليالدار األ، بيروت
أطفالي بيماريها    



--------------------------------------------٥١٥ 

   ي رضا خاتونيعل: ترجمة
، ص٣١٨، ش.ه ١٣٧٥، مركز منـشورات اشـارت   ،  طهران،  ىاألولالطبعة  

  .بالفارسية 
قلب أطفالي بيماريها   

  نلسون 
   نجوميان يأمير هاد.  د:ترجمة

ــة  ــالطبع ــشهد، ىاألول ــة    ، م ــع الجامع ــاون م ــياوش بالتع ــشورات س من
  .بالفارسية ، ص٢٤٠، ش.ه ١٣٧٥، ة الحرةاإلسالمي
ل الال إرادي لدى األطفالالتبو   

  فيصل محمد خير الزراد. د
=  ه١٤١٨، دار النفائس للطباعـة والنـشر والتوزيـع   ، بيروت،  ىاألولالطبعة  

  .ص ٢٤٨، م١٩٩٨
دكان در كوي رواني هاري تشخيص ودرمان بيما  

  أمير هوشنگ مهريار.  د:تأليف وترجمة
  .بالفارسية، ش.ه ١٣٦٩

أمراض األطفالرر الغوال في معالجة الد    
  كلوت بك 

  محمد بك الشافعي .  د:ترجمة
  .ص ١٣٢، ه ١٢٦٠، مطبعة بوالق



٥١٦------------------------------    

دليل الوالدين في أمراض الطفولة    
  . السعيد يونسأحمد. د
هم رسالة في امراض األطفال والعناية ب  

  محمود الحاج قاسم محمد
  .٦٨ص، )م٧/١٩٨٣ (٥٧العدد، ٥سنة، مجلة تاريخ العرب والعالم

كودكي روانپزشك    
  يمحمد گيالن. د

  .بالفارسية 
 تبليل الفراش ليالً( سلس البول الليلي عند األطفال(  

   عيسى إبراهيمناصح . د
  .ص  ٥٦، م١٩٩٤، دار الباحث، ىاألولالطبعة 

ر لألهل والعاملين في : عند األطفال الشلل الدماغيدليل مصو 
   التأهيل

  ديفيد ورنر 
 لبنان –بيروت  ،  ىاألولة  الطبعة العربي  ،  المساعدات ،  ةورشة الموارد العربي

ص١٠٤، م١٩٩٧، بيسان للنشروالتوزيع، لبنان  –ة الشعبية الزوجي.  
          ضرورة منع التسرب من التعليم وتعميم تجربة الفصل الواحد 

  لتعليم ضد أمراض الطفولةوا
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  سيلفيا النقادي
  .٢٥ص، م٢/١/١٩٩٧، األهرام

              طالع السعادة واإلقبال فـي علـم الـوالدة وأمـراض النـساء 
  واألطفال

  علي هيبة الطبيب : ترجمة
   الرشيدي أحمد :تصحيح

  .ه ١٢٥٨، مطبعة بوالق
عالج األمراض الشائعة لألطفال    

   محمد أحمد. د: أعداد
  .ص١١٢، م١٩٩٩=  ه ١٤١٩، الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، ىلاألوالطبعة 

عالج أمراض المرأة والطفل باألعشاب    
  ياسر جعفر شلبي 

  .ص ٩٥، الدار الذهبية، القاهرة
كودكاني عالئم شايع بيماريها    

  ايلينگورث 
   نوريسيد محمد رضا . د: ترجمة

  .بالفارسية ، منشورات اترك
العناية بالطفل و العربيالمرضعات في الطب    



٥١٨------------------------------    

  سامي حمارنة 
   )بيروت( مجلة تاريخ العرب والعالم

  )م ١٩٨٠( ٢٤ العدد 
ي كودك در سالمت وبيمار   

  سليم پور. د
  .بالفارسية 

 مراض األطفال لآلباء واألمهاتأ المرشد في  
  جون هندرسون

  محمد شرف: ترجمة
  مصطفى الديواني: مراجعة
  .ص٤٩٩، م١٩٦٧، ربيمؤسسة سجل الع، القاهرة

مرض السكّري عند األطفال    
  هلگا فلمر

  حسان اليقة . د، أحمدعبير علي . د :ترجمة
  .ص ١٥٢، م٢٠٠٦، شركة الحوار الثقافي، بيروت، ىاألولالطبعة 

ة لألطفال نتائج األقوال في األمراض الباطني   
   بن عيسى الشهادي أحمدعيسى حمدي بن . د

  .ه ١٣٠٠، مطبعة الوطن
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نخر األسنان عند األطفال   
  نبيه عزة. د

  .٤٧ص، ٢العدد، ىاألولالسنة ، ١المجلد، مجلة األمة القطرية

  

ة وعالجها األمراض التناسلي   
ودة يوسف عبد العزيز حم  

  .ص ٥١١، م١٩٣٥، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة
ة األمراض الجنسي   

  نبيل صبحي الطويل 
  .ص ٩٨، م١٩٧١، مؤسسة الرسالة، وتبير
ة أسبابها وعالجها األمراض الجنسي   

  محمد علي البار
دار المنارة للنشر، ةجد.   
ة تأكل البشر األمراض الجنسي  

ة القطرية مجلة األم  
  .٩٠ص، ٣العدد ، ىاألولالسنة ، األولالمجلد 
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األمراض الجنسي ةة عقوبة إلهي   
  السيد سالمة السقا 

  .٥٧ص ،  )ه١٤٠٢/ ٦ (٦العدد ، السنة السابعة، لة منار اإلسالممج
األمراض الجنسي ةة عقوبة إلهي   

  عبد الحميد القضاة . د
   .شركة الشرق األوسط للطباعة، األردن

ة والشذوذ في ضوء الشريعة األمراض الجنسي   
  محمد علي البار

 والقـضايا   ةسالمياإل الدولي عن الشريعة     اإلسالمي المؤتمر الطبي    :في
  .م ١٩٨٧، القاهرة، الطبية المعاصرة

ة األمراض الزهري  
  فائق شاكر. د

  .م ١٩٣٤، بغداد
األمراض الزهرية   

  فتح اهللا عقراوي. د
   .م١٩٣٦، بغداد
اإل ة و أمراضهانحرافات الجنسي  

   فائزة محمد علي الحاج .د
  .م ١٩٨٣=  ه١٤٠٣، اإلسالميالمكتب ، بيروت، الطبعة الثانية



--------------------------------------------٥٢١ 

ة تزايد نسبة الزهري في المواليد الجدد في الواليات المتحد.   
مجلة األم٥٩ص، ٥٣العدد ، السنة الخامسة،  الخامسدالمجل، ةة القطري.  

الزهري وأمراض الشب ةان السري   
  .٢٠٠٧: ، معجم المطبوعات العربية مصر
سرطان عنق الرحم والعالقة الجنسي ةة الغيرسوي  

  أمين فراج أسامة 
 والقـضايا   ةاإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالميالمؤتمر الطبي   : في

م١٩٨٧، القاهرة، ة المعاصرةالطبي.   
كر ةاسة األمراض الزهري   

  علي غالب . د
  .م ١٩٣٨، بغداد
ة األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ح مكاف  

  ويلكوس. ر. ر
  منظمة الصحة العالمية 

سقف اإلسالم من األمراض التي تنقل عن طريق الجن مو   
  أنور آدم 

  .م ١٩٨٥، اسطنبول، اإلسالمي المؤتمر العالمي الثالث للطب: في
نظرات إسالمية على األمراض الجلدي ةة والتناسلي   
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  محمد عبد المنعم عبد العال
دار الــسالم للطباعــة والنــشر ، بيــروت، حلــب، القــاهر، ىاألولــالطبعــة 

   .ص٩٤، م١٩٨٥، لتوزيعوا
ة  وباء األمراض الجنسي  

  نبيل صبحي . د
مجلة األم٢٧ص ، ٢٢العدد ، السنة الثانية، المجلد الثاني، ةة القطري.   

الهربس    
  محمد البرجس 

  .ص ١٨٦، م١٩٨٦، الكويت

  

آالت أمراض النساء والوالدة    
  مختار طبوزاده

  .ص١٧٤، م١٩٨١، فدار المعار، القاهرة
زنان كيستنري أصول بيماريها   

    رابرت البار بيري،  راس اسبركوويتز، كنث جى رايان 
  يبهرام قاضي جهان.  د:ترجمة

   .بالفارسية، جزءان، ش.ه ١٣٧٤، مركز منشورات اشارت، طهران، الطبعة الثانية
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أمراض النساء   
  األستاذ صموئيل بوتسي

   نجيب محفوظ د: ترجمة
  .مزين بالرسوم ، جزء الثانيال، م١٩١٠ -١٩٠٨، ة التوفيقمطبع
أمراض النساء    

  محمد رفعت 
  .م ١٩٨١، مكتبة دار الجيل، بيروت، طبعة جديدة

ة األمراض التناسلي  
  محمد رفعت 

  .ص ١٧٦، م١٩٧٧، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية
أمراض النساء :العملي ة والجراحةة الطبي   

   محفوظ نجيب. د
  .ص ٢٨٠، م١٩٢٧، مطبعة المعارف، القاهرة

أمراض النساء ومعالجتها وصفاً وجراحة    
   يصموئيل يوتس

  )يسمعلم أمراض النساء بمدرسة الطب في پار ( عيسى بكأحمد :ترجمة
  . مع رسومالثانيجزء ال، م١٩٠٨ =١٣٢٦، مطبعة اآلداب والمؤيد

 والعملي أمراض النساء والوالدة للتمريض العلمي  
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  اوي نفؤاد الحف
  .ص ٤٦٦، م١٩٦١، الشركة العربية للطباعة، القاهرة

أمراض النساء والوالدة واألطفال    
   كامل أحمدمحاسن ، محمد شوقي عبد المنعم،  علمومحمد أب
  .ص ٢٢٤، م١٩٧٥، منشورات وزارة الصحة، طرابلس

الحديثة في التاريخ القديم وأخبارها في العراق  األمراض النسوي  
  كمال السامرائي 

  .ص ١١٢، م١٩٨١، دار الجاحظ، بغداد
الوحش الذي تم ترويضه:  أورام ثدي المرأة  

  جمال مصطفى سعيد 
  .م١٩٩٨

بهجة الرؤساء في أمراض النساء    
   بن حسن بن علي الرشيدي المصريأحمد
  .ص ٦٥١، ه١٢٦٠، بوالق

زنان ي بيماريها   
  كيستنر 
  يهوشدار طهران.  د:ترجمة

  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٦٦، منشورات چهر
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ي تا نوجوانيز كودكأ زنان ي بيماريها   
  دنيس سر سيرون

  ي پريچهره رياح:ترجمة
  .بالفارسية ، ص١١٩، ش.ه ١٣٦٩، طهران، ىاألولالطبعة 

زنان وزايماني بيماريها   
   مساعدوهاسكات و. د

  كبر نشاندارأ. د: ترجمة
  .بالفارسية ، ص٦٠٦، ش.ه ١٣٧٦، عفريمركز منشورات ج، ىاألولالطبعة 

پرستاراني براي زنان ومامايي بيماريها   
  ي رضا تبريزيعل. د، يخسرو خطيب.  د:ترجمة

  .ش.ه ١٣٥٦، منشورات جامعة الشهيد بهشتي
 زنانيز مسائل بيماريهاأپرسش ٢٣٦    
   ي سهيال خزاع.د

، ش.ه ١٣٨١، درمــانى  منــشورات كتــاب  ، مــشهد ، ىاألولــ الطبعــة  
  .بالفارسية ، ص١٦٠
ي در خانم هاي پرمو  

  حامد صادقي پور رودسري. د
  ٣١الجزء ، كتاب سبز: ضمن سلسلة

  .ص٧٩، ش.ه  ١٣٨٦، منشورات حيان أبا صالح، طهران، ىاألولالطبعة 
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ّالتخص النساءص في طب    
   .٧٥ص ، ٢١العدد ، ةاإلسالميمجلة البحوث 

ايى تشخيص ودرمان بيماريهاى غدد زنان وناز  
  حميد صاحب كشاف. د

  .ش.ه ١٣٥٥، منشورات چهر
ي زايمان وبارداريورژانسهاأ:  ودرمان بيماريهاي تظاهرات أصل   

   مساعدوه ويپرويز قره خان
  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٧٤، منشورات اشارت وسماط، طهران

زناني ودرمان بيماريهاي تظاهرات أصل    
  سيد اصغر ساداتيان . د

، ش.ه ١٣٧٧، مؤســسة نــور دانــش الثقافيــة، طهــران، الطبعـة الــسادسة 
  .بالفارسية ، ص٣٣٦
وقاية من سرطانات عنق الرحم: ة في اإلسالم التعاليم الصحي   

  ضياء الدين الجماس. د
 /١٠( = )ه١٤٠٧ /٣( ٢٥العــدد ، الــسنة الــسابعة، مجلــة نهــج اإلســالم

  .ص ١ -١٨٤ )م ١٩٨٦
م الشهرية عند النساءال التعايش مع اآل   

  يغفمارتن لود. د
  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة
  .ص٩٥، م١٩٩٦=  ه١٤١٦، الدار العربية للعلوم، بيروت، ىاألولالطبعة 
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يجنون وپزشك،  زنان  
  دنيزراسل

  ي فرزانه طاهر:ترجمة
ــالطبعــة  ، ص٣١٩، ش.ه ١٣٧٥، منــشورات ققنــوس، طهــران، ىاألول

  .بالفارسية 

مرأة سرطان الجهاز التناسلي عند ال  
   فارسوزهير أب. د

  .٢٥٧ ص)م١٩٩١ /٧(=  )ه١٤١٢ /١( ٢٥العدد ، )عمان(المجلة الثقافية 

سرطان عنق الرحم والعالقة الجنسي ةة الغير سوي   
  سامة أمين فراج ا

 والقـضايا   ةاإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالميالمؤتمر الطبي   : في
  .م١٩٨٧، القاهرة، الطبية المعاصرة

مراض النساء واألطفالألسعادة واإلقبال في علم الوالدة و طالع ا   
  علي هيبة :ترجمة

   الرشيدي:تصحيح
  .فرين برسوم ، ه١٢٥٨، بوالق

ورام الليفيةأل عالج النزيف الرحمي وا   
  .م١٩٩٨/ ٥/ ٢٧، جريدة األخبار
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كارنت زنان   
  .فرزاد پاكدل. د، يمهرداد صالح.  د:ترجمة

   .بالفارسية، ص٣٢٦، مؤسسة نور دانش الثقافية ،طهران، الطبعة الثانية
ة كتاب األمراض النسائي   

  محمد الشبلي، بشير ناصيف
  .ص ٧٠٥، م١٩٨١، منشورات كلية الطب، تونس

أمراض النساءىء مباد    
  هيالنة سيداروس وعبد اهللا رفلة ، نجيب محفوظ. د

  .ص ١٩٤، م١٩٥٧، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة
 مساهمات األطبة والتوليداء العرب في األمراض النسائي.  

  محمود الحاج قاسم محمد 
  . ٣١ ص )م١/١٩٨٢( ٣٩العدد ، السنة الرابعة، مجلة تاريخ العرب والعالم

ة عند النساء المشاكل البولي   
  مارلين فولبرايت . د

  مركز التعريب والبرمجة : ترجمة
  .ص٧٠، م١٩٩٦=  ه١٤١٧، ربية للعلومالدار الع، بيروت، ىاألولالطبعة 

       مؤتمر بطـب المنـصورة ينـاقش  :     دات أمـراض قلـب الـسي
   وضوابط استخدام الهرمونات

  .م١٩٩٨/ ٤/ ١٣، جريدة األخبار
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النباتات وأمراض النساء    
  عبد اهللا أبو بكر. د

  .ص ١٣٥، م١٩٩٩=  ه١٤١٩، المؤلف، ىاألولالطبعة 
النزف التناسلي عند المرأة   

  مد صالح الفوادري مح
  .ص ٦٨، م١٩٧١،  جامعة دمشق-منشورات كلية الطب، دمشق

 نساء في خطر !!  
  أيمن الحسيني . د

  .ص ٩٦، مكتبة ابن سينا، القاهرة
 نصائح لألمهات في أمراض النساء   

  سهاكيان وارجان 
  .ص ٧، م١٩٧٠، بيروت

  

 يدزإ  
  يإبراهيممير پاشا أ، يخديجه زمان. د

 ابا صالح بالتعاون مـع شـركة   –ان منشورات حي،  طهران،  ة الثانية الطبع
ــمن  ــاك س ــاب     ، ش. ھ١٣٨٦، پ ــسلة الكت ــن سل ــشرون م ــاني والع ــزء الث الج

  .بالفارسية، ص٧٩، االخضر
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اإليدز   
  عامر بدر العجيل

  .ص٧٢، م١٩٨٦، الكويت
 حدث لعنة تنزلها السماء على المنحرفين في األرضأ - اإليدز   

  لحريريمحمد فتحي ا
 /٧( = )ه١٤٠٦ /١١(٢٤العــدد ، الــسنة الــسادسة، مجلــة نهــج اإلســالم

  . ١٤٤ ص، )م١٩٨٦
ة اإليدز أزمة في ميدان الصحة العام   

  فوزي سهاونة . د
  .ص ١٧٢، مؤسسة الرسالة، بيروت

اإليدز حصاد الشذوذ   
  عبد الحميد القضاة . د

  .ص ١٣٠، م١٩٨٦
يدز الخطر الداهم اإل  

   الحلبيمحمد زهير. د
  .٥٢ص ، ٦٤العدد ، السنة السادسة، المجلد السادس،  القطريةاّألمةمجلة 

اإليدز سالح جديد في حرب المخابرات    
  عمر الجواهري

   .١٥ص، ٧٢العدد ، السنة السادسة، المجلد السادس، مجلة األمة القطرية
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اإليدز طاعون العصر الحديث    
  محمد حسن الحفناوي ، علي عبد الفتاح

 والقـضايا   ةاإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالميي   المؤتمر الطب  :يف
  .م ١٩٨٧، القاهرة، الطبية المعاصرة

الوباء القاتل: اإليدز    
  علي صالح البيراوي. د

  .دار عمار، االردن
دليل عمل: اسة والنّ اإليدز والصح   

  جوناثان ميرمين، رويبن غرانيش
  وبي ي عمر األ:ترجمة
، م٢٠٠٥،  ورشة الموارد العربيـة   ،   لبنان -بيروت،  ىاألوللعربية  الطبعة ا 

  .ص٢٥٨
يدزإ ي بيمار  

ــل ــاتريس كاســوتوژي ــن پــس،  پ ــا، أل ــسوا كارانت حــسن . د، ژان فران
  يمهاجر

  .بالفارسية، ص١١٥، ش.ه ١٣٦٩، طهران، ىاألول الطبعة
ة داء اإليدز واألمراض التناسلي   

   الفاضل العبيد عمرالبروفسور
  .ص ١٥٧، م١٩٩٣=  ه١٤١٣، دار النفائس، بيروت، ىاألول ةالطبع
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عدوى اإليدز تصيب النساء الفقيرات أكثر من الرجال   
  .١٩٩٨/ ٨/ ٢٩،  األهرامجريدة

قصة اإليدز   
  نجيب الكيالني . د

  .ص ١٢٨، م١٩٨٧، مؤسسة الرسالة، بيروت
        األخـالق  :  قصة الخلق وصورة اإلنسان في المنظور القرآنـي

   تقي المجتمع من وباء اإليدزةمياإلسال
   شكريأحمد

 /١٠( = )ه١٤٠٧ /٣(، ٢٥العــدد، الــسنة الــسابعة، مجلــة نهــج اإلســالم
  .٢٠٢ص، )م١٩٨٦
 في ضوء الشريعة) اإليدز( مرض فقدان المناعة المكتسبة  

   حسين سكندر
 والقـضايا   ةاإلسالمي الدولي عن الشريعة     اإلسالميالمؤتمر الطبي   : في

م ١٩٨٧، القاهرة، عاصرةالمة الطبي.  

  

 أثر الحرمان من االنجاب على مفهوم الذات لدى المرأة العاقر 
  )رسالة ماجستير(
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   شحاتة الدمياطيأحمد منال
  .م١٩٨٩، اآلداب ةكلي -جامعة عين شمس

پيشگيري ودرمان نازايي   
   جان شين پرفسور
  ر ناظم ناص. د، مهندس حبيب اهللا ناظم، سعيد ناظم. د :ترجمة

  .بالفارسية ، ش .ه١٣٦٦،  بعثتمنشورات
السيجارة قد تصيبك بالعقم : تحذير للسيدات !  

   الخماريدس
  .م ١٩٩٨/ ٦/ ٢٩،  األسبوعجريدة

 ةاإلسالمي حكم زراعة الخصية في مرض العقم في ضوء الشريعة   
   حسن الحفناويمحمد

 والقـضايا   ةمياإلسال الدولي عن الشريعة     اإلسالمي المؤتمر الطبي    :في
   .م١٩٨٧، القاهرة، المعاصرةالطبية 
خواطر حول سورة مريم -ة العقم والعالقات الزوجي .  

   ابن حليمة سامي
  .١٢ ص، )م ١٩٨٥(=  )ه١٤٠٥ (
دليل العقم واإلنجاب عند الرجل والمرأة   

  عبد السالم أيوب. د: عدادإ
  .ص ٢٠١، م٢٠٠٢، منشورات دار الراتب الجامعية، بيروت
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ي غدد ونازائي هاي تشخيص ودرمان بيماري راهنما  
  سيد محمود حسيني. د

 )ماجـد (،  مؤسسة منـشورات الجهـاد الجـامعي      ،  طهران،  ىاألول الطبعة
  .بالفارسية ، ص٢٣٠، ش .ه١٣٧٥
معالجته، تشخيصه، أسبابه،  العقم  

  عبد الرحيم عضيمة ،  الحداسهيل
  .ص ١٩٠، م١٩٧١، ،  منشورات كلية الطب- جامعة دمشق

العقم أسبابه وطرق عالجه   
  اليوت فيليب. د

  الفاضل العبيد عمر. د: ترجمة
  .ص ١٩٢، م١٩٨٩=  ه١٤٠٩، دا رالنفائس، بيروت،  الثالثةالطبعة

العقم عند الرجال   
   مغايرة عليان
، ه ١٤٠٢، ٦العـدد  ، الـسنة الـسادسة والعـشرون   ،  هـدي اإلسـالم   مجلة

  .٥٦١ص
العقم عند المرأة   

   يقاصعثمان
  .ص ٩٠، م١٩٧١، ة الطب منشورات كلي- جامعة دمشق
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أسبابه وعالجه- العقم عند النساء والرجال    
   حلمي توفيق

  .ص ٤٨، م١٩٦٠، مطبعة جريدة الصباح، القاهرة
 هوطرق عالج...  العقم عند النساء والرجال أسبابه  

   محمد رفعت :عدادإ
  .ص ١٩١ ،م١٩٩٤=  ه١٤١٤، دار ومكتبة الهالل، بيروت

العقم في اإلسالم    
   العزيز الخياط عبد

ــة ــدمجل ــالمي ه ــشرون  ،  اإلس ــامس والع ــد الخ ــدد ، المجل ، ٢و١الع
  .٥ص، )م١٩٨١( = )ه١٤٠١(
ّق بهما من أحكام في اإلسالم العقم والتعقيم وما يتعل   

  كورد سالم ممحمد
  .١٦ص ، )م ١٩٧٣ /١١( ١٧٩العدد ،  العربيمجلة
ي عند الرجال العقم والضعف الجنس  

   عيسى إبراهيمناصح . د
  .ص ٢٨٠، م١٩٩٤، دار الينابيع للنشر والتوزيع، دمشق

در مرداني عقيم    
  رضا شريف . د

  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٥٢،  چهرمنشورات
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عالج العقم وأطفال األنابيب   
  ني الغار وآخرومحمد أب

  .م ١٩٨٩ ،٨٢العدد ، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، كتاب اليوم الطبي
 سؤال وجواب عن العقم١١٤   

  حسن حسن . د: اعداد
  .ص ١٤٢، ه ١٤٢١= م ٢٠٠١، دار المؤلف، بيروت، ىاألول الطبعة

دراسة حديثة لألسباب وطرق معالجتها ( المرأة والعقم واإلنجاب(   
   االدغمإبراهيم. د

  .ص٣٨٤، م٢٠٠٥ = ه١٤٢٦، دار القلم، دمشق، ىاألول الطبعة
مردانيعقيم وي نابارور    

   هاشميبهروز نور . د
  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٦١،  نوبل تبريزمنشورات

ي نابارور– ي نازاي   
   يحسن مهاجر. د

  .بالفارسية ،  پاپيروسمنشورات
يعقيم، ينابارور، ي نازاي  

  محمود صرام . د
  .بالفارسية ، ش.ه ١٣٦٦،  أمير كبيرمنشورات
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نصيحة ألمرأة لم تحمل   
   .١١٠ص ، ٤٠العدد ، ةاإلسالمي  البحوثمجلة
ي زنان ونازايي باليني هورمن شناس   

  اسپيروف
حميـد  .  د  و غالم رضا پور يعقـوب    . د،  فرهاد همت خواه  .  د   :ترجمة

. د، رضــا جهــانبخش. د، شــهرام حبيــب زاده. د،  اويــسيجــواد. د، حــسيني
  جواد پيروى
 ،ص٨٥٨، ش.ه ١٣٧٦، منـشورات شــهرآب ، طهـران ، ىاألولـ  الطبعـة 

  .بالفارسية 





  
  
  

 

 

 





  

ي آداب مادر   
   شهباز
  . ص، بالفارسية ١٢٠ل، واألجلد الم، طهران

ة واألمومة للعظماء األبو  
  جيمس دويسون

  سونيا المنقبادي: ترجمة
  .م١٩٩٤القاهرة، 

االحتفال باألم    
  .ص ٩٠، ٣١مجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد ة، الة القطري األممجلة
 األمهات إلى  

  أيليس هولنجر
  نعيم عشيم : ترجمة

  .م١٩٧٢القاهرة، لجنة خالص النفوس للنشر، 
األم   

  )ااالنب(غريغوريوس 
  .ص ٦٢م، ١٩٧٥القاهرة، منشورات المكتبة الصوتية، 
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األ م  
   لبيب البوهيمحمد
  .ص ٩٦م، ١٩٦٤ية، ، الهيئة العامة المصرالقاهرة

بين الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة األم    
  يوسف أسعد 

  .م١٩٧٠الجيزة، كنيسة العذراء مريم، 
األم بين المالحم والسير   

   وفاء علي سليم .د
  .ص٢٨٠م، ١٩٨٢ولى، الكويت، وكالة المطبوعات عبد اهللا حرمي،  األالطبعة
 األتدعو وكيفم   

   سالم جبرمحمد
  .ص ٢٥٤م، ١٩٨١دار البحوث العلمية، ، الكويت

 أدون سابق خبرةم   
  إقبال حسني 

  .م١٩٩٨/ ٩/ ١٨جريدة االهرام، 
فتاة العصر األم   

   إبراهيم سهيل
   .بغداد
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كيف تربي الفتاة لدورها ... األم  
   إحسان الحلوأم

 )م١٩٨٣/ ٩( ٣٦، العـدد    ٩٠،ص  )م  ١٩٨٣/ ٨ (٣٥ة، العـدد     األم مجلة
   .٩٢ص 
األ ودورها في الحياةم    

   محمد الشبيبي، طه الخشابحامد
  .ص ١٣٥م، ١٩٦٠، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة

األمومة    
   ميخائيل كامل

   .ص٨٥م، ١٩٢٧، مطبعة المقتطف، القاهرة
يس والتهميش األمومة بين التقد  

   حلميمنى
  .م ١٩٩٧/ ١٠/ ٢٢ األهرام جريدة

إعدادها األمومة الصالحة وحتمية    
   كامل حسن

  .ص ٩٢م، ١٩٧٤، شركة اإلسكندرية للطباعة، اإلسكندرية
األمومة والبيولوجيا    

   روستان جان
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  عدنان التكريتي  : ترجمة
  .ص ١٠٠م، ١٩٦٨، منشورات عويدات، بيروت

 اإلسالم والطفولة في األمومة  
   أحمد العزبمحمد
  م١٩٦٤، اإلسالمية، المجلس االعلى للشؤون القاهرة

األمومة يجب أن ال تحول بين المرأة واهتماماتها األخرى    
   أحمد أمين حسين

  ).م ١٩٩٨/ ١١/ ١٤(مجلة الحياة، 
هات األم   

   أحمد عليسعدأ
  .، دار الرائد العربيبيروت

هات أم   
   .١٩ ص ،٥٣ األمة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد مجلة
ي مرآتي أم   

  رايدي  فنأنسي
   تيسير حسون،راتب شعبو : ترجمة
م، ٢٠٠٠ االولى، دمشق، دار السوسن للنشر والتوزيع والطباعة،         الطبعة

  .ص ٣٣٥
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 هذه السيدة... ي أم   
   غنيم صبري
   .القاهرة

أين األم ؟   
   شاهين مي

  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ١١ األخبار، جريدة
     ة  بحوث في الشريعةومـة  حمايـة األم  :  والقـانون    اإلسـالمي

  اإلسالميةوالطفولة في المواثيق الدولية والشريعة 
   عبد الجواد محمدمحمد

  .م١٩٩١، منشأة المعارف، االسكندرية
ة لأل تحيمة المثالي   

  .م ١٩٩٨ / ٢/ ٢١ األخبار، جريدة
 تقب    في التنشئة االجتماعية وعالقته بتوافقه      ل الطفل لدور األم 

  )رسالة دكتوراه(النفسي 
  حمد أحمد الدمرداش احسان م

  .م١٩٨٠ كلية البنات، -جامعة عين شمس
 التنظيم القانوني لحقوق الطفولة واألمومة في ضوء مشروع قانون 

   نةمم المتمدمات الدولية واألالطفل المصري واتجاهات المنظّ
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  محمد عبد الوهاب خفاجي
  .م١٩٩٥القاهرة، المؤلف، 

ّاألمهات من وحي عيدأقدامة تحت  الجن األم    
   شيخومروان

  .١٢٨ ص،)م١٩٨٢ /٤( = )ه١٤٠٢ /٦( ٨ نهج اإلسالم، السنة الثانية، العدد مجلة
حديث مهر مادر    

   قاسمي حسين محمد
   .ص، بالفارسية١١٢، ش. ه ١٣٧٦ /٣ ولى، قم، منشورات روح األالطبعة
خاطرة في التربية  :األم   

   عصام وبأ
  .٤١ص ) م ١٩٨٢/ ١١( = )ه١٤٠٣/ ٢(٦١ الرائد، العدد مجلة
مادراني براي دانستنيها    

  ي بهمنصغرأ
ص، ٢٣٢ش، .ه ١٣٧٤ولــى، قــم، منــشورات ســعيد نــوين،   األالطبعــة

  .بالفارسية 
مادران وپدراني دانستنيها   

   اكبر فروتن يعل. د
  .ص، بالفارسية ٣٥، طهران



----------------------------------------------٥٤٧ 

 دراسة اكلينيكي    مـن  األبنـاء  على التوافق بين     ة ألثر وفاة األم  
  )ماجستيررسالة (الجنسين 

   فوزي حسين شاهينيمانإ
  .م١٩٨٥تربية، ال كلية - جامعة عين شمس

 دراسةتحليلي سرألات اة لمستوى وعي وادراك رب  
   نوارايزيس
  .م١٩٧٤راضي، أل، المؤسسة المصرية العامة الستزراع االقاهرة

دراسة حالة لرعاية األمومة في بعض مستوصفات مدينة الرياض  
  )رسالة ماجستير(

   العزيز عبد الرحمن الزعاقيعبد
 اإلدارة - العلـوم اإلداريـة     - الملك محمد بن سعود اإلسـالمية        جامعة

  .ه ١٤٠٧العامة، 
دستور مادران جوان   

  )قزل اياغ(حسين قلي خان القاجار . د
  .ص، بالفارسية ٥٨ش، .ه ١٣٤٥ مصر،
   طفال فـي   مشكالت األ : مهات  ألث إلى ا   دكتور سبوك يتحد

همأطوار نمو   
  بنجامين سبوك 
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  عايدة أبادير سعد الحبالوي،: ترجمة
  م١٩٦٤ المصرية، جلونألالقاهرة، مكتبة ا

ي دنيايه دار شيرين بچ   
  لورانس پرنو

  ليال سازگار: ترجمة
ص، ٥٦١ش،  .ه ١٣٧٤ الخامسة، طهران، منـشورات روزبهـان،        الطبعة

  بالفارسية 
اءبن دور األم في تنشئة األ   

  أحمد عمر هاشم 
  مؤتمر المرأة والتنمية : في

 بــوزارة اإلســالميةعلــى للــشؤون زهــر، المجلــس األالقــاهرة، جامعــة األ
  األوقاف
ة التطبيع االجتماعي دور األم في عملي  

   شحاتة ربيعمحمد
  .ص ٣١م، ١٩٧٧، مركز دراسات المرأة والتنمية، القاهرة

دور األم والتكريم اإللهي    
  حكيم  العفاف
  .١٢٤ ص )م١٩٨٦ /٦( ٦٥ العرفان، المجلد الرابع والستون، العدد مجلة
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ت مادر راز محب   
  ي بروجرديم معظّينظام عل
  .ص، بالفارسية ٢١٤ولى، قم، منشورات پارسايان،  األالطبعة
 مصاحبه دختر ومادر( راز ونياز(  

   كاظم زاده حسين
  سيد عباس مجذوب صفا. د : ترجمة
  .ص، بالفارسية ٦١ ،ش.ه ١٣٤٩رات اقبال، ، منشوطهران

مادري راهنما   
   پريوريعل. د

  .طهران، بالفارسية
مادر جواني راهنما   

  گوتماخر. أف. ألن
  حسن مرندي . د: ترجمة

  .ش، بالفارسية .ه ١٣٦٦ بوستان، منشورات
مادراني راهنما   

   اسمايلزسموئل
  أحمد مشيري  : ترجمة
  . بالفارسية طهران،
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 مادر  روز  
   آزاده مقدم بانو

   بطحائيإسماعيل: رسوم
  .ص، مصور، بالفارسية٣٦ش، .ه ١٣٤٤ منشورات باستان، مشهد، 
اه سالماً أم  

   اهللا الودودأمة
  .٣٦ ص )م١٩٨٥ /٥(= )ه ١٤٠٥ /٩ (٥٧ة، السنة الخامسة، العدد  األممجلة
سنة أولى أمومة   

  يمن الحسينيأ. د
  .ص ١٥٩ والتوزيع، ، دار الطالئع للنشرالقاهرة

شايسته مادر   
  هاتفيمرتضى 
  .ص، بالفارسية ٨٠ش، .ه ١٣٤٨طهران، 

عالم الطفولة واألمومة    
  بوكس باسيلي

   .القاهرة
على عتبة األمومة أو طفلك بين الحمل والوالدة    

  محمد فتحي . د
  .ص ٣٨٧ دار األندلس، بيروت،
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         العالقـة علـى      العالقة اإلنسانية لوظيفة األمومـة وأثـر هـذه 
  )رسالة ماجستير(التشكيل 

   المنعم محمد محمد عبد
  .ص ١٠٣م، ١٩٧٤ كلية الفنون الجميلة، -، جامعة القاهرةالقاهرة

؟هل هو الحلّ..  للبيت  عودة األم  
   .م١٩٩٨/ ٤/ ٢٥ األخبار، جريدة

قلب أال م  
  مصطفى السباعي. د

   .٧٥ ص،٤٢رابعة، العدد ، المجلد الرابع، السنة الةة القطري األممجلة
قلب األ م  

   .٧٦ص  ،٢٦ة القطرية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد  األممجلة
كتاب األمهات    

   علي سعدأ
  .ص ٢٢٩م، ١٩٨١ الثانية، بيروت، دار الرائد العربي، الطبعة
ب نصائح لصغار األمهات كتي   

  . شركة نستلة نشر
كلمات في األمومة    

  محمد كمال أحمد
  .ص ٧٤م، ١٩٣٤ الثانية، القاهرة، مطبعة الرغائب، الطبعة
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 ألا كلمة إلىنحو بناء أسر: ميهادف إسالمي .  
   الهدى زهرة

ــة ــدد    مجل ــة، الع ــسنة الثاني ــاد، ال  / ٦ و٥ (=) ه ١٤٠١ /٧و٦( ١٥ الجه
  .٦٠ ص )م١٩٨١
گناه مادر   

  ي القاسم رحمانأبو
  .ص، بالفارسية ١١٨ عطائي،  الثانية، طهران، منشوراتالطبعة
وظائف زن در إسالم: ي مادر وخانه دار  

  نيعبد اهللا مشكو
   .ص، بالفارسية٣١طهران، اخترشمال، 

 خودم=  مادرم  
   ي فرايدنانسي

  يزهره زاهد: ترجمة
ــة ــون،   الطبع ــشورات جيح ــران، من ــة، طه ص، ٤٠٠ش، .ه ١٣٧٩ الثاني

  .بالفارسية 
 ٢٦ مرفت تالوي تكرممثااً أم ةلي  

   عويسنجوى
  .م١٩٩٨/ ٣/ ٢٢ األخبار، جريدة
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ّم بها مشاعر األمومة لدى النساء تتحك،ثة تنتقل من األب مور  
  .م ١٩٩٨/ ٩/ ٢٠ الشرق األوسط، مجلة
مصر تشارك في مؤتمر األمومة بصنعاء   

  .م ١٩٩٨/ ٥/ ٣ الوفد، جريدة
المطالعة الفصيحة ألمهات اليوم والغد .  

  خليل مهدي أحمد الشيخ
  .ص ٢٠٧، ه١٣٣٣ الجمالية، مطبعة
موسوعة األ م  

  يق عبد الفتاح  صدسيد
ــة  الطبعــة ــدار المــصرية اللبناني ــاهرة، ال ــة، الق  /١(= )ه ١٤١٨ /٨ ( الثالث

  .ص ٣٩١) م ١٩٩٨
هات نصائح لألم  

  هافلس . د
  توماس دافيد لستر. د: تنقيح

  فريد عبد اهللا . د : ترجمة
م، الجزء الثـاني والثالـث، طبـع       ١٩٠٩ مصر،    األول، طبع بمطبعة   الجزء

  .م ١٩١١ المحيط، مجلةبمطبعة 
نهج األمومة   

  .ص ٥٠م، ١٩٣٩ الربيعين،  مطبعة أمالموصل،
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وحي األمومة   
   عطا اهللا شحفة روز

  .م ١٩٥٠ مطابع صادر الريحاني، بيروت،
ة أ وصيم   

   والتبيينالبيان
  .ص ١٢ ،٤٤السنة الرابعة، العدد ة القطرية، المجلد الرابع،  األممجلة
   اليوم  ..    وتوفير خدمات  .. ات  عيد األم تكريم األمهات المثالي

  جديدة لألسرة
   بركة فاطمة
   .م١٩٩٨/ ٣/ ٢١ األخبار، جريدة

  

األمومة عند العرب   
  بندلي صليبا جوزي

   .٥٩٦ص  م،١٩٠٢ المقتطف، المجلد السابع والعشرون، مجلة
األمومة عند العرب   

   الهولنديديلكن



----------------------------------------------٥٥٥ 

  بندلي صليبا الجوزي : ترجمة
  .ص ٦٦م، ١٩٠٢، قازان
األمومة عند العرب   

   الحنبليرفقة
 العـدد  ،٦٤٨ص ) م ١٩٤٠ /٤( ٣٥٤ الرسالة، السنة الثامنة، العدد     مجلة

  .٦٩٣ ص )م١٩٤٠ /٤( ٣٥٥
األمومة عند العرب   

   سيفينناشد
  .ص ٩٤م، ١٩٣١من والسبعون،  المقتطف، الجزء الثامجلة
األمومة عند العرب    

   .٥٧٩ص ) م ١٩٠٢ /٦(١٨ الهالل، السنة العاشرة، العدد مجلة
 رسالة ماجستير( األمومة عند العرب في الجاهلية(   

   كمال الدين بن محمد أبو ريدةمحمد
  .ص ٣٦٧م، ١٩٥١، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية

حول األمومة عند العرب   
   صبريدمحم
   .٧١٦ص) م ١٩٤٠ /٤( ٣٥٥ الرسالة، السنة الثامنة، العدد مجلة
عن األمومة واألسرة عند العرب   
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   اهللا صالح ديبفرج
 )م١٩٨٠ /١١ (١ الدراسات العربيـة، الـسنة الـسابعة عـشر، العـدد           مجلة

  .١٠٨ص 

  

 ابن سينا ورعاية األمومة والطفولة   
   الخالدي صالح الدين. ض

   ).م١٩٨٠/ ٣( ٤ التراث العربي، السنة الثانية، العدد مجلة
األم   

  انطونيس ساماراكيس
  أمل منصور: ترجمة

-٥=ه ٢/١٤١٧-ه١٢/١٤١٦ (٣٨، العــــدد)عمــــان(المجلــــة الثقافيــــة
  )م٧/١٩٩٦

  .١٢٧ص
األم    

   دي بوفوارسيمون
  محمد فتحي : ترجمة
   .ص٩٤م، ١٩٦١، دار النهضة العربية، القاهرة
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األم    
   غوركيمكسيم
  أحمد سويد: ترجمة

  .ص ٤٥٤م، ١٩٨٨ مكتبة المعارف، بيروت،
 قصص وحكايات: مألا   

  يبيار األفتحي
  .م ١٩٨٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

  األدباألم في  
  بياريإلفتحي ا

  .م١٩٦٦القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 
ال كاألمهات...  أم   

   حسن الحمصيحمدم
  ص ١٢٨م، ١٩٨٨= ه ١٤٠٩ الثالثة عشر، دمشق، دار الرشيد، الطبعة
 رجوزة ابن سيناأ األم والطفل في   

   الحاج قاسم محمود
  .١٣٤  ص،)م ١٩٨١ /٧(١٧٢ العربي، العدد مجلة
مختارات ورسائل وأمنيات(ي  أم(  

   الجداويزينات
  .ص١٧١م، ١٩٦٤ة، ، الدار القوميالقاهرة
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وان  دي)يأم(  
   بهاء الدين األميري عمر

  . دار الفتح بيروت،
 قطعات شعر ونثر( روز مادر(  

  يو جم خد حسين ، بحرينىيمهست
  .ص، بالفارسية ٢٩٧  =٩ش، إقبال .ه ١٣٤٢طهران، 

قصائد إلى األم واألسرة    
   أدهم جرارحسني
  .ص١١٧م، ١٩٨٩= ه ١٤٠٩ولى، عمان، دار الضياء للنشر والتوزيع، أل االطبعة
 قصيدة )يأم(  

   عبد القادرسليم
   .٨٥ ص ،١٠ األمة القطرية، المجلد األول، السنة االولى، العدد مجلة
قلب األم    

   القصاصفؤاد
  .م ١٩٦٤/ ٥/ ٤، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة

مأساة أم    
   حناجورج
  .ص ١٧٦م، ١٩٦٥ الثانية، بيروت، دار الثـقافة، الطبعة
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 مسلمة أم  
  أم عبدالرحمن

  .٥٧، ص٥٠مجلة األمة القطرية، المجلد الخامس، السنة الخامسة، العدد
األمومة في اإلسالم   

   الغزاليحرب
 )م١٩٨١/ ٩ -٧ (٩، ٨، ٧ الفكر اإلسالمي، السنة العاشرة، العـدد       مجلة

  .٦٤ص
 م١٩٧٨ديسمبر ١٣ -١١ في الفترة من اإلسالم في األمومة  

  )م١٩٩٨ /٣٠/١٠ -٢٩( الدورة الخامسة - اإلسالمية الصحوة جامعة
، جامعة االزهر، المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية،  القاهرة

  .م١٩٧٩
األمومة والطفولة في اإلسالم   

   الغني ناجيعبد
   .، دار االعتصامالقاهرة

األمومة والطفولة في اإلسالم   
   العزبمحمد

  .٢٨٩، ص٣العدد ،٢٤١ص ،٢ البحوث اإلسالمية، العدد لةمج
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األمومة في اإلسالم طب   
   الحفناويفؤاد
 وزارة الـصحة  الكويت،،  اإلسالميالمؤتمر العالمي األول للطب  : في

  .م ١٩٨١العامة 
 عيداإلسالم في  األم   

   كريم سامح
  .م١٩٧١، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة

 ن كيفاعد المسلمةألم    
   الصالح عزيز محمد

ــة ــوعي امجلـ ــالمي إل الـ ــت(سـ ــدد ) الكويـ = )ه ١٤٠٧ /٥( ٢٦٩العـ
  .٢٠ ص )م١/١٩٨٧(
زن در إسالمه مادر ووظائف خاص    

  ي الصيمري طالب الكمره اي ميرزا خليل بن أبالحاج
  .ص ٣٢، طهران

 س اإلسالمألا هل قد؟م  
   عبد الرحيم السائح أحمد
 )م١٩٦٦ /٤( ٤الــسنة الحاديــة عــشر، العــدد ) يــروتب(  العلــوم مجلــة

  .٤٩ص
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في القرآن الكريم األم    
   عبد الهاديأحمد

  .ص ٦٢م، ١٩٨٠، دار االعتصام، القاهرة

في القرآن والحديث والشعر العربي قديماً وحديثاً األم   
   العزيز أبو عبد اهللا عبد

 ،)ه١٤٠٢/ ٧( ٧بعـــة والخمـــسون، العـــدد  األزهـــر، الـــسنة الرامجلــة 
  .٩٥٤ص

ّاألمومة في القرآن الكريم والسن ةة النبوي   
   السيد محمد الزعبالوي محمد
= ه ١٤١٩ الــسادسة، بيــروت، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر،  الطبعــة

  .ص ٢٨١م، ١٩٩٨

منزلة األم في القرآن والحديث   
  عمر الدقاق. د

ــة ــالمية، امجلـ ـــقافة اإلسـ ــدد  الثـ / ٤ -٠٣(=)ه ١٤١١/ ١٠ -٩( ٣٦لعـ
  .١٣٣ ص)م ١٩٩١
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يه دار آداب بچ  
  فرج اهللا گلبان. د

  ص، بالفارسية ١٥٠ش، الجزء الثاني، .ه ١٣٣٢ الثانية، طهران، الطبعة
أختي المسلمة كيف تستقبلين مولودك الجديد؟   

   المصرينشأت
  .ص ٩٤م، ١٩٨٣، مكتبة القرآن، القاهرة

 يه دارأصول بچ  
  .ة، بالفارسية  وزارة الصحطهران،

األطفال وخروج األمهات إلى العمل   
   .٩٢ص، ١٧ة القطرية، المجلد الثاني، السنة الثانية، العدد  األممجلة
أعجبني اهتمام سوزان مبارك بالطفل والمرأة   

  .م ١٩٩٨/ ١٠/ ١٧ أخبار اليوم، جريدة
والطفل األم    

  طفولة  أبحاث المركز
  محمد الدنيا  : ترجمة
  .ص ٥١٠م، ١٩٩٢، دار طالس، منشورات دمشق
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وطفلها الرضيع األم    
  يوسف مراد

  .م١٩٥٢مجلة الكتاب، القاهرة، 
األ مومة نموالعالقة بين الطفل و األم    

  فايز قنطار. د
  .ص ٢٧٢، عالم المعرفة، الكويت

األمومة والطفولة    
  راق العام لنساء العاالتحاد

  .ص ١٠ قار، منشورات االتحاد، ذي
األمومة والطفولة    

   الحميد رمزي القبطان عبد
  .م ١٩٥٤، بغداد
األمومة والطفولة    

م، ١٩٦٣ة بمحافظـة بنـي سـويف،     مـصر، المنطقـة الطبيـ      - سويف يبن
  ص ١٥
سلوكه، غذاؤه:  أنت وطفلك،ته صح  

   صادق منى
  .ص ١٨٧م، ١٩٩٩ولى، بيروت، شركة رشاد برس، أل االطبعة
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كيف تتعاملين مع طفلك ؟ :  أوراق أم  
  نجالء محفوظ

  .م١٩٩٦القاهرة، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، 
يه دار بچ  

   الملوك بامداد بدر
  .، بالفارسية إيران
يه دار بچ  

   نهاوندي
  .إيران، بالفارسية 

ن كودكاي مادران جوان وبيماري يا دانستنيهايه دار بچ  
   نوابي نژادتعفّ

  بالفارسية مجلدان  الثالثة، طهران، منشورات أمير كبير، الطبعة
مادران وكودكانه  بخش كمك ب  

  .ش، بالفارسية .ه ١٣٢٦ة للخدمات االجتماعية، طهران،  الملكيالمنظمة
ة التهيؤ للوالدي   

  لي سالك . د
  فاخر عاقل . د: ترجمة
  .ص ٢٦١م، ١٩٨٧، ارطالسدولى، دمشق، منشورات  األالطبعة
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  الخصائص المفر     ب في وجـود األ    قة بين أساليب تنشئة األم، 
ب وأثرها علـى بعـض   ألساليب السائدة في غياب ا ألوتلك ا 

  )رسالة ماجستير(ة للطفل نماط السلوكيألا
  نشوى زكي محمد حبيب

  .م١٩٩٤، اآلدابة  كلي-جامعة طنطا 

ي راهنمايه دار بچ  
  ي فتح علةمسيح السلطنصادق صبا بن . د

  . ص، بالفارسية ٨٠ش، .ه ١٣١٨، طهران

ي راهنمايه دار بچ  
   ي نفيسهمدم

  .ص، بالفارسية ٤٥ش، المجلد األول، .ه ١٣٣٣ طهران،

ضمانات األمومة والطفولة   
عبد الفتاح محمد ةزكي   

  .م ١٩٧٩، مطبعة المشرق، بغداد

أل الطفل، البيئة، ام  
  يق  صدفهمي

  .م١٩٩٤، المجلس القومي للطفولة واألمومة، القاهرة
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    غـة لديـه فـي       مع طفلها وارتقـاء اللّ      العالقة بين تفاعل األم
رسالة ماجستير( سنوات ٤ إلى ٢ة من المرحلة العمري(  

   دسوقي عطيتوآمال
  .م١٩٩٢، اآلداب ةكلي -جامعة القاهرة

أطفالها  غسل المرأة   
  .٦٢ص ،٢٢ البحوث اإلسالمية، العدد مجلة
ي كودك طبيعيه دار وأصول بچ  

   ي اشكوريسليم : ترجمة
   .بالفارسية

ه مادر وبچ   
  بنجامين اسپاك. د

  يشرف پهلوأاألميرة : ترجمة
ص، ٢٢٩ = ٣٠٨ش، جـزءان،    .ه ١٣٣٤ -٣٥ منشورات ابن سينا،     طهران،

  .بالفارسية 
را دوست ندارمو مامان من ت  

   انگيز شريفيانروح
ص، ١٥٦ش، .ه ١٣٧٥ طهـــران، منـــشورات فرهـــاد،  الثانيـــة،الطبعـــة

  .بالفارسية 
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المرأة والطفل    
  ينيمجموعة من المختص

   .ص١٢٨م، ١٩٨٢، دار ابن رشد، بيروت
 المعو  ة واالجتماعية فـي تطـوير مجـال رعايـة          قات الثـقافي

  )رسالة ماجستير(األمومة والطفولة 
   عثمان حسن نجاة

  قسم الخدمة اإلجتماعية -ة اآلدابي كل-، قسم اإلسكندريةاإلسكندرية
  .م ١٩٨٣ 
موسوعة األم والطفل   

  نيمحمود السروجي وآخر. د
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  ٣٢............................)في األدب والشعر (السيدة فاطمة الزهراء )١١(

  ٤٦......................................)في القرآن  (السيدة فاطمة الزهراء (١٢)
  ٥٠..................)في كالم أهل البيت (السيدة فاطمة الزهراء (١٣)

  ٥٢...........................................)المرأة( والسيدة فاطمة الزهراء )١٤(
  ٥٣.................................)أحوالها( وة الزهراءسيرة السيدة فاطم (١٥)

  ١٢١............................................صحيفة السيدة فاطمة الزهراء )١٦(



٥٧٠------------------------------    

  ١٢٢...............................................عبادة السيدة فاطمة الزهراء )١٧(
  ١٢٢.............................................عصمة السيدة فاطمة الزهراء )١٨(
  ١٢٣.......................................................................العقائد الفاطمية )١٩(
  ١٢٤.................................................علم السيدة فاطمة الزهراء )٢٠(
  ١٢٤......................................................................................فدك )٢١(
  ١٣٣.............................................فضائل السيدة فاطمة الزهراء )٢٢(
  ١٣٩..................................................مة الزهراءفقه السيدة فاط )٢٣(
  ١٤٠...................................................قبرالسيدة فاطمة الزهراء )٢٤(
  ١٤٠...........................................كرامات السيدة فاطمة الزهراء )٢٥(
  ١٤٢.................................................لوح السيدة فاطمة الزهراء )٢٦(
  ١٤٢...............................................السيدة فاطمة الزهراءمسند  )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(

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

ຕຎຑຎຼໟຍ  
  ٢٠٣...................................................)سماءبال تعيين األ( الصحابيات) ١(
  ٢١٢...........................................................)مع األسماء( الصحابيات) ٢(



----------------------------------------------------------------٥٧١ 

ຕຍສຑຎ໌ໟຍ  
  ٢٢٩......................................................)بال تعيين األسماء( العابدات) ١(
  ٢٣٢...............................................................)مع األسماء( العابدات) ٢(

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

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

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

ຕຎິສ໘ໟຍ ຮ  
  ٣١١....................................................)بال تعيين األسماء( القديسات) ١(
  ٣١١.............................................................)مع األسماء( القديسات) ٢(

ຎຒຍ ອຎທ ໓ ຎິ  
  ٣٢٥............................)بال تعيين األسماء( ي تاريخ األنبياءنساء ف) ١(
  ٣٢٧.....................................)مع األسماء( نساء في تاريخ األنبياء) ٢(

ຖຒໟຍ ໞ ຓຎຣ ໓ ຎິ  
  ٣٣١........................)بال تعيين األسماء( نساء في حياة أهل البيت) ١(
  ٣٣٥.................................)مع األسماء(  نساء في حياة اهل البيت)٢(

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



٥٧٢------------------------------    

ຳຩຎິໟຍ ຮໟຍ :ຽຍຮຍ  
  ٥١٣.........................................................................الأمراض األطف )١(
  ٥١٩......................................................................األمراض الجنسية )٢(
  ٥٢٢.......................................................................األمراض النسائية )٣(
  ٥٢٩......................................................................................اإليدز )٤(
  ٥٣٢........................................................................................العقم )٥(

໊ຑຎິໟຍ ອໟຍ :ຍດ  
  ٥٤١............................................................................األم واألمومة )١(
  ٥٥٤....................................................................األمومة عند العرب )٢(
  ٥٥٦.............................................................األم واألمومة في األدب )٣(
  ٥٥٩...........................................................األم واألمومة في اإلسالم )٤(
  ٥٦١............................................................ في القرآناألم واألمومة )٥(
  ٥٦٢.......................................................................األمومة والطفولة )٦(

  ٥٦٩..........................................................................................الفهرس
 




