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ABSTRACT 

 
Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Messenger of Allah, his family, 
his companions, and those who follow him. 
This study focuses on introducing the commendable characteristics and great deeds 
of the noble lady Khadija Bint Khuwailid, as well as the narrations and literature 
composed about her. This will be done through a wide and careful investigation and 
tracking of what was written and narrated about her in addition to her biography 
and her commendable characteristics mentioned in the manuscripts as well as in the 
printed and lost works. We have made a great effort that might do right to that great 
and distinguished lady who was favoured by our noble Prophet (peace and blessings 
of Allah be upon him). She believed him when people disbelieved him, and 
responded to his call when people disavowed and ignored him. She supported him 
with her money and prestige. She believed in his mission when people denied it. 
She dedicated herself to him when people stayed away from him. She remained on 
the path with patience and readiness until her death. 
Jibreel has promised her a house in paradise made of gold and silver where there is 
no clamour or tiredness. It is the first woman to declare her Islam and the first to get 
the title of the Mother of Believers. She was most loved and attached to by the master 
of the messengers, peace be upon him. 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 21 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
This study was not preceded by any similar studies. It fills a gap in the Islamic library 
and therefore may be a good means to contribute to the preservation of our good 
ancestors’ good deeds, biographies, and narrations as well the literature composed 
 about them.  The inductive method will be the methodology used in this study 
through investigating the manuscripts and printed works. 
We ask Allah Almighty to make this effort beneficial to us and to the Muslims, as 
He is the Most Generous, who answers the supplications of whoever asks Him. 
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 الملخص

 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله، أما بعد:  

مروياهتا، وما كتب الكربى، و  فإن هذا البحث يقوم على التعريف مبناقب السيدة النبيلة الكاملة خدجية بنت خويلد
فيها من التصانيف؛ وذلك من خالل تطواف واسع يف تتبع ما كتب فيها وعنها ويف مروياهتا، وسريهتا، ومناقبها من 
املصنفات املخطوطة واملطبوعة واملفقودة. وقد بذلنا يف ذلك جهدا واسعا تستحقه هذه السيدة اجلليلة الكبرية القدر 

ملقدمة عند نبينا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، حيث صدقته حني كذبه الناس، وأجابته حني أعرض واملقام، األثرية ا
عنه الناس، وناصرته بنفسها وماهلا وجاهها، آمنت حني كفر الناس، وأقبلت حني أدبر الناس، وصربت وصابرت 

. فهي األوىل يف وال نصبورابطت حىت أتاها اليقني، وقد بشرها جربيل ببيت يف اجلنة من قصب الصخب فيه 
 النساء إسالما، وهي أول من حاز لقب أم املؤمنني، وأحبها وتعلق هبا سيد املرسلني صلى اهلل عليه وسلم.

وهو عمل مل نسبق إليه، يسد ثغرة يف املكتبة اإلسالمية، ويكون لبنة صاحلة يف العناية بسلنا الصاحل وسريهتم، 
من مؤلفات. وستكون املنهجية املتبعة هي االستقرائية من خالل التطواف  ومناقبهم، ومروياهتم، وما صنف فيهم

 على املصنفات املخطوطة واملطبوعة.
   سائلني اهلل الكرمي أن ينفعنا به، وينفع به املسلمني، إنه جواد كرمي، جييب دعوة الداعي إذا دعاه. 
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 أوالً _ ترجمتها:

أم املؤمنني خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش: زوجة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األوىل، 
 وكانت أسن منه خبمس عشرة سنة. 

ولدت مبكة، ونشأت يف بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفجار، وتزوجت بأيب هالة بن زرارة التميمي فمات 
 عنها. 

 ارة تبعث هبا إىل الشام، تستأجر الرجال وتدفع املال مضاربة. وكانت ذات مال كثري وجت

 ،فلما بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلامسة والعشرين خرج يف جتارة هلا إىل سوق بصرى )حبوران( وعاد راحبا  
وجها ز فدست له من عرض عليه الزواج هبا، فأجاب، فأرسلت إىل عمها )عمرو بن أسعد بن عبد العزى( فحضر وت

رسول اهلل )قبل النبوة( فولدت له القاسم )وكان يكىن به( وعبد اهلل )وهو الطاهر والطيب( وزينب ورقية وأم كلثوم 
 وفاطمة. وكان بني كل ولدين سنة. وكانت تسرتضع هلم وهتئ ذلك قبل أن تلد. 

أسلم من الرجال والنساء. ومكثا عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعاها إىل اإلسالم، فكانت أول من وملا ب  
 إىل أن ظهرت الدعوة. يصليان سرا  

 ول( وأوالد النيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم منها، غري إبراهيم ابن مارية. كانت تكىن بأم هند )وهند من زوجها األ

فة، الذي مساه يتوفيت رضي اهلل عنها وأرضاها سنة ثالث قبل اهلجرة الشريفة، يف العام العاشر من البعثة الشر 
 .1أصحاب السري بعام احلزن

                                                           

احملقق: زياد حممد ، الطبقات الكبرى هـ(230أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد )املتوىف:  - 1 
   133، 1/131و  8/52م   1990 -هـ  1410بريوت الطبعة: األوىل،  –املدينة املنورة دار الكتب العلمية  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  منصور

 -احملقق: أكرم ضياء العمري المعرفة والتاريخ، ه277يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )املتوىف: 
 ،255، 3/253  م 1981 -هـ 1401الطبعة: الثانية،  الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت

أسد الغابة في معرفة  هـ(630الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد -
  ،7/78  م 1994 -هـ 1415سنة النشر:  الطبعة: األوىل الناشر: دار الكتب العلمية عادل أمحد عبد املوجود -احملقق: علي حممد معوض  الصحابة
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 : المصنفات التي كتبت فيها، والمؤلفات التي تحدثت عنهاياً _ لثا

 2فضائل أم المؤمنين خديجة -1

: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد، ابن عساكر الدمشقي )ت الدمشقي ابن عساكرتأليف: 
 .3. مفقودهـ(686

العمدة في عيون صحاح األخبار من مناقب إمام األبرار وبنته البتول وولديه سبطي الرسول المختار  -2
 وخديجة أم المؤمنين وأبي طالب. 

 هـ(. 600)ت  ، ابن البطريقابن البطريق: حيىي بن احلسن بن احلسني بن عليتأليف: 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 هـ.1086( ورقة، كتبت سنة 159( يف )446بصنعاء، رقم )اجلامع الغريب  مكتبة نسخة حمفوظة يف 

                                                           

از الذهيب )املتوىف :  مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان-  احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط سير أعالم النبالء هـ(748بن قَاْيم
  117-2/109م 1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ،  الناشر : مؤسسة الرسالة

از الذهيب )املتوىف: -  احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم هـ(748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم
 1/41 م 2003الطبعة: األوىل،  الناشر: دار الغرب اإلسالمي

 ،اإلصابة في تمييز الصحابة حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، هـ852)املتوىف: بن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ا- 
 12/123 هـ 1415 -الطبعة: األوىل  بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 

خرج أحاديثه:  يف أخبار من ذهب شذرات الذهب حققه: حممود األرناؤوط هـ(1089عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: -
 1/14 م 1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: دار ابن كثري، دمشق  األرناؤوطعبد القادر 

لناشر: ا االستيعاب في معرفة األصحاب احملقق: علي حممد البجاوي هـ(463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: -
 4/1817م:  1992 -هـ  1412وىل، الطبعة: األ دار اجليل، بريوت

حتقيق :  جامع األصول في أحاديث الرسول هـ(606جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف :  -
 9/120 الطبعة : األوىل مكتبة دار البيان -مطبعة املالح  -الناشر : مكتبة احللواين  التتمة حتقيق بشري عيون -عبد القادر األرنؤوط 

 4/11 م 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر ، ذكره الزركلي يف "األعالم": دار العلم للماليني 2

  3 .ذكره الزركلي يف األعالم: 11/4
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 ( ورقة،  159يف ) ،( تتضمن اجلزء األول والثاين446اجلامع الكبري، رقم ) مكتبة نسخة أخرى حمفوظة يف
 هـ. 1086كتبت سنة 

 ة وعائشة جرد العقول الطائشة إلى معرفة ما اختصت به خدي -3

  هـ(. 935)ت نحو عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي الشافعي المصري  :تأليف: الشاذلي

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  رقم 232جاريت مكتبة نسخة حمفوظة يف ،[700(1021H)] ( ورقة، كتبت سنة 140يف )هـ. 1105 

 هـ. 1106كتبت سنة   (3678رقم ) ،شسرتبيتت مكتبة حمفوظة يف نسخة أخرى 

  قلت: وقد آلت  (.4/43): "األعالم"، كما ذكر يف كتابه خير الدين الزركلي يف مكتبةنسخة أخرى حمفوظة
 بذلك من ورثته بعد موته رمحه اهلل، كما حدثين مة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، شراء  مكتبته القيّ 

 . اهلل ، رمحه، عميد املكتبات باجلامعة وقتذاكعبد اهلل عسيالن الدكتور األستاذ األخ

 النفحات األريجة في متعلقات بيت أم المؤمنين خديجة -4

عالن بن إبراهيم البكري الصديقي املكي الشافعي )ت  بن علي بن حممد بن ابن عالن املكي: حممدتأليف: 
 .4هـ(1057

 مناقب السيدة خديجة بنت خويلد -5

 . 5هـ(1304متأدب من أهل حضرموت )ت  ،احملضار احملضار: أمحد بن حممد بن علوي احلسيين العلويتأليف: 

 

                                                           

  4  .ذكره الزركلي يف "األعالم": 96/2 وهو مفقود 
  5 ذكره الزركلي يف "األعالم": 247/1
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 خديجة أم المؤمنين -6

 . هـ(1334الزهراوي: عبد احلميد بن حممد شاكر بن إبراهيم الزهراوي )ت تأليف: 

لة يف جم خدجية أم املؤمنني هي قصة دينية تارخيية نشرت أوال  " وقال: 1/979ذكره صاحب "معجم املطبوعات": 
 . 6عت يف كتاب"املنار مث ج  

 7خديجة أم المؤمنين -7

 . تأليف: بثينة توفيق

 مرأة فرعونإعمران، آسية بنت خير نساء العالمين: خديجة أم المؤمنين، فاطمة الزهراء، مريم  -8

 . تأليف: علي عويض عويضا

 طبعات الكتاب: -ب

  ،1ص، ط128م، 1997-هـ1417طبع يف دار الكلم الطيب . 

وعائشة رضي اهلل عنهما ، وتزويج فاطمة من  خديجة عليه وسلم( من رسالة في زواج النبي )صلى اهلل -9
 علي رضي اهلل عنهما

  يف جملد، خبط نسخي جيل، أبرزت مهماهتا ( 1927حمفوظة يف مكتبيت اخلاصة بدولة اإلمارات، رقم )نسخة
 هـ.13، ترقى للقرن باملداد األمحر، ناقصة من أوهلا

 بعنوان: قصة زواج خدجية بالنىب صلى اهلل عليه   (310879)زهرية  برقم كتبة األنسخة أخرى حمفوظة يف امل
 وسلم.

                                                           
  6 كما ذكره الزركلي يف "األعالم": 288/3

  7 ذكره الزركلي يف "األعالم": 302/2
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 حياة أم المؤمنين خديجة زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -10

 إعداد: حامد أمحد إبراهيم حجاج

  م.1938أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة األزهر بالقاهرة، كلية اللغة العربية، سنة 

 ديجة بنت خويلد: المثل األعلى لنساء العالمينأم المؤمنين خ -11

 تأليف: إبراهيم حممد حسن اجلمل

  ص.239، يف 1987هـ 1407طبع يف دار اإلعتصام بالقاهرة, سنة 

  ص.208كما طبع يف دار الفضيلة، يف 

 البيئة وأثرها في: حياة السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها -12

 تأليف: إبراهيم حممد حسن اجلمل

  (.229-222، من الصفحة )58, العدد:  15نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مج 

 حياة أم المؤمنين خديجة عليها السالم  -13

 تأليف:حممد شليب إبراهيم

  ص.366م، يف 1992هـ 1412طبع يف دار اجليل ببريوت، سنة 

 أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى رضي اهلل عنها -14

 تأليف: حسن كمال الدين كامل امللطاوي

  م.1979ص، وطبع يف مطبعة السعادة بالقاهرة، سنة 319م، يف 1969هـ 1389طبع سنة 
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 خديجة بنت خويلد -15

 تأليف: حممد كامل حسن

  ص، سلسلة عظماء اإلسالم.125طبع يف املكتب العاملي ببريوت، يف 

 لى أمهات المؤمنين رضي اهلل عنها خديجة الكبرى: أول إمرأة في اإلسالم، وأو  -16

 تأليف: سيف الدين الكاتب

  ص، سلسلة األوائل يف حضارة اإلسالم، 47م، يف 1983هـ 1403طبع يف دار اآلفاق اجلديدة ببريوت، سنة
 .3ص، ط46م، يف 1986هـ 1406سنة  3، وطبع ط2ط

 اإلسالم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي اهلل عنها : أول امراة دخلت في -17

 .تأليف: زهري مصطفى يازجي

  ص، سلسلة صحابيات حول الرسول صلى اهلل عليه 16م، يف 1995هـ 1415طبع يف دار القلم العريب، سنة
 وسلم.

 خديجة بنت خويلد : أول أهل القبلة -18

 تأليف: حممد كامل حسن احملامي؛ بإشراف ومراجعة: عادل نويهض

  2ص، سلسلة عظماء اإلسالم، ط125م، يف 1987ـ ه1399طبع يف املكتب العاملي، سنة. 

 خديجة أم المؤمنين -19

 تأليف: عبد احلميد الزهراوي

  ص، 164م، يف 1925هـ 1345سنة  2، كما طبع ط1ص، ط164م، يف 1907هـ 1328طبع سنة
 ة ، وطبع يف دار اهلالل بالقاهرة، سن2ص، ط164هـ، يف 1345، وطبع يف مطبعة املنار بالقاهرة، سنة 2ط
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، يف املكتبة محمد رشيد رضا، كما طبع بتقدمي: 135ص، سلسلة كتاب اهلالل؛ 226م، يف 1962
 .2ص، ط168م، يف 1987هـ 1407اإلسالمي ببريوت، سنة 

 األنوار الكاشفة في تفضيل خديجة وفاطمة وعائشة رضي اهلل عنهم -20

 بقلم: عبد الراضي فتحي مسعود

  من الصفحة 20, العدد: 20جامعة األزهر بأسيوط، مج  -والدعوة بأسيوط نشرت يف جملة كلية أصول الدين ،
(1453-1473.) 

 خير النساء : خديجة بنت خويلد -21

 بقلم: عبد العزيز غنيم عبد القادر

  (.474-465، من الصفحة )8, العدد: 8نشرت يف جملة كلية اللغة العربية بالقاهرة/جامعة األزهر، مج 

 يجة بنت خويلدأم المؤمنين: خد -22

 تأليف: عبد املنعم اهلامشي

  1ص، سلسلة األمهات، ط119م، يف 2000هـ 1421طبع يف دار ومكتبة اهلالل ببريوت، سنة. 

 خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر اإلسالم -23

 تأليف: عبد املنعم حممد عمر

  يف الدار  3ص، كما طبع ط454م، يف 1982هـ 1402طبع يف اهليئة املصرية العامة للكتاب بالقاهرة, سنة
 .2ص، ط509، كما طبع يف دار الريان للرتاث، يف ص507م، يف 1994املذكورة، سنة 

 سيرة السيدة خديجة بنت خويلد -24

 تأليف: ماجد الزبيدي
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  ص.208م، يف 2004دار احملجة البيضاء ببريوت, سنة 

 خديجة بنت خويلد -25

 تأليف: حممد عبد الغين حسن

 م.1976يف اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة, سنة  طبع 

 البشرى في مناقب السيدة خديجة الكبرى -26

 بقلم: حممد بن علوي املالكي احلسين

  ص.32طبع يف 

 مثلهن األعلى: السيدة خديجة  -27

 عبداهلل العاليلي

  4ص، ط119م، يف 1992هـ 1412طبع يف دار اجلديد ببريوت، سنة. 

 أم المؤمنين خديجة بنت خويلد: سيدة في قلب المصطفى صلى اهلل عليه و سلم  -28

 تأليف: حممد عبده ْياين

  2ص، ط224م، يف 2001هـ 1422طبع يف مؤسسة علوم القرآن بدمشق، سنة. 

 موسوعة السيدة خديجة رضي اهلل عنها  -29

 تأليف: بكر حممد إبراهيم

  1ص، ط228م، يف 2004هـ 1425نشر سنة. 
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 خديجة: زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -30

  ص. 51طبع يف دار الشروق، سلسلة أهل البيت، يف 

 المثال النادر : خديجة بنت خويلد  -31

 تأليف: عامر العقاد

  هـ 1408يف الدار املذكورة، سنة  2، وطبع ط1ص، ط175م، يف 1974طبع يف دار اجليل ببريوت، سنة
 ص. 175م، يف 1988

 نت خويلد رضي اهلل عنها: أول الناس إسالماخديجة ب -32

 تأليف: حممد علي قطب

  1ط سلسلة أمهات املؤمنني، ص،131م، يف 1988هـ 1408طبع يف دار القلم، سنة. 

 السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى اإلسالم  -33

 تأليف: عبد احلميد حممود طهماز

  1ص، ط153م، سلسلة أعالم املسلمني، يف 1990هـ 1410طبع يف دار القلم بدمشق، سنة. 

 سيدات نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم  -34

 تأليف: موسى اخلطيب

  ص، كما طبع يف مكتبة 139م، يف 1992هـ 1412طبع يف دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، سنة
 ص.141م، يف 1994هـ 1414األصدقاء، سنة 
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 خير نساء العالمين: خديجة أم المؤمنين، فاطمة الزهراء، مريم ابنة عمران، آسية امرأة فرعون  -35

 تأليف: علي عويض عويضا

  1ص، ط128م، يف 1997هـ 1417طبع يف دار الكلم الطيب، سنة. 

 خديجة بنت خويلد  -36

 تأليف: عبد السالم العشري

  م، يف 1993هـ 1413ص، كما طبع سنة  199م، يف 1931مصر بالقاهرة، سنة طبع يف دار هنضة
 ص، سلسلة نساء شهريات.199

 " دثريني ... ياخديجة " دراسة تحليلية لشخصية خديجة بنت خويلد -37

 تأليف: سلوى باحلاج صاحل العايب؛ تقدمي: هشام جعيط

  1ص، ط128م، يف 1999طبع يف دار الطليعة بالقاهرة، سنة. 

 خديجة بنت خويلد -38

 تأليف: سلوى باحلاج صاحل العايب

  صلى اهلل عليه وسلم  -ص، سلسلة نساء النيب 285م، يف 2006طبع يف أطوار باإلسكندرية، سنة- . 

ة فاطم -أم حبيبة  -أم هاني  -صفية بنت عبدالمطلب  -مسلمات مؤمنات: خديجة أم المؤمنين  -39
 بنت الخطاب

 تأليف: حممد علي قطب

  ص.143طبع يف دار املختار اإلسالمي، يف 
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 خديجة أم المؤمنين -40

 تأليف: أمحد الشرباصي

  ص.168م، يف 1974طبع يف دار القدس ببريوت، سنة 

 أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد -41

  1ص، سلسلة عامل املرأة؛98م، يف 2001طبع يف مؤسسة البالغ بطهران، سنة. 

 يجة بنت خويلدأم االشتراكية: خد -42

 تأليف: إبراهيم زكي الساعي

  ص، سلسلة مذاهب وشخصيات.138م، يف 1965طبع يف الدار القومية بالقاهرة، سنة 

 خديجة زوجة الرسول  -43

 تأليف: طه عبدالباقي سرور 

  ص.128م، يف 1975هـ 1376طبع يف دار الشرق اجلديد بالقاهرة، سنة 

 دروس من حياة السيدة خديجة -44

 بقلم: سعيد نورالدين حممد 

  296م، العدد: 2002هـ، يناير 1422نشرت يف جملة اهلداية بالبحرين، شوال. 

 بطلة اإلسالم األولى خديجة بنت خويلد  -45

 بقلم: قاسم الشماعي الرفاعي
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  100، من الصفحة )3م، العدد: 1987هـ، مارس 1407نشرت يف جملة الفكر اإلسالمي بلبنان، رجب-
103.) 

 السيده خديجة بنت خويلد: الطاهرة الحنون المصدقة -46

 بقلم: سهري خمتار 

  (. 40-37، من الصفحة )1هـ، العدد: 1401نشرت يف جملة التوعية اإلسالمية بالسعودية، ذو القعدة 

 مناقب السيدة خديجة أولى أمهات المؤمنين  -47

 بقلم: عبد املنعم حممد عمر

  (.51-47، من الصفحة )1م، العدد: 1992هـ، يوليو 1413نشرت يف جملة األزهر، حمرم 

 خديجة بنت خويلد  -48

 بقلم: صالح الغمري أبو طالب

  20، من الصفحة )7م، العدد: 1984هـ، أغسطس 1404نشرت يف جملة رسالة اإلسالم مبصر، ذو القعدة-
21.) 

 صور من التاريخ اإلسالمي: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد  -49

 عبد احلميد العباديتأليف: 

  (.620-616، من الصفحة )146م، العدد: 1936هـ، أبريل 1355نشرت يف جملة الرسالة مبصر، حمرم 

 والثراء عند قومها  ة،ثراء خديج -50

 تأليف: عبد احلميد العبادي
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  (.398-388، من الصفحة )5م، العدد: 1908هـ، يونيو 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، جادي األوىل 

 والجمال عند قومها  ة،جمال خديج -51

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (. 387-383، من الصفحة )5م، العدد: 1908هـ، يونيو 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، جادي األوىل 

 والفضائل عند قومها  ة،فضائل خديج -52

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (. 320-311، من الصفحة )4م، العدد: 1908هـ، مايو 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع اآلخر 

 مقام خديجة عند قومها  -53

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.311-308، من الصفحة )4م، العدد: 1908هـ، مايو 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع اآلخر 

 ة مقام النساء في قوم خديج -54

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.240-232، من الصفحة )3م، العدد: 1908هـ، مايو 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، ربيع األول 

 خديجة أم المؤمنين  -55

 تأليف: عبد احلميد العبادي

  (.66-65، من الصفحة )1م، العدد: 1908هـ، مارس 1326نشرت يف جملة املنار مبصر، حمرم 
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 بنت خويلد: سيدة نساء األرض خديجة  -56

 بقلم: حممود زيدان سفاريين؛ إشراف: بدرية العزاز

  (.49-48، من الصفحة )467م، العدد: 1980هـ، يناير 1400نشرت يف جملة اجملتمع، ربيع األول 

 خديجة الكبرى أولى المسلمات وأولى األمهات  -57

  24، من الصفحة )21م، العدد: 1976هـ، مايو 1396نشرت يف جملة الرسالة اإلسالمية، جادي الثاين-
26.) 

 سالم اهلل على خديجة أم المؤمنين  -58

 بقلم: عبداحلميد جوده السحار 

  54، من الصفحة )12م، العدد: 1974هـ، ديسمرب 1394نشرت يف جملة الرسالة اإلسالمية، ذو القعدة-
56.) 

 خديجه بنت خويلد  -59

 بقلم: سنيه قراعه 

 من الصفحة 106م، العدد: 1967هـ، سبتمرب 1387 جملة العريب بالكويت، جادي األوىل نشرت يف ،
(35-45.) 

 خديجة بنت خويلد التي حملت لواء اإلسالم مع النبي صلى اهلل عليه وسلم -60

 بقلم: جاسم حممد عبد اهلل

  (.93-92من الصفحة )، 163م، العدد: 1991هـ، أبريل 1411نشرت يف جملة اهلداية بالبحرين، رمضان 
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 خديجة رضي اهلل تعالى عنها  ةأم المؤمنين السيد -61

 بقلم: هالة حممد عبدالرمحن 

  ( اجلزء 17-13، من الصفحة )7م، العدد: 1979هـ، فرباير 1399نشرت يف جملة لواء اإلسالم، ربيع األول
، من الصفحة 8م، العدد: 1979س هـ، مار 1399األول، كما نشر اجلزء الثاين يف جملة نفسها، ربيع الثاين 

(35-37.) 

 خديجة بنت خويلد  -62

 بقلم: نعمت عامر 

  م.1987هـ، أبريل 1407نشرت يف جملة األزهر، شعبان 

 خديجة أم المؤمنين  -63

  567، من الصفحة )9م، العدد: 1967هـ، أغسطس 1387نشرت يف جملة لواء اإلسالم، جادي األوىل-
581.) 

 فضائل الصحابه رضي اهلل عنهم : فضائل خديجه ام المؤمنين رضي اهلل عنها  -64

 هيئه التحرير 

  (.10-9، من الصفحة )7م، العدد: 1987هـ، مارس 1407نشرت يف جملة الرتبية اإلسالمية بالعراق، رجب 

 أم المؤمنين السيدة خديجة رضي اهلل عنها  -65

 بقلم: أحمد حسين شرف الدين

 م، 1988-1987شباط  –هـ، كانون األول 1408جادي الثاين، سنة  –ة الفاروق، ربيع الثاين نشرت يف جمل
 (.38-37، من الصفحة )12العدد: 
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 أوالد خديجة من النبي  -66

 بقلم: أمحد عبدة الشرباصي

  (.9-6، من الصفحة )5م، العدد: 1977هـ، نوفمرب 1397نشرت يف اجمللة العربية، ذو احلجة 

 خديجة أم المؤمنين  -67

 بقلم: أمحد عبدة الشرباصي

  (.117-113م، من الصفحة )1977هـ، أغسطس 1397نشرت يف اجمللة العربية، شعبان 

 خديجه بنت خويلد  -68

 تأليف: عبد احلميد جودة السحار 

  ص.281جزء من الكتاب، طبع يف مكتبة مصر بالقاهرة، يف 

 خديجة الكبرى أم المؤمنين الجوهر الثمين في بعض مناقب السيدة -69

 تأليف عبد اهلل بن حممد حسني السندي

  ص.56م، يف 1907هـ 1325طبع يف املطبعة املريية مبكة املكرمة، سنة 

  أم المؤمنين خديجة بنت خويلد -70

 تأليف: أمني سعد مصطفى عسل

  ص.96م، يف 1960هـ 1379طبع يف اإلسكندرية: دون ناشر, سنة 

 ره إلى الشاموذكر سف ،البهيجة في نظم قصة زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم بالسيدة خديجةالجواهر  -71

 نظم: عبد اهلل بن أمحد املعروف بالعريب
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  ص.32م، يف 1930هـ 1322طبع يف مكتبة الشيخ مصطفى الكتيب، سنة 

 الميةدور خديجة بنت خويلد في حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم و نشر الدعوة اإلس -72

 إعداد: موتيق نعيمة؛ إشراف: محان حممد

  ص.53م، يف 1986-1985نشرت يف جامعة حممد اخلامس السويسي بالرباط, سنة 

نساء مؤمنات: خديجة بنت خويلد، فاطمة الزهراء، أسماء ذات النطاقين، أم سليم الرميصاء، أم عمارة  -73
 نسيبة بنت كعب

 تأليف: يوسف القرضاوي

  ص.62م، يف 1979هبة بالقاهرة, سنة طبع يف مكتبة و 

 نساء مبشرات بالجنة : خديجة بنت خويلد، بركة بنت تعلبة  -74

 تأليف: أمحد خليل جعة؛ قدم له: منذر شعار

  م.1991هـ 1412طبع يف دار ابن كثري بدمشق، سنة 

  العشرة الكرام: طريق الجنة، سارة و الخليل، يوسف و العزيز، خديجة بنت خويلد -75

 تأليف سعد الدين املصري

  ص.91م، يف 1980نشر سنة 

 خديجة -76

 تأليف: سامية منيسي

 1طبع يف دار النشر للجامعات، سلسلة نساء مؤمنات: أمهات املؤمنني، ط. 
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 وسيف علي عليه السالم ،مال خديجة رضي اهلل عنها -77

 تأليف: حممد أمحد حجازي

  1ص، ط128م، يف 2006طبع يف دار احملجة البيضاء، سنة. 

 السيدة خديجة ) أم المؤمنين( -78

 يلزهراو اتأليف: عبد احلميد 

  1ص، ط258م، يف 2006طبع يف مكتبة النافذة، سنة. 

 خديجة بنت خويلد -79

 تأليف: أبو زياد حممد مصطفى  

  1ص، سلسلة نساء مؤمنات، ط16م، يف 2006طبع يف دار األمل، سنة. 

 خويلد من المهد إلى اللحدحياة السيدة خديجة بنت  -80

 تأليف: حسني علي الشرهاين

  1ص، ط320م، يف 2005طبع يف دار ومكتبة اهلالل، سنة. 

 حياة السيدة خديجة بنت خويلد عليها السالم -81

 تأليف: ماجد ناصر الزبيدي

  1ص، ط208م، يف 2004طبع يف دار احملجة البيضاء، سنة. 

 خويلد بنت ديجةخ السيدة النساء من أسلمت من أول -82

  توفيق ثابت حممد: تأليف
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 1سلسلة األوائل، ط ص،40م، يف 2001العبيكان، سنة  مكتبة طبع يف. 

 عنها اهلل رضى وخديجة وسلم عليه اهلل صلى محمد الزوجان -83

   فوزي فتحي: تأليف

 م. 2000اإلسالمية، سنة  والنشر التوزيع دار طبع يف 

 الطاهرة خويلد بنت خديجة -84

 السيد يعقوب وجيه: تأليف

 مسلمات نساء م، سلسلة2000احلديثة، سنة  العربية طبع يف املؤسسة 

 الكبرى خديجة وأخبار مناقب في الذكرى أطيب -85

 هـ(1415)ت   عزوز إسحاق عقيل: تأليف

  1ص، ط64م، يف 1998طبع يف دار الرازي، سنة. 

 بالسيدة خديجةالدرة الفريدة في تجارة النبي وزواجه  - -86
 مجهول. -

 هـ خبط النسخ، عبدالرمحن بن حممد دادي شرائيب.1126 -و(40) -(1035)97\15بانكيبور \خداجبش

  -زواج السيدة خديجة بالنبي صلى اهلل عليه وسلم -87
 جمهول.

 هـ.1150 -(80-45)و -[ we.694(8980]) 8/17( الدولة/ برلني 1 
 هـ.12ق -(38-ب13)و -[ L-611(1261]) 135( جامعة ييل/ نيوهافن 2
 خبط النسخ. -وMoll.449.Stz.Kah.44]- (108)(1820]) 384( جوتا/ أملانيا 3
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 قصة خطبة النبي صلى اهلل عليه وسلم للسيدة خديجة ) رضي اهلل عنها ( و زواجه بها ) أرجوزة (. -88
 الشامي ) الشيخ البعلبكي ( .

 . ھ 1088 -ص (  30)  - [ Or . 2649 ] 275جامعة ليدن 

 قصة السيدة خديجة بنت خويلد و زواجها بالنبي عليه الصالة و السالم. -89
 البكري ) أمحد بن عبد اهلل (.

 (. 222/  6) بروك ) ع (  -هبا ترقيع و تقطيع و أثر عرق  -[  5496]  89 - 88/  4دار الكتب / القاهرة 
 زواجها بالنبي عليه الصالة و السالم .قصة السيدة خديجة بنت خويلد و -90

 جمهول .
 خبط مشرقي . ، ھ1258 -(  52 - 17) ص  -م [ 154]  230/  2( اخلزانة العامة / تطوان 1
 . ھ 1272 -[  3653]  89/  4( دار الكتب / القاهرة 2

 مناقب السيدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم -3040_ 91

 هـ )وهي منتخبة من : األنوار يف سرية النيب املختتار( جملهول(.1304محد بن حممد( ت احملضار )أ 

 هـ، بخط مشرقي.1311\1تونس \دار الكتب الوطنية )حسن حسني عبدالوهاب ( 

 المراجع والمصادر:

زري، عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجل ابن األثري -
عادل أمحد عبد املوجود الناشر: دار  -هـ( أسد الغابة يف معرفة الصحابة احملقق: علي حممد معوض 630)املتوىف: 

 م 1994 -هـ 1415الكتب العلمية الطبعة: األوىل سنة النشر: 

الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري  ، جمدابن األثري -
ون التتمة حتقيق بشري عي -هـ( جامع األصول يف أحاديث الرسول حتقيق : عبد القادر األرنؤوط 606)املتوىف : 

 عة : األوىل مكتبة دار البيان الطب -مطبعة املالح  -الناشر : مكتبة احللواين 
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هـ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 852ابن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد )املتوىف: -
 وعلى حممد معوض اإلصابة يف متييز الصحابة، الناشر: دار الكتب

الم النبالء احملقق : جمموعة هـ( سري أع748)املتوىف : -الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان -
 1985هـ /  1405من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

  117-2/109م

از الذهيب )املتوىف:  - هـ( تاريخ اإلسالم 748الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم
 م 2003الدكتور بشار عّواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األوىل، ري َواألعالم احملقق:فيات املشاهَووَ 

/: 12هـ  1415 -بريوت الطبعة: األوىل  –العلمية  الكتب  دار العلم للماليني، "األعالم"، خري الدين ، الزركلي_
 م 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر 

بد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي املعروف بابن سعد )املتوىف: أبو عابن سعد، -
ب املدينة املنورة دار الكت -هـ( الطبقات الكربى، احملقق: زياد حممد منصور الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 230

 م   1990 -هـ  1410بريوت الطبعة: األوىل،  –العلمية 

هـ( 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  بن عبد الربا -
 -هـ  1412احملقق: علي حممد البجاوي االستيعاب يف معرفة األصحاب الناشر: دار اجليل، بريوت الطبعة: األوىل، 

 م  1992

هـ( حققه: حممود 1089حلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري ا ابن العماد -
 –األرناؤوط شذرات الذهب يف أخبار من ذهب خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط الناشر: دار ابن كثري، دمشق 

  م 1986 ،هـ 1406بريوت الطبعة: األوىل، 

ه، املعرفة والتاريخ احملقق: أكرم 277يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )املتوىف: الفسوي، -
 م 1981 -هـ 1401 بريوت الطبعة: الثانية،  الناشر: مؤسسة الرسالة ضياء العمري

 


