
   تمهيد
      

لم يتعرض أحد من أصحاب المبادئ في تاريخ اإلنسانية لظلم وأذى آالظلم الذي تعرض له آل 
ملوا إلى مضاجعهم بيت الرسول عليهم السالم، فقد عاشوا حياتهم بين الحبس والمالحقة وُح

  . ضحايا للعقيدة، إذا لم يمت واحد منهم حتف أنفه، فمن لم يقتل بالسيف قتلوه بالسّم
 وإماتة لمفاهيمهم وتعطيال ، في ذلك قتال لفكر أهل البيت عليهم السالم     وخال أعداء اإلنسان أّن

لمدرستهم ووأدًا لمبادئهم، فأبى اهللا إال أن يتم نوره، حيث شع نورهم على آل الدنيا فمأل اآلفاق، 
  . وأضحى تراثهم الرصيد األعظم للحضارة اإلسالمية

 يالذي طالهم في حياتهم الحقهم بعد الوفاة، فتجلى في إهمال تراثهم الثر     آما أن ذلك الظلم 
إهماال متعمدا، وأعرض الكثيرون عن آنوزه النادرة، وتعرض أنصارهم لالضطهاد والتشريد 

 ،والقتل، فأصبح االنتماء لمدرسة أهل البيت عليهم السالم جريمة تؤدي بصاحبها إلى السجن
  !!  واالعدام،والتعذيب

 ل ازدهر البحث العلمي وتنوعت التخصصات فيه، فعم البحث آل حقو،  وفي عالمنا المعاصر   
 حتى بعض الفروع الثانوية النادرة وغير المهمة، فيما بقي تاريخ أهل البيت عليهم ،المعرفة

 ففي ؛ومراآز البحث العلمي في العالم، السالم وتراثهم أرضا بكرا لم تهتم بدراسته الجامعات
 حيث آتبت عشرات   الذي نرى تدفقا واسعا في البحث العلمي حول موضوعات اخرى ـالوقت

الرسائل والبحوث الجامعية حول الحالج أوالشاعر الجاهلي فالن ـ النجد باحثا تقدم بدراسة حول 
  !! ، أو حسين عليه السالم محرر اإلنسانية، أو اإلمام الالمهدي عليه السالم منقذ البشريةاإلمام 

 باحث أو مرآز بحث علمي لتوثيق مصادر الدراسة حول أهل البيت عليهم   بل لم يتصّد   
  . السالم، بينما تعددت القوائم الفهرستية حول معظم الموضوعات

       
 وأهل بيته عليهم أفضل الصالة )ص (وألجل ذلك أعددنا عدة قوائم فهرستية حول الرسول

ها بين أيدي الباحثين في مراآز البحث العلمي والسالم استوعبت أهم ما آتب عنهم لنضع
والجامعات، آملين أن تكون دليال لهم في البحث والدراسة حول الرسول وأهل بيته عليهم أفضل 
الصالة والسالم، والتي ستقدم ذخائر ثمينة لإلنسان غيبت عنه مئات السنين فحرمت الحياة من 

  . الخير الكثير
تحت أيدينا من آتب وبحوث آتبت حول الرسول وأهل بيته عليهم      يتضمن هذا العمل ما وقع 

مما ورد ذآره في المراجع الفهرستية القديمة ـ آفهرست النديم، وآشف ، أفضل الصالة والسالم
  . أو ما صدر بعد ذلكوالذريعة، ومرآة الكتب، الظنون، وإيضاح المكنون، وهدية العارفين، 

عا السم الكتاب، آما وردت اإلشارة إلى لغة الكتاب ـ إن آان      وتم ترتيب المداخل هجائيا تب
بغير العربيةـ ثم ذآرنا االسم الكامل للمؤلف وتاريخ والدته ووفاته، أو وفاته فقط، أو عصره، مع 

اإلشارة إلى بعض طبعات الكتاب، وأثبتنا بعد ذلك المراجع التي ذآرت الكتاب، ولذا لم نتوفر 
 وغير ذلك ـ ألن المراجع ،ة حول آل آتاب ـ آمحتوياته ومخطوطاتهعلى ذآر معلومات تفصيلي
  .تلك تكفلت غالبا هذه المهمة

   
  )س(معجم ما آتب عن فاطمة الزهراء 

     وفيما يلي القسم الخاص بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها الذي يشتمل على 
رى عامة ال تدخل في األقسام االخرى من  وبعض الفصول من آتب اخ،الكتب المؤلفة عنها

   .معجمنا ، ومن اهللا نستمد العون والتوفيق
  تحاف السائل بما لفاطمة من الفضائل إ ـ١
 ـ ٩٥٧(محمد بن محمد بن عبد اهللا األآراوي القلقشندي الشافعي، الشهير بالحجازي وبالواعظ ل

   ). هـ١٠٣٥



، من الورقة ٥٦٨٨بتونس، ضمن مجموعة رقمها نسخة في المكتبة األحمدية في جامع الزيتونة 
  ١٦٤.١ إلى ٤٥
  أحاديث فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم في مسند اإلمام أحمد بن حنبل ـ ٢

  .بيروت، دار الفكر .٢٨٣ ـ ٢٨٢، صفحة ٦مجلد 
  حتجاج فاطمة الزهراء عليها السالم  ـ ا٣
  .للشيخ حجة اهللا النجفي الرضوي . السالماحتجاج فاطمه زهرا عليها:  بعنوان)فارسي(
  . صفحة، رقعي ٢٢٤ش، .  هـ١٣٣٥طهران، سنة  
  ـ أخبار الزهراء عليها السالم للشيخ الصدوق ٤

   ٢. هـ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المتوفى 
   أخبار فاطمة عليها السالم ـ ٥

  .٣ هـ٣٧٨توفى ألبي عبد اهللا المرزباني، الم
  آتاب أخبار فاطمة عليها السالم ـ ٦
للشيخ أبي طالب األنباري، عبيداهللا بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري، المتوفى  

  ٤. هـ٣٥٦
  آتاب أخبار فاطمة عليها السالم ـ ٧

  ٥).القرن الرابع الهجري( ألبي علي الصولي، أحمد بن محمد بن جعفر البصري 
  فاطمة والحسن والحسين عليهم السالمأخبار  ـ ٨

البن أبي الثلج أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن إسماعيل الكاتب البغدادي، 
  . ٦ هـ٣٢٥المتوفى حدود سنة 

   أخبار فاطمة عليها السالم ومنشؤها ومولدها ـ ٩
   .٧ هـ٢٩٨وفى ألبي عبد اهللا الغالبي محمد بن زآريا بن دينار، مولى بني غالب، المت

   أخبار الفاطميات  ـ١٠
     ألبي الحسن علي بن عبد اهللا بن جعفر المدني البغدادي الحافظ، المعروف بابن المديني 

  . ٨)  هـ٢٣٤ ـ ١٦١(
  األربعون حديثا في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ١١

  .٩ هـ٥٨٨المازندراني، المتوفى للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي 
  األربعون حديثا في مناقب فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ١٢

   . ١٠ هـ١٣١٣لميرزا نجم الدين جعفر بن ميرزا محمد الطهراني العسكري، المولود حدود سنة 
  آتاب األربعين في فضائل الزهراء عليها السالم  ـ ١٣

    .١١ألبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن
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أرجوزة في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم وفي فضلها وعصمتها وسائر  ـ ١٤
  .أحوالها التاريخية إلى وفاتها 

  .١٢للشيخ هادي بن عباس آل آاشف الغطاء 
   إزالة الرين في مناقب فاطمة والحسنين ـ ١٥

  . إسالمبول ، طبعة حجرية 
والبحث في حياة الزهراء البتول وأبنائها عليهم  .سالمياألسرار السياسية في التاريخ اإل ـ ١٦

   .السالم
  .أسرار سياسي تاريخ إسالم وبررسي زندآي زهراي بتول وفرزندانش:  بعنوان)فارسي (

  ).شكيب(لنعمت اهللا قاضي 
   . صفحة، القطع الكبير٦٢٤. ش.  هـ١٣٤٩طهران، پيروز، سنة  

ن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسي«شباح إشراق اإلصباح في مناقب الخمسة األ ـ ١٧
  »وذريتهم عليهم الصالة والسالم

  ).القرن الثامن الهجري(إلبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني 
 ورقة، في إحدى المكتبات الخاصة بصنعاء، ١٦٥ هـ، في ٧٥٣ نسخة بقلم المؤلف سنة 

  ١٣.ومصورة عنها في معهد المخطوطات العربية
   الغوالي في إيضاح أحوال فدك والعواليأضواء الدرر ـ ١٨

أنه لبعض  ] ٢١|١[  قال العالمة المجلسي في أول البحار عند ذآر مآخذه في الفصل األول 
  ١٤.األعالم 

  ام األئمة  ـ ١٩
امهات «في فضائل سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم ومناقبها ومصائبها، والجواب عن  

  » األئمة
   لوينذير أحمد الدهل

   للقاضي السيد محمد محسن الهندي 
  ١٥. هـ١٣٢٩الهند، 
  أم الشهداء فاطمة بنت محمد لمهدي عبد الحسين ـ ٢٠

     بحث مقدم للمسابقة في الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في 
  . هجرية١٣٨٧النجف األشرف عام 

  أنوار الزهراء عليها السالم  ـ ٢١
   .أنوار زهرا عليها السالم:  بعنوان)ىفارس(

  للسيد حسن األبطحي
  .  صفحة، القطع الكبير٣٢٠م، الطبعة الثانية،١٩٨٧ش.  هـ١٣٦٦مشهد، سنة 

   األنوار الالمعة في تواريخ سيدتنا الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السالم ـ ٢٢
  ١٦ .للشيخ محمد رضا الطبسي

  رطاس ودفع بعض شبهات الناسأنوار الهداية في مبحث فدك والق ـ ٢٣
  . هـ ١١٩٢ للمولوي محمد أنور بن نور الدين محمد األآبر آبادي، فرغ منه سنة 
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   البتول العذراء ـ ٢٤
   .لمحمد حسين شمس الدين 

  .  صفحة، القطع الصغير٩٦بيروت، 
  البتول فاطمة الزهراء ـ ٢٥

  . م١٩٨٢الكويت، مكتبة المنهل، .  لعبد الفتاح عبدالمقصود المصري
  البتول فاطمة الزهراء ـ ٢٦

   .الفتاح محمد الحلو  للدآتور عبد
  . طبعة الكويت، مكتبة المنهل

  علي مظهر العدالة، وفاطمة مظهرة التقوى: بحرا الرحمة ـ ٢٧
  .علي مظهر عدل وفاطمة مظهر تقوا: دو درياي رحمت:  بعنوان)فارسي( 
  لمحمد علي مرداني .مجموعة شعرية 
  .  صفحة، القطع المتوسط٣٨٤ م، ١٩٨٧ش.  هـ١٣٦٦، سنة سسة أمير آبيرطهران، مؤ 

  سفينة البحار ومدينة الحكم واآلثار: عليها السالم في بعض مناقب فاطمة الزهراء ـ ٢٨
  للشيخ عباس القمي  
    ٣٧٥ ـ ٣٧٤، صفحة ٢، المجلد بيروت، دار المرتضى، اوفيست 

  لسالم مع تعليقات عليها في بيان معانيهاالبالغة الفاطمية في خطبها عليها ا ـ ٢٩
  لعبد الرضا بن محمد علي المطبعي 

  النجف األشرف مطبعة الغري الحديثة  
  البالغة الفاطمية مجموعة خطب فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٣٠

   م الطبعة الثالثة١٩٥٢شرف النجف األ
ا السالم ، زينب الكبرى عليها بنات النبي يتحدثن شرح حياة وخطب فاطمة الزهراء عليه ـ ٣١

   السالم ، ام آلثوم ، سكينة
  دختران بيغمبر سخن مي آويند: فارسي ، بعنوان

  لجواد فاضل  
.  ش. هـ١٣٤٠طهران، سنة  . صفحة، القطع المتوسط١٠٤ش، .  هـ١٣٢٧طهران، سنة  

  . صفحة، القطع المتوسط٩٥
  طاهرين من ولد عدنان عليهم السالمبيت األحزان في مصائب سادات الزمان الخمسة ال ـ ٣٢

  . هـ١٢٦٨المتوفى  لمال عبد الخالق بن عبد الرحيم اليزدي المشهدي )فارسي(
  .  هـ، حجرية١٢٣٥إيران،  . هـ ، حجرية١٢٧٥تبريز ، 

   بيت األحزان في مصائب سيدة النساء ـ ٣٣
  . هجرية١٣٥٩الشيخ عباس القمي، المتوفى 

      . صفحة، وزيري٨٢قم، مكتبة بصيرتي،  .صفحة ، وزيري ٨٤ش، .  هـ١٣٦٣طهران، سنة  
وترجمة السيد محمود الزرندي، المعروف بمحرمي، إلى اللغة الفارسية وصدر بعنوان 

طبعت الترجمة  .حياة السيدة فاطمة عليها السالم : أي» زندآاني حضرت فاطمة عليها السالم «
  ، القطع المتوسط  صفحة٢٩٦ هـ، ١٣٧٣، وفي طهران .ش، طبعة حجرية.  هـ١٣٢٥في إيران، 

بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار : تاريخ سيدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين في  ـ ٣٤
  .٤٣المجلد  األئمة األطهار

  .طهران، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة االولى  
، اوفسيت على طبعة  صفحة٣٧٣م ، ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣بيروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية،  

  . طهران 
   تحرير النقول في مناقب امنا حواء وفاطمة البتول ـ ٣٥

  ).٨٥٥ ـ ٧٨٤(البن الصباغ المالكي، نور الدين علي بن محمد بن أحمد المكي 
   . ١٩٢٧نسخة في دار الكتب الوطنية في باريس ، برقم 



   ليها السالم ومناقبها ومصائبهافي أحوال سيدة النساء فاطمة الزهراء ع ـ التحفة الفاطمية ٣٦
   .لميرزا عبد الحسين بن محمد علي األصفهاني، الشهير بخوش نويس )فارسي(

  ١٧. هـ، حجرية ١٣٢٨المولى محمد حسين بن جعفر الفشارآي أصفهان، : تقريظ
  تحفة المؤمنات في أحوال فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها ـ ٣٧

   باللغة الكجراتية
  علي البهاونكريللمولوي غالم  
   ١٨. صفحة٤٠٠مطبوع في  

  التحفة النورانية في مناقب الشيخ عبد اهللا بن أبي بكر العيدروس ـ ٣٨
 . هـ، ضمنه استطرادات في مناقب السيدة فاطمة واإلمام علي عليهما السالم٨٦٥المتوفى سنة 

   ).القرن التاسع الهجري(لعبد اهللا بن عبد الرحمن باوزير 
  ١٩.الحسيني، بتريم بحضرموتنسخة في مكتبة 

  »العوالم«من آتاب  الصديقة عليها السالمترجمة أحوال  ـ ٣٩
   ٢٠. للحاج مولى حسن بن إبراهيم بن عبد الغفور اليزدي

   ترجمة حديث لوح فاطمة عليها السالم ـ ٤٠
  .أحمد البروجردي الجواهري: ترجمة، )فارسي(

  . لصغير صفحة، القطع ا١٦ش، .  هـ ١٣٢١آرمانشاه، سنة 
   آتاب تزويج فاطمة عليها السالم ـ ٤١

لعبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي األزدي البصري، أبي أحمد شيخ البصرة، من 
  ٢١.أصحاب أبي جعفر عليه السالم

  تزويج فاطمة رضي اهللا عنها  ـ ٤٢
قرشي االموي موالهم البن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس ال

   ٢٢.)٢٨١ ـ ٢٠٨(البغدادي 
  تزويج فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وآله ـ ٤٣

  . منسوب لإلمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
   .صالح الدين المنجد: بعناية 

  .  م١٩٦٣بيروت، دار الكتاب الجديد، 
  المتسبيح فاطمة عليها الس ـ ٤٤

   .لآلقا مهدي اللكهنوي )فارسي( 
  .  صفحة، القطع المتوسط ٢١ هـ، ١٣٧٧طبعة آراچي، 

  تعزية فاطمة الزهراء ـ ٤٥
  تعزيًه فاطمًه زهراء: بعنوان، )فارسي( 
   . هـ١٣٠٢الجواد الخراساني، المتخلص بجودي، المتوفى  للشاعر عبد . وعة شعريةمجم 

   ٢٣.  صفحة٣٢مطبوع في إيران في 
   آتاب تفسير خطبة فاطمة عليها السالمـ  ٤٦

  ٢٤. هـ ٤٢٣البن عبدون، أبي عبد اهللا أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، المتوفى
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  تفنيد أآذوبة خطبة اإلمام علي على الزهراء عليهما السالم ـ ٤٧
   . للشيخ لطف اهللا الصافي الكلبايكاني

، ١الجزء» في الكتاب والحديث والمذهبلمحات «، ضمن آتاب المؤلف طهران، مؤسسة البعثة
  . ٢٧٠ ـ ٢٥٧صفحة 

  الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة ـ ٤٨
)  هـ٩١١ت ( للحافظ السيوطي، جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 

  ٢٥. صفحة١٣٠ هـ، ١٤٠٥بيروت، مؤسسة الوفاء، .
   الزهراء عليها السالم: ـ ثمرة النبوة أو ٤٩

  .للسيد نياز حسين العابدي الهندي، )فارسي(
  ٢٦.حيدر آباد الدآن  

علي بن أبي طالب عليهما جزء فيه تزويج فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ب ـ ٥٠
  السالم 

  . هـ٣٠٧للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني، المتوفى 
 ٧١٧ عليها سماع سنة ١٤٤ ـ ١٤٢قة  تصوف، من الور١٢٩ نسخة في المكتبة الظاهرية برقم 

  .بيروت، نشرة الدآتور صالح الدين المنجد .هـ
الحاشية على عاشر بحار األنوار في أحوال سيدة النساء فاطمة وولديها الحسن والحسين  ـ ٥١

  . عليهم السالم 
  ٢٧. هجرية١١٩٥لمحمد مهدي الحجار، المتوفى سنة 

   ـ الحماسة الكبرى ٥٢
   . حماسًه بزرك:بعنوان، )فارسي(

  للشيخ ناصر مكارم الشيرازي
يتضمن خطبة الزهراء عليها السالم .  صفحة ، القطع المتوسط١٠٤ش، . هـ١٣٦٤مشهد، سنة  

  .التاريخية وعظمة شخصيتها بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وآله 
   حياة السيدة خديجة والسيدة فاطمة والسيدة زينب والسيدة سكينة ـ ٥٣

   .زندگي حضرت خديجة وحضرت فاطمة وحضرت زينب وسكينة، )فارسي(
  لحسين عماد زاده

  .  صفحة، القطع الكبير٧١٨ هـ  ١٣٧٧طهران، شرآت سهامى طبع آتاب،  
  حياة السيدة فاطمة عليها السالم  ـ ٥٤

  .زندگاني حضرت فاطمة عليها السالم، )فارسي(
  ) صابر آرماني(لحسين حماسيان  

  . صفحة٤٨ ش، . هـ١٣٤٤طهران، سنة 
   حياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٥٥

  .زندگاني حضرت فاطمًه زهراء عليها السالم ) سيفار (
   لعبد الحسين المؤمني

  . صفحة، القطع المتوسط٣٠٤ش، .  هـ١٣٥٠طهران، منشورات جاويدان، سنة  
  وآلهحياة السيدة فاطمة والسيدة خديجة مع الرسول صلى اهللا عليه  ـ ٥٦

  . زندگي حضرت فاطمة وحضرت خديجه باحضرت محمد عليهم السالم ،)فارسي (
  لبدر الدين نصيري

  . صفحة، القطع المتوسط١٣٨ش، الطبعة الثانية، .  هـ١٣٥١طهران، سنة  
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  حياة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السالم  ـ ٥٧
  . ها السالمزندگاني صديقه آبرى فاطمة زهرا علي: ، بعنوان)فارسي(

  للسيد الشهيد عبد الحسين دستغيب
قم،  . القطع الصغير من صفحة،١٤٣ش،. هـ١٣٤٣شيراز، مكتبة المسجد الجامع القديم،  

  .  القطع المتوسطمن صفحة ٢٤٠ش، .  هـ١٣٦٤منشورات باقر العلوم، الطبعة الثالثة، سنة 
   حياة فاطمة عليها السالم ـ ٥٨

   لمحمود شلبي
  .  هـ١٤٠٣لجيل، بيروت، دار ا

   حياة فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٥٩
 ١٣١٣للشيخ الميرزا نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري، المولود في حدود سنة 

  ٢٨.هـ
   حياة فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٦٠

  .زندگاني فاطمة الزهراء عليها السالم:  بعنوان)فارسي(
  للشيخ ناصر مكارم الشيرازي

  .  صفحة، القطع الكبير٢٣٢ش، .  هـ١٣٦٦شهد، سنة م
  حياة فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٦١

  .زندآاني فاطمه زهراء عليها السالم :  بعنوان)فارسي (
   للسيد جعفر الشهيدي

  . صفحة، القطع الكبير٢٩٢ م، ١٩٨٦ش.  هـ١٣٦٥طهران، عدة طبعات، الطبعة السابعة، سنة 
  اء عليها السالم حياة فاطمة الزهر ـ٦٢

  .زهره زهرا زندگي فاطمة زهرا سالم اهللا عليها:  بعنوان) فارسي(
  للسيد مهدي الرضوي 

  . صفحة، القطع المتوسط١١٢ش، .  هـ١٣٥٠طهران، سنة 
  . صفحة، القطع المتوسط١١٦م، الطبعة الثانية، ١٩٨٥ش.  هـ١٣٦٤طهران، سنة 

   .إلى النبي عليه السالمخبر فاطمة وعلي عليهما السالم وقد شكوا  ـ ٦٣
  ٢٩). هـ٣١٠ ـ ٢٢٤(لعلي بن عبد العزيز بن محمد الدوالبي، من أصحاب الطبري 

   خصائص الزهراء عليها السالم ـ ٦٤
في شرح أربعين حديثا، في آل حديث بيان تأويل آية من آيات القرآن المؤولة بالصديقة فاطمة 

  .عليها السالم، وتفسير تلك اآلية
  ٣٠. هجرية١٢٩٣الهمداني، المولود بكربالء في سنة  لي بن حسن عليللشيخ محمد ع

   الخصائص الفاطمية ـ ٦٥
  .يحتوي على مائة وخمس وثالثين خصيصة) فارسي(

  ). هـ١٣١٣ ـ ١٢٥٥(للشيخ باقر بن إسماعيل بن عبد العظيم بن محمد باقر الكجوري 
  ٣١. صفحة، طبعة حجرية٤٧٣ هـ ، ١٣١٨طهران، 

  الزهراء عليها السالمخطب فاطمة  ـ ٦٦
  الشيخ مسلم الجابري :  شرح

  .شرح الخطبة الكبيرة للزهراء البتول عليها السالم: يأتي بعنوان
  خطبة الزهراء سالم اهللا عليها ـ ٦٧

  . صفحة، رقعي٤٠ش، .  هـ١٣٦٥ إيران، سمنان، مؤسسة فاطمية، سنة 
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   خطبة الزهراء عليها السالم  ـ٦٨
  ٣٢. بن سعيد بن مخنف بن سالم األزدي الغامديألبي مخنف، لوط بن يحيى

سخنراني حضرت فاطمة جلوه آاه :  ـ خطبة السيدة فاطمة أمام الصحابة فارسي ، بعنوان ٦٩
  .ايدال اسالم 

  .لتوران أنصاري 
  . صفحة ، القطع الصغير ٨٤ش ، .  هـ ١٣٤٥طهران ، سنة 

  خطبة اللمة  ـ ٧٠
م ، تسمى خطبة اللمة ألنها خرجت إلى المسجد في لمة وهي خطبة الصديقة الزهراء عليها السال

  .من نسائها
بأسانيد آثيرة، ونقلها عنه » السقيفة « رواها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في آتابه 

عند شرح آتاب اإلمام علي عليه السالم إلى عثمان بن » شرح نهج البالغة « ابن أبي الحديد في 
  ٣٣. الشافي، واالحتجاج، وآشف الغمة، والطرائف، وبالغات النساء: حنيف، وهي مروية في

  الداهية الحاطمة على من أخرج من أهل البيت فاطمة ـ ٧١
  . للشيخ حيدر علي الهندي الفيض آبادي

رد فيه على من أنكر شمول آية التطهير لفاطمة عليها السالم وأخرجها من البيت وأهله في آية 
  ٣٤.التطهير

  لي في حجة دعوى البتول لفدك والعوالي درر الآل ـ ٧٢
  ). هـ١٢٤٩ ـ ١١٤٩(للحسين بن يحيى بن إبراهيم بن علي الديلمي 

  ٣٥. مجاميع٩٦نسخة في جامع الغربية، رقم 
  الدرة البيضاء في أحوال فاطمة الزهراء عليها السالم  ـ ٧٣

   ٣٦.للسيد جمال الدين محمد بن الحسين اليزدي الحائري
  اء في تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم الدرة البيض ـ ٧٤

   ٣٧.للشيخ الميرزا نجم الدين جعفر بن الميرزا محمد الطهراني العسكري
  الدرة البيضاء في شرح خطبة الزهراء ـ ٧٥

  . لمحمد تقي السيد إسحاق الرضوي القمي
  . صفحة، القطع الكبير١٩٠ هـ،١٣٥٤إيران، سنة 

   الدرة الحيدرية  ـ٧٦
  .في البحث عن مسألة فدك وما يتعلق بها .باللغة االوردية

 ٣٨.هـ٢٩٠للسيد محمد حسين بن حسين بخش، الزيدي نسبا، النوآانوي الهندي بلدا، المولود في
   .طبع في الهند

   الدرة الغراء في وفاة الزهراء عليها السالم ـ٧٧
  . هـ١٢١٦ للشيخ حسين بن محمد آل عصفور البحراني، المتوفى 

  .نسخة في تستر عند الشيخ مهدي آل شرف الدين، ضمن مجموعة، وهي نسخة عصر المؤلف
  .٣٩ صفحة، القطع المتوسط٩٦ هـ، ١٣٧٢طبع في النجف األشرف، 
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لدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة العظيمة في مناقب البضعة البتول فاطمة الزهراء  ـ ا٧٨
  عليها السالم 

  . هجرية١١٩٣اهيم بن حسن ميرغني الحنفي المكي، المتوفى ألبي السيادة عبد اهللا بن إبر
  .محمد سعيد الطريحي: تحقيق

  . هجرية١٤٠٥طبع في بيروت، مؤسسة الوفاء ، 
  .آر بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ـ ذ٧٩
  الطبقات الكبرى: في

   . ٣٠ ـ ١٩ ، صفحة ٨المجلد  البن سعد 
  . بيروت، دار صادر

   آتاب ذآر فاطمة عليها السالم وأبي بكر ـ٨٠
 ألبي أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي األزدي البصري ، من أصحاب 

  ٤٠.أبي جعفر عليه السالم 
تاريخ :  ـ ذآر فاطمة ابنته ـ صلى اهللا عليه وآله ـ ووصيتها ووفاتها ومن غسلها وولدها في ٨١
   .٢٨٠ ـ ٢٧٧ ، صفحة ١خميس في أحوال أنفس النفيس ، الجزء ال

  .للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري 
  . بيروت، مؤسسة شعبان 

  المستدرك على الصحيحين في : آر مناقب فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في ـ ذ٨٢
  حديثال

  .هـ ١٤٥حمد بن عبد اهللا الحافظ، المتوفى ، للحاآم النيسابوري، م١٧٦ ـ ١٥١، صفحة ٣ الجزء 
  . ميالدية١٩٧٨/ هـ١٣٩٨بيروت، دار الفكر، 

  رائدة فخر النساء عليها السالم ـ ٨٣
  . لحيدر علي السعدي

بحث مقدم في مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم، التي أقامتها مكتبة العلمين في النجف 
  . هجرية١٣٨٧األشرف عام 

   ة الباهرة في تفضيل السيدة فاطمة الزهراء الطاهرة عليها السالمالرسال ـ ٨٤
  ٤١.للسيد أبي محمد الحسن بن طاهر القائني الهاشمي

   الرسالة الفاطمية ـ ٨٥
   ٤٢.لمحمد أمين بن محمد تقي الخراساني

  .نحن معاشر األنبياء ال نورث: رسالة في تحقيق الخبر المنسوب إلى النبي ـ ٨٦
  ). هـ٤١٣ت (ي عبد اهللا محمد بن محمد ابن النعمان للشيخ المفيد أب

  .النجف األشرف، دار الكتب التجارية، مع المسائل الجارودية وغيرها
  . »عدة رسائل للشيخ المفيد«قم، مكتبة المفيد، بضمن 

   رسالة في فدك ـ ٨٧
  ٤٣). هـ١٢٩٥ت (للسيد علي بن دلدار علي الرضوي النصير آبادي 

  لفدكسالة في قصة ا ـ ر٨٨
  . فيها حكاية فدك وخطبة الزهراء عليها السالم

  ٤٤.لجعفر بن بكيربن جعفر الخياط
   رسالة في وفاة الزهراء عليها السالم ـ ٨٩
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  .للسيد محمد علي الشاه عبدالعظيمي 
  .وفاة الزهراء صلوات اهللا عليها: يأتي بعنوان

  روضة الزهراء عليها السالم في المديح والمراثي ـ ٩٠
  . لمحمد باقر البروجردي  .)فارسي(

  ٤٥.نسخة في مكتبة السيد عبد الحسين الحجة بكربالء
   لروضة الزهراء في مناقب فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ا٩١

   .٤٦للشيخ المفيد أبي سعيد محمد بن أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري
  زبدة نظامية في أحوال السيدة فاطمة عليها السالم ـ ٩٢

  .للشيخ نظام الدين اليزدي. )فارسي (
  .صفحة، رقعي١٩٦ش، . هـ١٣٢٨يزد، 
   آتاب زهد فاطمة عليها السالم ـ ٩٣

     للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ 
  ٤٧. هجرية٣٨١الصدوق، المتوفى 

   لزهراء عليها السالم للسيد محمد جمال الهاشمي ـ ا٩٤
  .٩ صفحة ، حديث الشهر ـ١٣٤داد ، غب 

  الزهراء عليها السالم  ـ ٩٥
  ٤٨).ـ ه١٣٧١ ـ ١٢٩٣(بحث مشبع للشيخ محمد حسين بن يونس المظفر 

  الزهراء عليها السالم مجموعة مقاالت  ـ ٩٦
  .للشيخ عباس القمي وآخرين). فارسي(

  . صفحة، القطع المتوسط٤٢٢م، ١٩٨٥.  ش. هـ١٣٦٤طهران، سنة 
  هراء عليها السالم في سوانح فاطمة الزهراء عليها السالم وأحوالها الز ـ ٩٧

  .باالوردية
   ٤٩.للسيد أوالد حيدر البلكرامي الهندي

  الزهراء سيدة الكساء ونساء اليوم  ـ ٩٨
  .لكريم أحمد الصائغ

ام بحث مقدم في مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف ع
  .  هـ١٣٨٧
  زهراء فاطمة بنت محمد صلوات اهللا عليهما لا ـ ٩٩

  .لعبد الزهراء عثمان محمد 
بحث مقدم في مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 

  . صفحة٢٢٤م، ١٩٦٩النجف األشرف، .  هجرية١٣٨٧األشرف سنة 
  . بيروت، الطبعة الثانية

   الزهراء في السنة والتاريخ واألدب ـ ١٠٠
  .للسيد محمد آاظم الكفائي 
  . صفحة٤٠٨هـ، ١٣٧١، سنة ٢ صفحة، الجزء ٢٢٥هجرية، ١،١٣٦٩النجف األشرف، الجزء

  لزهراء في محراب األلم الخالد ـ ا١٠١
  . لعبد الكريم توفيق الطائي
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تها مكتبة العلمين في النجف عام بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجر
  .  هـ١٣٨٧
   الزهراء عليها السالم وقضية فدك المؤلمة ـ ١٠٢

  .حضرت زهرا سالم اهللا عليها وماجراي غم انكيز فدك: ، بعنوان)فارسي(
  . للشيخ ناصر مكارم الشيرازي

  . صفحة، القطع المتوسط٦٨م، ١٩٨٦ش. هـ١٣٦٥مشهد، سنة 
  ة الزهراء البتولالسبول في مناقب فاطم ـ ١٠٣

  ٥٠). هـ٧١٤ت ( لعماد الدين إدريس بن علي بن عبد اهللا بن حمزة 
   تاب السقيفة وفدكآ ـ ١٠٤

  .هـ٣٢٣ألبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، المتوفى سنة 
  . هـ٦٥٦رواية عزالدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، المتوفى سنة 

  .يخ محمد هادي األمينيالدآتور الش: تقديم وجمع وتحقيق
  ٥١. صفحة، القطع الكبير١٥٢ت . طهران، مكتبة نينوى الحديثة، د

  لسلة آلمات أئمة الدين عن فاطمة عليها السالم ـ س١٠٥
  .سلسلة سخنان آوتاه از پيشوايان دين از فاطمه عليها السالم:  بعنوان .)فارسي(

  . للشيخ هادي الفقيهي
  .ة، القطع الصغير صفح٣٩ش، .  هـ١٣٤٨طهران، سنة 

  .في سيرة سيدتنا فاطمة سالم اهللا عليها السيدة ـ ١٠٦
  ٥٢.للشيخ حسن بن سليمان القادري البهلواروي

  السيدة فاطمة عليها السالم ـ ١٠٧
  .حضرت فاطمة عليها السالم: ، بعنوان)فارسي(

  . لجالل الدين فارسي
  . صفحة٢٤ش، . هـ١٣٤٩طهران، سنة 

  ة الزهراء عليها السالمسيدة النساء فاطم ـ ١٠٨
  .بانوي بانوان حضرت فاطمهء زهراء عليها السالم:  بعنوان).فارسي(

  .»في طريق الحق«لجنة التأليف في مؤسسة 
  . صفحة، القطع المتوسط٤٨ش، . هـ١٣٦٣قم، مؤسسة في طريق الحق، سنة 

  سيرة الصديقة الكبرى عليها السالم ـ ١٠٩
  .باللغة االوردية

  .ميرزا الدهلويللمولوي سلطان 
  ٥٣. صفحة، القطع الكبير٣٨٤آراجي، 

   ـ سيرة فاطمة الصديقة عليها السالم١١٠
  .باالوردية 

  .للسيد ذاآر حسين أختر
  .طبع في الهند 

  فاطمة بضعة مني: شرح حديث  ـ ١١١
  ٥٤. للمولى محمد رضا ابن صدر المتألهين الشيرازي

  لو آان فاطمة لقطعتها:  شرح حديث ـ١١٢
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  .٥٥محمد رضا ابن صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازيللمولى 
   شرح حديثين في فضائل فاطمة عليها السالم ـ ١١٣

  .رد شبهات نسبت بشيخيه در باب معاد:  ضمن آتاب).فارسي(
  .لمحمد بن محمد آريم خان الكرماني

  . صفحة، القطع المتوسط١٥٣ هـ، ١٣١٣بومبي، مطبعة ناصري، 
   لزهراء عليها السالمشرح خطبة ا ـ ١١٤

  ٥٦.هـ١٣١٠للميرزا محمد علي بن أحمد القره داغي، المتوفى
  . ـ شرح خطبة الزهراء عليها السالم فارسي١١٥

  .طبع في النجف األشرف
   .٣٢٢٨: فهرست خانبار مشار

   شرح خطبة السيدة الزهراء عليها السالم ـ١١٦
  .شرح خطبه حضرت زهرا عليها السالم:  بعنوان).فارسي(

  .للسيد عزالدين الحسيني الزنجاني
  . صفحة، القطع المتوسط٥١٢ م، ١٩٨٥ش.  هـ١٣٦٤قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

  شرح خطبة فاطمة عليها السالم  ـ ١١٧
  .ألحمد بن عبد الرحيم. )فارسي(

  . صفحة، القطع الكبير٤٣٩إيران، 
  شرح خطبة فاطمة الزهراء عليها السالم  ـ ١١٨

  .حةللشيخ نزيه قمي
  .  سم٢٠×١٤ صفحة،١٩٢ هـ، ١٤٠٥بيروت، مؤسسة الوفاء، 

   شرح الخطبة الكبيرة للزهراء البتول عليها السالم ـ١١٩
  ).م١٩٦٣ ـ ١٩١٣( للشيخ مسلم بن محمد بن جاسم الجابري 

  .ت. طبع في النجف األشرف، د
  شرح خطبة اللمة ـ ١٢٠

  . للسيد عبد اهللا شبر
  . رح خطبة اللمة لفاطمة الزهراء عليها السالمآشف المحجة في ش: يأتي بعنوان

  شرح خطبة اللمة  ـ ١٢١
  .٥٧للمولى محمد نجف الكرماني المشهدي

   شرح خطبة اللمة ـ ١٢٢
 للسيد علي محمد تاج العلماء ابن السيد محمد سلطان العلماء ابن السيد دلدار علي النقوي،

   ٥٨. هـ١٣١٢المتوفى 
  شرح خطبة اللمة  ـ ١٢٣

  ٥٩.دي النبابيللشيخ ها
  ـ شرح خطبة اللمة ١٢٤

  ٦٠). هـ١٣٦٧ ـ ١٢٩٠(للشيخ فضل علي بن ولي اهللا القزويني 
   شرح خطبة اللمة  ـ١٢٥

  .للميرزا خليل الكمره اي
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  .ملكه إسالم: يأتي بعنوان
   شرح خطبة اللمة لمحمد علي األنصاري ـ ١٢٦

  .سالماللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء عليها ال: يأتي بعنوان
  شرح خطبة اللمة  ـ ١٢٧

  .سميت باللمة ألن الزهراء عليها السالم خطبتها في لمة من النساء في المسجد
   .البن عبدون
  . آتاب تفسير خطبة فاطمة عليها السالم: تقدم بعنوان

   الشواهد الفدآية ـ١٢٨
  فه الذي أّل» تبصرة المسلمين«في نقض الكالم في فدك المذآور في آتاب  .)فارسي(

  .سالمت علي خان البنارسي الهندي
   ٦١. هجرية١٢٣٧للسيد أآرم علي، فرغ منه سنة 

  لسالما الصديقة فاطمة الزهراء عليها ـ ١٢٩
  . لمحمد رضا الحساني

بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أقامتها مكتبة العلمين في النجف عام 
  .  هـ١٣٨٧
  طمة الزهراء عليها السالمالصديقة فا ـ ١٣٠

صفحة، القطع ٩٢م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٥طهران، مؤسسة البالغ، الطبعة الثانية،  . لجنة التأليف
  . الصغير
   الصديقة فاطمة الزهراء عليها السالم بنت الرسالة المحمدية  ـ١٣١

  .لعبد المجيد سماوي الجلوب
لتي أجرتها مكتبة العلمين في النجف عام بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم ا

  . هـ ١٣٨٧
  الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ١٣٢

  . بعنوان صديقه آبرى فاطمه زهراء)فارسي( 
  .للسيد الشهيد عبد الحسين دستغيب

  .حياة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السالم:  بعنوان
   الزهراء فاطمة صلوات اهللا عليهالصوارم الحاسمة في مصائب  ـ ا١٣٣

للسيد محمد رضا بن أبي القاسم بن فتح اهللا بن نجم الدين، الملقب بآقا ميرزا الحسيني الكمالي 
  . هـ١٣٤٦المتوفى  االسترابادي الحلي،

  ٦٢.نسخة في المكتبة التسترية
   ٦٣ضوء الآللي في غصب فدك والعوالي ـ ١٣٤
    طعن الرماح ـ١٣٥

  . على صاحب التحفة االثني عشرية في مبحثي فدك والقرطاس وحرق البابرد فيه .)فارسي(
  ). هـ١٢٨٤ ـ ١١٩٩(للسيد محمد بن دلدار علي النصير آبادي 

  ٦٤.  هـ١٣٠٨الهند، 
   

  الظالمة الفاطمية  ـ ١٣٦
     للشريف أبي محمد األطروش، الحسن بن علي بن الحسن بن عمربن علي السجاد بن الحسين 

  ٦٥. هـ٣٠٤ أو ٣٠٢ما السالم، استشهد في سنة الشهيد عليه
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  ـ آتاب الظالمة لفاطمة عليها السالم ١٣٧
  ٦٦. للشيخ ابن الجنيد اإلسكافي، أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب

  عدة قصائد في رثاء الزهراء ـ ١٣٨
  ٦٧). هـ١٣٤٢ ـ ١٢٥٨( في ديوان الشيخ آاظم بن حسن بن على السهالني، الشهير بسبتي 

  عذراء يثرب  ـ ١٣٩
للسيد محمد آاظم » الزهراء«يشبه الرواية، أدرج فيه جميع ما في الجزء الثاني من آتاب 

  ٦٨ .الكفائي
  رى العاصمة في تفضيل الزهراء فاطمة عليها السالم  ـ الع١٤٠

  ٦٩. هـ١٣٢٩للشيخ محمد رضا بن قاسم الغراوي النجفي، ألفه سنة 
ألحوال من اآليات واألخبار واألقوال أحوال الزهراء عليها عوالم العلوم والمعارف وا ـ ١٤١

  .السالم 
  .للشيخ عبد اهللا بن نور اهللا البحراني

  .مدرسة اإلمام المهدي عليه السالم في قم: تحقيق
  .  هـ١٤٠٥قم، مدرسة اإلمام المهدي عليه السالم، 

  ين اليقين في بحث فدك وغصبها  ـ ع١٤٢
  ٧٠. طبع في الهند

  ة عليها السالم فاطم ـ١٤٣
  ٧١.لمحمد رضا نصيري .) فارسي(

  المعارف: في ـ فاطمة  ١٤٤
  .١٥٨،٢٠٠، ١٤٢، ٨٤،١٤١ص 
  ) .هـ٢٧٦ت(البن قتيبة الدينوري، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  

  .طبع في بيروت 
   فاطمة  ـ١٤٥

  لرئيس العلماء جالل الدين رياستي شيراز .)فارسي(
  . صفحة ٩٩ ش،.  هـ١٣٥١ مطبعة مصطفوي، سنة 

  فاطمة عليها السالم  ـ ١٤٦
  .لنصير الدين مير صادقي طهراني) فارسي(

  . صفحة٤١٠ش، .  هـ١٣٤٧طهران، سنة 
  تلخيص المستدرك: ـ فاطمة رضي اهللا عنها في  ١٤٧

  .، لإلمام الذهبي، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي١٧٦ ـ ١٥١ صفحة 
للحاآم » المستدرك على الصحيحين«م، بهامش آتاب ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨بيروت، دار الفكر، 
  .٣النيسابوري، المجلد 

  فاطمة رضي اهللا عنها ـ ١٤٨
  .٦٨٧ ـ ٦٧٤، صفحة ١٣آنز العمال في سنن األقوال واألفعال، الجزء :  في

  . هـ٩٧٥للمتقي الهندي، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، المتوفى 
  .الشيخ بكري حياني: طه وفسر غريبهضب
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  .الشيخ صفوة السقا: صححه ووضع فهارسه
  . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 

   اطمة ابنة النبي صلى اهللا عليه وآله ـ ف١٤٩
   .٣٦١ ـ ٣٥٩الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، صفحة : في 

 بن حسن بن إبراهيم بن يوسف فواز العاملي، السورية لزينب بنت علي بن حسين بن عبد اهللا
  . هـ١٣١٢القاهرة، بوالق، . مولدا والمصرية موطنا

  .بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، اوفسيت
  فاطمة ابنة النبي صلى اهللا عليه وآله  ـ ١٥٠
  .٤٣٢ ـ ٤٣١، صفحة ٣الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الجزء: في
  ). هـ٧٤٨ت (إلمام الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ل

  .م١٤٠٣/١٩٨٣بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة االولى، 
  فاطمة أره ـ ١٥١

  ٧٢. صفحة، طبعة حجرية٤٠طهران،  .)فارسي( 
  فاطمة البتول  ـ ١٥٢

  .لمعروف بن محمد األرناؤوط 
   م ،١٩٤٢دمشق ، مطبعة فتى العرب ، 

  . صفحة ، القطع الكبير ٣٧٦
  فاطمة بضعة المصطفى ـ ١٥٣

  . لحيدر الشديدي
بحث مقدم في مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف عام 

  . هـ١٣٨٧
  قاموس الرجال: فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وآله في ـ ١٥٤

   .٢٨ ـ ٩ ، صفحة ١١ المجلد 
  . محمد تقي التستريللشيخ 

  . هجرية ١٣٩١طهران، مرآز نشر الكتاب،
  تهذيب التهذيب : مة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في  فاط ـ١٥٥

   .٤٤٢ ـ ٤٤٠صفحة 
  . هـ ٨٥٢البن حجر العسقالني، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، المتوفى 

  .  هـ ، الطبعة االولى ١٣٢٧حيدر آباد الدآن، 
  حليه األولياء وطبقات األصفياء: طمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فيـ فا ١٥٦

   .٤٣ ـ ٣٩، صفحة ٢ المجلد 
  . هـ ٤٣٠للحافظ أبي نعيم األصبهاني، أحمد بن عبد الل ، المتوفى 

  . م ١٤٠٥/١٩٨٥بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 
  اسد الغابة في معرفة الصحابة: آله فيفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و ـ ١٥٧

  .٥٢٥ ـ ٥١٩، صفحة ٥ الجزء 
  .ــ ه٦٣٠البن األثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، المتوفى 

  .طهران، المكتبة اإلسالمية، اوفسيت
   سير أعالم النبالء: اطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في ـ ف١٥٨
  .١٣٥ ـ ١١٨فحة ، ص٢الجزء

  . م١٣٧٤/  هـ ٧٤٨لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى 
  . م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
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  . شعيب األرناؤوط: حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  تراجم أعالم النساء: اطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في ـ ف١٥٩

   .٣٣٨ ـ ٣٠١ ، صفحة ٢ الجزء 
  .للشيخ محمد حسين األعلمي الحائري

  . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بيروت، مؤسسة األعلمي، الطبعة االولى، 
   مروج الذهب ومعادن الجواهر: فاطمة بنت محمد صلى اهللا عليه وآله في ـ ١٦٠

، ١٦١٢، ١٥٢٣، ١٥١٩ـ ١٥١٧، ١٤٩٧ـ ١٤٩٦، ١٤٨٩، ١٤٨٧ـ ١٤٧٥،١٤٨٦: الفقرات
٢٤٠١، ٢٣٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٢١، ٢٠٨٩، ١٩٥٠، ١٩٠٨، ١٨٤٤، ١٧٦٤، ١٧٥٨، ١٧٥١ ،
٢٨٩٦، ٢٤١٠ .  

  .  هـ٣٤٦للمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي، المتوفى 
  .طبعه بربيه دي ميناروبافيه دي آرتاي

  . شارل پال : عني بتنقيحها وتصحيحها وصنع فهارسها
  .  م١٩٧٩بيروت، الجامعة اللبنانية، 

  جامع االصول، من أحاديث الرسول : فاطمة بنت محمد رضي اهللا عنها في ـ ١٦١
  .١٣٢ ـ ١٢٥، صفحة ٩الجزء

  ). هـ٦٠٦ ـ ٥٤٤(البن األثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
  .عبدالقادر األرناؤوط: حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  . هـ ١٤٠٣بيروت، دارالفكر، الطبعة الثانية، 
  .فاطمة بنت محمد ُام الشهداء وسيدة النساء لعمر أبي النصر ـ ١٦٢

  . صفحة، القطع الصغير٧١ م، ١٩٤٧القاهرة، 
حياة : أي» ندآاني فاطمه« ترجمه إلى الفارسية السيد محمود األبطحي الشيرازي، بعنوان 

   .فاطمة
   . صفحة١٦٠ش ، .  هـ ١٣٢٣ و١٣٢٠طبعت الترجمة في طهران سنتي 

أعالم النساء في : اطمة بنت محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب صلى اهللا عليه وآله في ـ ف١٦٣
  عالمي العرب واإلسالم 

   ١٣٢ ـ ١٠٨، صفحة ٤ الجزء
  . لعمر رضا آحالة

  .م ١٩٨٤/  هـ١٤٠٤بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 
 ، يخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمتار: اطمة بنت النبي صلى اهللا عليه وآله في ـ ف١٦٤

  السيرة النبوية 
   .٥٩١ ، ٢١٧ ، ٢١٦ ، ١٤٤ ، ٨٨ ، ٧٥ ، ٦٦صفحة 

  . هـ ٧٤٨للحافظ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى 
  .الدآتور عمر عبد السالم تدمري: تحقيق

  .  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة االولى
  فاطمة الحوراء اإلنسية لجاسم هاشم العبادي  ـ ١٦٥

بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف عام 
  . هـ ١٣٨٧
   أنساب األشراف: اطمة الزهراء عليها السالم في ـ ف١٦٦

   .١٩١ ، ١٨٨ ، ١٨٦ ، ٩٧ ، ٥٣ ، ٥ صفحة 
  ).القرن الثالث الهجري(ي، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري للبالذر

  .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧بيروت، دار التعارف، الطبعة االولى، 
  .الشيخ محمد باقر المحمودي: حققه وعلق عليه

   األعالم: طمة الزهراء عليها السالم في ـ فا١٦٧



   .١٣٢، صفحة ٥ الجزء 
  . م١٩٧٦لخير الدين الزرآلي، المتوفى 

  . م١٩٨٤، دار العلم للماليين، الطبعة السادسة، بيروت
   اطمة الزهراء ـ ف١٦٨

  .لتوفيق أبو علم 
  .»أهل البيت« صفحة، سلسلة ٣٠٤ م، ١٩٧٢القاهرة، دار المعارف، 

  .علي أآبر صادقي: ترجمه إلى الفارسية بنفس العنوان
حة، القطع  صف٢٦٤ش، .  هـ١٣٦٤طبعت الترجمة في طهران، منشورات أمير آبير، سنة 

  . الكبي
  دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية : فاطمة الزهراء عليها السالم في ـ ١٦٩

  .١٤ ـ ٥، صفحة ٢ الجزء 
  .لحسن األمين

  . م١٩٧٥/  هـ ١٣٩٥بيروت، دار التعارف، 
   فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ١٧٠

  .٢٩ـ٢٨، صفحة )ف(لغت نامه، حرف : في .)فارسي(
  ).ش.  هـ ١٣٣٤ ـ ١٢٥٨(لعلي أآبر دهخدا 

  .ش .  هـ ١٣٤١طهران، سنة 
  فاطمة الزهراء عليها السالم وقصائد اخرى ـ ١٧١

  .ليوسف محمد عمر
  . صفحة، القطع الصغير١٠٧ هـ، ١٣٩٧بيروت، 
  فاطمة الزهراء - ١٧٢

  . لمحمد آامل حسن المحامي
: طع المتوسط، سلسلة صفحة، الق١٢٥م، ١٩٨٥بيروت، المكتب العالمي للطباعة والنشر ، سنة 

  . عظماء اإلسالم
   فاطمة الزهراء لعبد الفتاح عبد المقصود  ـ ١٧٣
  . »البتول فاطمة الزهراء« مجلدات، ربما هو نفس آتابه ٣

   اطمة الزهراء عليها السالم ـ ف١٧٤
  .لحسين عماد زاده األصفهاني  .)فارسي(

  .  صفحة، القطع الكبير٧٠٣ش ، .  هـ ١٣٣٦طهران، سنة 
  فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ١٧٥

  .لعلي محمد علي دخيل 
   .٣أعالم النساء،  صفحة، القطع المتوسط١٧٦م، ١٩٨٠/هـ ١٤٠٠بيروت، مؤسسة أهل البيت، 

  فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها  ـ ١٧٦
  .للشيخ ناصر مكارم الشيرازي). فارسي(

  . صفحة، القطع المتوسط٦٠م، ١٩٨٤/ش.  هـ١٣٦٣مشهد، سنة 
   فاطمة الزهراء ـ ١٧٧

  . هـ١٢١٦لحسين بن محمد بن أحمد بن عصفور الدرازي، المتوفى 
 ٢٠ ورقة،٣٨ ، ـه١٣١٩، تاريخ النسخ ٢٢٧نسخة في المكتبة المرآزية لجامعة البصرة، برقم 

  . سم١٢× 
   بنات النبي: فاطمة الزهراء ام أبيها في  ـ ١٧٨

  .٢١٩ ـ ١٥٩ صفحة 
  .ئشة عبد الرحمنللدآتورة بنت الشاطئ عا

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بيروت، دار الكتاب العربي، 



  فاطمة الزهراء ام أبيها ـ ١٧٩
  .لعبد الحسين األميني .) فارسي(

  .حبيب چايچيان: تقرير وصياغة
 صفحة، القطع ١٢٠م، الطبعة الثالثة،١٩٨٧/ش.  هـ١٣٦٦طهران، منشورات أميرآبير، سنة 

  .الكبير
  ها فاطمة الزهراء ام أبي ـ١٨٠

  . لشاآر األنصاري
  . سم٢٠ × ١٤ صفحة، ١٢٤ هـ، ١٤٠٤بيروت، مؤسسة الوفاء، 

   فاطمة الزهراء ام أبيها ـ ١٨١
  .لفاضل الحسيني الميالني 

بحث مقدم في مسابقة الكتابة حول الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 
  . هجرية١٣٨٧األشرف عام 

  . صفحة١٧٥، م١٩٦٨النجف األشرف، 
    فاطمة الزهراء ام اإلمامة وسيدة النساء ـ١٨٢

  .للشيخ محمد حسن النائيني
  . سم٢٤ × ١٧ صفحة ، ٣٣٤ هـ، ١٤٠٤بيروت، مؤسسة الوفاء، 

  اإلصابة في تمييز الصحابة : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين في ـ ١٨٣
  .٣٨٠ ـ ٣٧٧، صفحة ٤الجزء

ن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقالني الشافعي، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ب
   .ـ ه٨٥٢ ـ ٧٧٣(لمعروف بابن حجر ا

  . هـ ١٣٢٨القاهرة، مطبعة السعادة، الطبعة االولى، 
  تهذيب األسماء واللغات: فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في ـ ١٨٤

   .٣٥٣ ـ ٣٥٢ الجزء الثاني من القسم األول، صفحة 
  . هـ ٦٧٦للحافظ أبي زآريا محيي الدين بن شرف النووي، المتوفى 

  .بيروت، دار الكتب العلمية
   أعيان الشيعة: فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا سيدة نساء العالمين في ـ ١٨٥

  .٣٢٣ ـ ٣٠٦، صفحة ١ المجلد 
  .للسيد محسن األمين

  . السيد حسن األمين: تحقيق وإخراج
  . م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣ بيروت، دار التعارف،

  فاطمة الزهراء شهاب النبوة الثاقب ـ ١٨٦
  .  لحسن عيسى الحكيم

     بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 
  .  هجرية١٣٨٧األشرف عام 

   اطمة الزهراء في نظر روايات أهل السنة ـ ف١٨٧
  . اطمة زهرا از نظر روايات أهل سنتف: ، بعنوان)فارسي(

  .للشيخ محمد واصف
  . صفحة، القطع الصغير٩٦ش، . ، هـ ١٣٥١قم، دار النشر، سنة 

    فاطمة الزهراء قدوة المرأة المسلمة ـ١٨٨
  .آاظم السباعي

  . صفحة، القطع الصغير٤٤ م، الطبعة الثانية، ١٩٨٥طهران، 
   أبدااطمة الزهراء القلعة التي ال تهزم  ـ ف١٨٩

  .فاطمه زهرا دژ شكست ناپذير وحي در طول زمان: ، بعنوان)فارسي(



  . لحسن سعيد
  . صفحة، القطع الصغير٤٣٨ش، .  هـ١٣٦٤طهران، مدرسة جهل ستون، سنة 

   فاطمة الزهراء المرأة النموذجية في اإلسالم ـ ١٩٠
  .فارسي للشيخ إبراهيم أميني

  . صفحة، القطع المتوسط٢٤٧قم، منشورات شفق، الطبعة الخامسة عشر، 
  .عربه السيد علي جمال غفار الحسيني

  . تحت الطبع في قم ، سيصدر عن منشورات شفق
   ـ فاطمة الزهراء نداء الماليين ١٩١

  .للسيد محمد تقي الخراساني
بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 

  . فاطمة الزهراء والفاطميون لعباس محمود العقاد.  هجرية١٣٨٧ األشرف عام
  .  صفحة١٥٨القاهرة، دار الهالل، 

  . صفحة، القطع الكبير٢٢٦م، الطبعة الثانية، ١٩٦٧بيروت، 
  .فاطمة الزهراء عليها السالم: ترجمه إلى الفارسية السيد جواد شرافت، بعنوان
  . صفحة، القطع المتوسط١٣٥ش، .  هـ١٣٥٠ة طبعت الترجمة في طهران، مكتبة الصدر، سن

    فاطمة الزهراء وتر في غمد ـ١٩٣
  .لسليمان آتاني

بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 
  . هجرية١٣٨٧األشرف عام 

  . صفحة، الطبعة االولى١٧٦النجف األشرف، 
  . سم٢٤ × ١٧ صفحة، ١٩٢ هـ، ١٤٠٤بيروت، مؤسسة الوفاء، 

  . فاطمة الزهراء زهي در نيام: ترجمه إلى الفارسية السيد جعفر الطباطبائي، بعنوان
  . صفحة، القطع المتوسط ٢٩٣ش، .  هـ١٣٤٩طبعت الترجمة في مشهد، منشورات طوس، سنة 

شذرات : وفاتها فيفاطمة عليها السالم زواجها ووالدتها للحسن والحسين عليهما السالم و ـ ١٩٤
  الذهب في أخبار من ذهب 

   .١٥ و١٠ و٩، صفحة ١ الجزء
  .  هـ١٠٨٩ألبي الفالح عبدالحي ابن العماد الحنبلي، المتوفى 

  .بيروت، دار اآلفاق الجديدة 
  طمة سيدة النساء ـ فا١٩٥

ه المطبوع باالسكندرية، قال في» الحافظ السلفي« لمحمد محمود زيتون المصري، مؤلف آتاب 
  .تحت الطبع» فاطمة سيدة النساء«أن آتابه ) ٣١٤صفحة (

  .أهل البيت ـ عليهم السالم ـ في المكتبة العربية، القسم المخطوط: انظر
  فاطمة الصديقة الكبرى عليها السالم ـ ١٩٦

  . من الكتاب الثاني٤ناسخ التواريخ ، المجلد : من .)فارسي( 
  .لمحمد تقي سبهر

  .٧٣ صفحة٣٥٢ش ، .  هـ١٣٣٨ير، سنة طهران، منشورات أمير آب
  اطمة عند الجمهور ـ ف١٩٧

  .٧٤ ـ ه١٣١٣  للميرزا نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري، المولود سنة
   اطمة من المهد إلى اللحد ـ ف١٩٩

  .للسيد محمد آاظم القزويني

                                                 
  . ٥١١٨ ـ ٥١١٧:   فهرست خانبار مشار73
  .١٦/٩٦:  الذريعة74



  . سم ٢٤ × ١٧ صفحة ، ٦٩٦ هـ ، ١٤٠٤بيروت ، مؤسسة الوفاء ، 
  : فارسية بنفس العنوانترجمه إلى ال

  .حسين فريدوني 
 ٧٠٠ م، الطبعة الثالثة،١٩٨٦الترجمة في ،ش.  هـ ١٣٦٥طبعت الترجمة في طهران، سنة 

  . صفحة، القطع الكبير 
  فاطمة هي فاطمة  ـ ٢٠٠

  .فاطمه فاطمه است:  بعنوان)فارسي(
  .للدآتور علي شريعتي

  .ش.  هـ١٣٥٠طهران، حسينية اإلرشاد، سنة 
  آتاب الفاطميات ألبي الحسن المدائني  ـ ٢٠١

  .٧٥)  هـ٢٢٥ ـ ١٣٥( علي بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سيف المدائني، مولى سمرة بن جندب 
  األقوال في عظمة سيدة نساء العالمين عليها السالم : لفاطميات أو ـ ا٢٠٢

ن حضرت زهرا الفاطميات يا سخنان موزون در بزرگواري سيده زنان عالميا:  بعنوان)فارسي(
  .عليها السالم

  . للسيد حسين الواعظي السبزواري
  .  صفحة، القطع الصغير١٩٢ش، .  هـ ١٣٥١مشهد، سنة 

آانه من بني فاطمة عليها فاطمي دعوة اسالم في بيان من دعا إلى دين اإلسالم وشيد أر ـ ٢٠٣
  السالم 

  .باالوردية مجلدان
  . ٧٦للخواجة حسن نظامي الدهلوي الحيدر آبادي

  لفتح والبشرى في مناقب الزهراء ـ ا٢٠٤
   .)ـ ه١١٨٦ ـ ١١٤٩( للسيد محمد الجفري 

  .محمد سعيد الطريحي: تحقيق
  .بيروت ، مؤسسة الوفاء 

   فخر النساء فاطمة  ـ٢٠٥
  .لخليل رشيد

بحث مقدم إلى مسابقة الكتابة عن الزهراء عليها السالم التي أجرتها مكتبة العلمين في النجف 
  .  هجرية١٣٨٧عام األشرف 

  آتاب فدك ـ ٢٠٦
   .٧٧ لعبد الرحمن بن آثير الهاشمي، مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس

    آتاب فدك ـ٢٠٧
   .٧٨ألبي طالب األنباري، عبيداهللا بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري

  آتاب فدك  ـ ٢٠٨
  .٧٩ألبي الحسين يحيى بن زآريا النرماشيري 

  معجم البلدان: فدك في ـ ٢٠٩
   .٢٤٠ ـ ٢/٢٣٨ 

  .لياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بيروت، دار صادر ودار بيروت،
                                                 

 .١٦/٩٧: ، الذريعة٣/١٦٨: الكنى واأللقاب، ١١٤:  الفهرست للنديم75
   .٩٧ـ ١٦/٩٦:  الذريعة76
   .٢٣٥:  رجال النجاشي77
  .٢٣٣:  رجال النجاشي78
  .١٦/١٢٩ : ، الذريعة٤٤٣:  رجال النجاشي79



   دائرة المعارف: دك في ـ ف٢١٠
   .١٨٢ ـ ١٧٩، صفحة ٢٣ الجزء 

  .للشيخ محمد حسين سليمان األعلمي
  .م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠، مؤسسة األعلمي، قم

    آتاب فدك ـ٢١١
  .٨٠ هـ ٣٦٧ألبي الجيش مظفر بن محمد بن أحمد البلخي الخراساني، المتوفى 

   الفدك لجعفر بن بكير الخياط  ـ٢١٢
  .رسالة في قصة الفدك: مر بعنوان 

  آتاب فدك  ـ ٢١٣
بن مسعود الثقفي، أصله إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد ألبي 

  .٨١)  هـ٢٨٣ت (آوفي 
  آتاب فدك ـ ٢١٤

   .٨٢ لعبد الرحمن بن آثير الهاشمي، مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس
  آتاب فدك ـ ٢١٥

  .٨٣ هـ ٣٥٦ ألبي طالب عبيداهللا بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري، المتوفى 
   ـ فدك في التاريخ ٢١٦
  ). م١٩٨٠ ـ ١٩٣١(يد الشهيد محمد باقر الصدر للس

  . صفحة، الطبعة االولى١٦٨ م، ٩٥٥/ـ ه١٣٧٤النجف األشرف، المطبعة الحيدرية، 
  . م١٩٨٠ دار التعارف، ،بيروت
  . صفحة١٤٨، م١٩٨٥، مؤسسة البعثة،طهران
   آتاب فدك والخمس ـ ٢١٧

ي بن الحسين بن علي بن أبي ألبي محمد األطروش، الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن عل
   .٨٤ هـ٣٠٤ أو ٣٠٢طالب عليهم السالم، المتوفى سنة 

  آتاب فدك والكالم فيه  ـ ٢١٨
   .٨٥للشيخ طاهر، غالم أبي الجيش

  فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين  ـ ٢١٩
  .مجلدان 

ن محمد بن حمويه بن محمد ألبي عبد اهللا الحموي، إبراهيم بن سعد الدين محمد بن أبي بكر ب
  . هجرية٧١٦الجويني، فرغ منه سنة 

  .الشيخ محمد باقر المحمودي: تحقيق
  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨بيروت، مؤسسة المحمودي، الطبعة االولى 

  . مجلدات٣ ـ فضائل الخمسة من الصحاح الستة ٢٢٠
  .للسيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي

  . هـ١٣٨٤ـ ١٣٨٣النجف، مطبعة النجف، 
  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الطبعة الرابعة، 
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  .آالم في فدك 
 



  فضائل الزهراء ـ ٢٢١
  . البن البيع، محمد بن عبد اهللا الحاآم النيسابوري

  .فضائل فاطمة الزهراء: يأتي بعنوان
  عليها السالم فضائل الزهراء ـ ٢٢٢

   .٨٦»االحتجاج« للشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ صاحب 
فضائل سيدة النساء بعد مريم ، فاطمة بنت رسول اهللا : فضائل فاطمة رضي اهللا عنها أو ـ ٢٢٣

   عليه وآله وسلم ورضي اهللا عنها صلى اهللا
  . هـ ٣٨٥البن شاهين، أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ ، المتوفى سنة 

 ٨، في ) ١٧مجاميع ( عام ٣٧٥٤جموع برقم نسخة مخطوطة في المدرسة العمرية ، ضمن م
  . هـ ٦٦٣، تاريخ آتابتها نحو سنة ١١١ ـ ١٠٤أوراق، من الورقة 

   .٧٨فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق ، ص : انظر 
   فضائل فاطمة للحافظ ـ ٢٢٤

  . هـ ٣١٧مد بن منيع ، المتوفى أبي القاسم البغوي ، عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز ابن بنت اح
  .أهل البيت ـ عليهم السالم ـ في المكتبة العربية ، القسم المخطوط : انظر 
 الجامع الصحيح ، وهو سنن الترمذي ،:  فضائل فاطمة بنت محمد صلى اهللا عليه وآله في  ـ٢٢٥

   .٧٠٢ ـ ٦٩٨ ، صفحة ٥الجزء 
  ) .ـ ه٢٩٧ ـ ٢٠٩(ألبي عيسى محمد بن سورة الترمذي 

  .إبراهيم عطوة عوض : تحقيق وتعليق 
  .بيروت ، دار إحياء التراث العربي 

  فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٢٢٦
   للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد
  ) . هـ٣٨٥ ـ ٢٩٧(البغدادي ، المعروف بابن شاهين 

  .محمد سعيد الطريحي : تحقيق 
  . م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥بيروت ، مؤسسة الوفاء ، 

  ضائل فاطمة الزهراء في نظر اآلخرين ـ ف٢٢٧
  .فضائل فاطمه زهراء أز ديدآاه ديكران :  فارسي ، بعنوان 

  .للشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
  . ميالدية ١٩٨٧/ش.  هـ ١٣٦٦مشهد ، سنة 

   فضائل فاطمة الزهراء ـ ٢٢٨
 ـ ٣٢١(معروف بابن البيع ألبي عبد اهللا الحاآم النيشابوري، الحافظ محمد بن عبد اهللا الضبي، ال

  .٨٧)  هـ٤٠٥
  موارد الظمآن إلى زوائد: فضل فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وتزويجها في ـ ٢٢٩

  ابن حبان 
   .٥٥١ ـ ٥٤٩:  صفحة 

  .للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
  .محمد عبد الرزاق حمزة : حققه ونشره 

  .بيروت ، دار الكتب العلمية 
  فهرس مصادر الدراسة عن الزهراء عليها السالم ـ ٢٣٠

  .  لعلي محمد علي دخيل 
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  .مصادر الدراسة عن الزهراء عليها السالم : يأتي بعنوان 
  في بيت فاطمة ـ ٢٣١

  .لعبد الصمد ترآي 
  . صفحة ، القطع المتوسط ٢٠٢الكويت ، 

  سالمقران السعدين في أحوال البتول وأبي الحسنين عليهما ال ـ ٢٣٢
   .٨٨طبعة الهند . باالوردية 

  . » البتول العذراء « : لقصيدة الفاطمية مرت باسم  ـ ا٢٣٣
  قرة األبصار ودرة األبرار  ـ ٢٣٤

وهو في أحوال النبي واألمير والبتول واالمام » سحاب الدموع « اسم للمجلد األول من آتاب 
  .المجتبى عليهم السالم 

  . النخجواني للشيخ مولى محمد بن مشهدي بابا
   .٨٩ هـ١٣١٦مطبوع في سنة 

  قواعد العمل في حل المعمى عن اسم فاطمة عليها السالم  ـ ٢٣٥
  ) . هـ٨٣٠ت (وهو من معميات الشيخ شرف الدين علي اليزدي المعمائي  .فارسي 

  .وهذا الشرح والحل لمعاصره السيد محمد بن علي الحسيني 
   .٩٠نسخة في المكتبة الرضوية ، ناقصة اآلخر

  .آحل الناظرين في تفضيل الزهراء على األنبياء والمرسلين  ـ ٢٣٦
  .  هـ ١٣٣٣للسيد محمد مرتضى الحسيني الجونفوري ، المتوفى في حدود 

   .٩١ هـ١٣٠٢مطبوع في سنة 
  .» آيات البينات « آشف الظلمات في مبحث فدك والرد على  ـ ٢٣٧

   .٩٢باالوردية
   لمة لفاطمة الزهراء عليها السالمشف المحجة في شرح خطبة الآ ـ ٢٣٨

 ـ ١١٨٨(للسيد عبد اهللا بن محمد رضا الشبر الحسيني الحلي النجفي، الكاظمي المسكن والمدفن 
  ) . هـ١٢٤٢

   .١٥٩نسخة في المكتبة المرآزية لجامعة البصرة ، ضمن مجموع برقم 
  .واخرى في التسترية في النجف 

  . ٩٣هـ١٢٢٥ علي بن الحسين بن عبد اهللا شبر، تاريخها واخرى عند حفيد المؤلف السيد محمد بن
  آالم فاطمة عليها السالم ـ ٢٣٩

  .ألبي الفرج األصفهاني 
  .آتاب آالم فاطمة عليها السالم في فدك : يأتي بعنوان 

  آتاب آالم فاطمة عليها السالم في فدك  ـ ٢٤٠
  .٩٤» األغاني « ألبي الفرج علي بن الحسين األصفهاني ـ صاحب 

   آالم في فدك ـ ٢٤١
  .للشيخ طاهر غالم أبي الجيش 

  .آتاب فدك : مر بعنوان 
   الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليها السالم  ـ٢٤٢
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  ) . م١٩٥٨ ـ ١٨٧٣(للسيد عبد الحسين شرف الدين 
  .للمؤلف » الفصول المهمة «  هـ ، طبع مع ١٣٤٧صيدا ، 

  . م ، الطبعة الثانية ١٩٦٧النجف األشرف ، 
  .ترجمه إلى الفارسية ، محسن بيدارفر 

  .  ورقة ، القطع الكبير ١٢٧ق ، .  هـ ١٤٠٤/ش.  هـ ١٣٦٣طبعت الترجمة في قم ، سنة 
  لكوثر في مناقب ومصائب الزهراء عليها السالم  ـ ا٢٤٣

  .آوثر ، مناقب ومصائب حضرت فاطمة زهرا سالم اهللا عليها : فارسي ، بعنوان 
  .فرهنك نخعي 

  . صفحة ، القطع المتوسط ١٢٠ش ، .  هـ ١٣٦٤ سنة مشهد ،
   الكوآب الدري في أحوال النبي والبتول والوحي ـ ٢٤٤

  .لمحمد مهدي الحائري 
  . م ١٩٥١النجف األشرف ، المطبعة العلمية ، 

  . صفحة ٥٩٣ م ، جزءان ، ١٩٥٥النجف ، المطبعة الحيدرية ، 
مع ذآر » خطبة اللمة « ليها السالم المسماة ب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء ع ـ ٢٤٥

   .مناقبها وفضائلها وأحوالها وما يتعلق بها من ذآر أدعيتها وأحرازها وعدد أوالدها 
  . هـ ١٣٠٦لمحمد علي بن أحمد القراجه داغي األنصاري ، آان حيا سنة 

   صفحة ، ٤٧٠ هـ ، ١٢٩٧إيران ، 
   .٩٥القطع الكبير

  لعلوي في تفضيل فاطمة الزهراء على مريم بنت عمرانمباحثة االموي وا ـ ٢٤٦
   .٩٦ للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري

   مباحثة الجعفري واألشعري في تفضيل فاطمة الزهراء على مريم بنت عمران ـ ٢٤٧
  .٩٧للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد الطهراني العسكري 

  ت فاطمة عليها السالم ثنوي فرخنامًه فاطمي في أحواال ـ م٢٤٨
األول ما نظمه محب علي خان حكمت، والقسم الثاني ما نظمه الحكيم آاظم حاذق : في قسمين

   ..٩٨الملك
  .مجالس األبرار ترجمة عاشر البحار ، الجزء األول منه في أحوال فاطمة عليها السالم  ـ ٢٤٩

 للسيد أبي الحسن محمد بن للسيد حامد حسين بن حسين الفيض آبادي الجنفوري، وعليه تقريظ
  .علي بن صفدر الرضوي الكشميري ، المعروف بالسيد أبي صاحب 

   .٩٩ هـ١٣١١مطبوع سنة 
  مجلس في مناقب فاطمة عليها السالم ـ ٢٥٠

  . هـ ٩١١ للحافظ السيوطي ، جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد، المتوفى 
  . ١٠٠ ١٣/١٠٣٠ إسالمبول ، برقم نسخة في المكتبة السليمانية في

   مجمع النورين وملتقى البحرين فيما وقع من الجور على والدة السبطين ـ ٢٥١
  . هـ ١٣٤٩ألبي الحسن المرندي النجفي ، المتوفى 

   .١٠١ صفحة ، القطع الكبير٢٨٢ هـ ، ١٣٢٨مطبوع سنة 
   مختصر الكالم في وفيات النبي والزهراء واألئمة عليهم السالم ـ ٢٥٢
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  .لمحمد علي الحسيني الشاه عبدالعظيمي 
  .  صفحة ١٤٨ م ، ١٩١١/  هـ ١٣٣٠النجف األشرف ، مطبعة حبل المتين ، 

  مصادر الدراسة عن الزهراء عليها السالم ـ ٢٥٣
  . محمد علي دخيل يلعل 

  . صفحة ، القطع الصغير ٥٨ م ، ١٩٦٧النجف األشرف ، 
  مصباح األئمة في تاريخ ام األئمة ـ ٢٥٤

   .١٠٢»منظور «  لميرزا أحمد ، المتخلص بـ 
  فاطمة الزهراء:  المعصوم الثالث  ـ٢٥٥

  .لجواد فاضل  . فارسي 
  . صفحة ، القطع المتوسط ٢٢١ش ، .  هـ ١٣٣٦طهران ، سنة 
  . صفحة ، القطع الكبير ١٩٩ش ، الطبعة الثانية ، .  هـ ١٣٤٦طهران ، سنة 

  ء عليها السالم المقلة العبراء في تظلم الزهرا ـ ٢٥٦
   .١٠٣للشيخ عبد علي بن الحسين الجزائري

   ملتقى األصفياء في مناقب اإلمام علي والسبطين والزهراء ـ ٢٥٧
طبعة مطبعة المدني ، . للشيخ عبدالفتاح بن حسين راوه المكي ، من طلبة العلم بالمسجد الحرام 

   .١٠٤ هـ١٣٨٧
  ملحمة في الزهراء البتول ـ ٢٥٨ 
  .قة الموشح الذي يتكون من ثالث قواف ورابعة وضعها على طري 

  .١٠٥ هـ ١٣١٩للشيخ محسن بن إبراهيم المظفر ، المولود في النجف األشرف ، سنة 
   .ملكة اإلسالم في احتجاج الصديقة عليها السالم في أول مجلس بينها وبين الخليفة ـ ٢٥٩

  .ملكه إسالم : فارسي ، بعنوان 
  .للميرزا خليل الكمره اي 

  .ش .  هـ ١٣٢٧ان ، سنة طهر
  .  صفحة ، الطبعة الثانية ، القطع الكبير ٣١٢ش ، .  هـ ١٣٤٨طهران ، سنة 

  كة اإلسالم فاطمة الزهراء في المسجد النبوي ـ مل٢٦٠
  .لحسين حق شنوا  . فارسي 

  .ش .  هـ ١٣٤٨طهران ، سنة 
  ملكة اإلسالم فاطمة الزهراء ـ ٢٦١

  .ي للشيخ محمد جواد النجف .فارسي 
  .١٠٦طبع في طهران 

أول محكمة قضائية بعد النبي صلى اهللا عليه : ملكة اإلسالم فاطمة الزهراء القسم األول  ـ ٢٦٢
  .وآله وسلم 

  .منبع ماء الحياة : القسم الثاني 
  .ش .  هـ ١٣٤٨طهران ، المكتبة اإلسالمية ، سنة 

  ممناقب علي والحسنين وامهما فاطمة الزهراء عليهم السال ـ ٢٦٣
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  . هـ ١٠٣١لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي ، المتوفى سنة 
  .أهل البيت عليهم السالم في المكتبة العربية ، القسم المخطوط : انظر 
  مناقب فاطمة ـ ٢٦٥

 ٤٧٠علي النيسابوري الحافظ ، المتوفى سنة  ألبي صالح المؤذن ، أحمد بن عبد الملك بن 
  .١٠٧هجرية 
مجمع : مناقب فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وفضلها وتزويجها بعلي في  ـ ٢٦٦

   الزوائد ومنبع الفوائد
   .٢١٢ ـ ٢٠١ ، صفحة ٩الجزء 

العراقي :  هـ ، بتحرير الحافظين ٨٠٧للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى 
  .وابن حجر 

  .  م ١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثالثة ، 
  مناقب فاطمة الزهراء عليها ـ ٢٦٧

  . السالم للسيوطي 
  .تقدم بعنوان ـ الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة 

  مناقب فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٢٦٨
   .١٠٨ هـ٤٠٥هللا محمد بن عبد اهللا ، المتوفى  للحاآم النيسابوري أبي عبد ا

  مناقب فاطمة الزهراء وحاالتها  ـ ٢٦٩
   .١٠٩نسخة منه عند الميرزا هادي الروضة خوان الخراساني في النجف األشرف

   مناقب فاطمة الزهراء وولدها عليهم السالم ـ ٢٧٠
ـ » ئل اإلمامة دال« ألبي جعفر محمد بن جرير بن رستم بن جرير اآلملي الطبري ـ صاحب 

   .١١٠المعاصر للشيخ الطوسي
  مناقب الفاطمية ـ ٢٧١

  . للشيخ إبراهيم بن محسن الكاشاني 
   .١١١ صفحة ، القطع المتوسط٤٧دمشق ، 
  آتاب من روى عن فاطمة من أوالدها ـ ٢٧٢

هـ  ٣٣٣ألبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، المعروف بابن عقدة الزيدي الجارودي، المتوفى 
١١٢.  
  لمودة في القربى في فضائل فاطمة الزهراء ـ ا٢٧٣

 للسيد خلف بن عبد المطلب بن حيدر بن محمد بن فالح الموسوي الحويزي ، آان معاصرا 
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السالم للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، المتوفى 

  .١١٤هـ  ٣٨١
   تاب مولد فاطمة الزهراء عليها ـ آ٢٧٥

   .١١٥السالم للشيخ أبي عزيز الخطي ، محمد بن عبد اهللا بن محمد
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  النار الحاطمة لقاصد إحراق بيت فاطمة عليها السالم  ـ ٢٧٦
  .للسيد مقرب علي النقوي الحسيني 

  . صفحة ، القطع الكبير ٩١ هـ ، ١٢٨١الهند ، 
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  .للسيد عبدالرسول الشريعتمداري الجهرمي 
  . صفحة ، القطع المتوسط ٢٨٠ش ، .  هـ ١٣٦٦قم ، مكتب الهادي ، سنة 

  نداء الشيعة بحث عن شخصية الزهراء عليها السالم  ـ ٢٧٨
  .نداي شيعه : فارسي ، بعنوان 
  .لروضاتي لمير سيد أحمد ا
  . صفحة ١٢ش ، .  هـ ١٣٥١طهران ، سنة 

  ظم رواية ورقة في مصائب الزهراء عليها السالم ـ ن٢٧٩
  . للحسن بن الحسين بن عبدالنبي 

   .١١٦ هـ١٠٠٠نسخة في مكتبة الطهراني بسامراء ، ضمن مجموعة آتابتها في حدود 
  فحات القدسية في األنوار الفاطمية ـ الن٢٨٠

  .نة الحسيني لعبد الرزاق آمو
  . صفحة ، القطع الكبير ١٤٢ م ، ١٩٧٠بيروت ، 

   النفحات القدسية في حاالت فاطمة المرضية عليها السالم ـ ٢٨١
  .١١٧ هـ ١٣٥٧لعبد األمير بن محمد البادآوبي ، ألفه سنة  .فارسي 
   لهدى في إثبات اإلرث لالنبياءا ـ ٢٨٢

  .باالوردية » ياء ال نورث نحن معاشر األنب«  ورد الخبر الموضوع المشهور 
  .للسيد علي بن أبي القاسم الرضوي القمي الالهوري 

  . ١١٨طبعة الهند 
  هدي الملة إلى أن فدك من النحلة  ـ ٢٨٣

  ) . م١٩٦٠ ـ ١٨٧٩/  هـ ١٣٨٠ ـ ١٢٩٦(لحسن بن أبي المعالي محمد باقر الحائري القزويني 
  .ى  صفحة ، الطبعة االول٧٦ هـ ، ١٣٥٢النجف األشرف ، 

   صفحة ٢٣٢ ، ١٦ م ، مطبوعات النجاح ـ ١٩٧٦/  هـ ١٣٩٦القاهرة ، الطبعة االولى المحققة ، 
  .قم ، اوفسيت 

  وفاة الزهراء عليها السالم  ـ ٢٨٤
   .١١٩ليحيى بن الحسين بن عنبرة بن ناصر البحراني ، تلميذ المحقق الكرآي

    وفاة الزهراء ـ٢٨٥
  .للشيخ حسين آل عصفور 

  .الدرة الغراء في وفاة الزهراء  : تقدم بعنوان
  . . .)رسالة في ( وفاة الزهراء  ـ٢٨٦

للسيد محمد علي بن ميرزا محمد بن هداية اهللا الحسيني الرازي الشاه عبدالعظيمي النجفي 
   .١٢٠) هـ١٣٣٤ ـ ١٢٥٨(

  فاة الزهراء  ـ و٢٨٧
  . ١٢١ هـ ، استاذ الشهيد الثاني٩٥٣، المتوفى ألبي الحسن البكري المصري 
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 ـ وفاة الزهراء عليها السالم للسيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الكتكاني البحراني ، ٢٨٨
  .١٢٢ هـ ١١٠٧المتوفى 
   ـ وفاة الصديقة عليها السالم ٢٨٩
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  فاة الصد يقة الزهراء عليها السالم ـ و٢٩٠
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  وفاة فاطمة عليها السالم ٢٩١

   .١٢٤ للشيخ أبي الحسن البكري
  العبر في خبر من غبر : في  وفاة فاطمة ـ ٢٩٢

   .١١ صفحة ١ الجزء 
  ) .ـ ه٧٤٨ت (للحافظ الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

  .محمد السعيد بن بسيوني زغلول : تحقيق 
  .  م ١٩٨٥/ـ ه١٤٠٥دار الكتب العلمية ، الطبعة االولى ، : بيروت 
  وفاة فاطمة الزهراء عليها السالم ـ ٢٩٣

  .لعلي الشيخ حسين البالدي 
  .  صفحة ، القطع المتوسط ٧٢ ، النجف األشرف

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما : في  وفاة فاطمة وفضائلها رضي اهللا عنها ـ ٢٩٤
  يعتبر من حوادث الزمان

   .٦٢ ـ ٦١ ، صفحة ١ الجزء 
  . هـ ، الطبعة االولى ١٣٣٧حيدر آباد الدآن ، 
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  ليد البيضاء في مناقب الزهراء عليها السالم ـ ا٢٩٥

  .»أنوار المواهب«نكت من األخبار الوارده فيها، الجزء الثاني من 
  .لعلي أآبر بن الحسين النهاوندي

  .١٢٥ هـ ١٣٦٠طبع سنة 
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  .مد الكاتبألح

  .  صفحة، القطع المتوسط١٥٦م، ١٩٨٧ش.  هـ١٣٦٦طهران، سنة 
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