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مطهـر اسـدي، حلّـي، تحقيـق: شـيخ       بـن   يوسف بن  إرشاد األذهان إلي أحكام اإليمان، حسن.  ١

 ق.١٤١٠، اول، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه،  حسون فارس
، ة، تاريخيـ ة، جغرافيةفقهي ةدراس ةو المکاني ة، مواقيت الحج الزمانيةالمعاصر ة.  البحوث الفقهي٢

  ق.١٤١٦، سال ٢٩، عدد ٨نواب مرزا، سال دکتر عبدالوهاب ابراهيم ابوسليمان و دکتر معراج
مطهر اسدي، حلي، تحقيـق: محمـد هـادي     بن  يوسف بن  تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، حسن.  ٣

 ق.١٤١١يوسفي غروي، تهران، مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
و عبد الکـريم حامـد، دار احيـاء     حمد بن احمد ازهري، تحقيق: عمر سالمي، متهذيب اللغة.  ٤

  ، بيروت.   التراث العربي
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دارالكتـب اإلسـالمية،     ، تهـران،  حسن، طوسي، چهـارم  بن  تهذيب األحكام، ابوجعفر محمد.  ٥
 ق.١٤٠٧

حسـين عـاملي، كركـي، محقـق ثـاني، مؤسسـه        بـن   جامع المقاصد في شـرح القواعـد، علـي   .  ٦
  ق.١٤١٤البيت،  آل

بـاقر نجفـي، تحقيـق شـيخ عبـاس       بـن   شرح شرائع اإلسالم، محمـد حسـن   جواهر الكالم في.  ٧
 تا. قوچاني، بيروت، دارإحياء التراث العربي، بي

٨  .ش١٣٨٢، قم،  7اء، جعفر سبحاني تبريزي، موسسه امام صادقالحج في الشريعة االسالمية الغر.    
ابراهيم بحراني، تحقيـق شـيخ     بن احمد بن  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف.  ٩

 .ق١٤٠٥ محمد تقي ايرواني و سيد عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسالمي،
احمد حلّي، دوم، قم، دفتـر   بن  منصور بن  ادريس، محمد ، ابن  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي.  ١٠

 ق.١٤١٠ انتشارات اسالمي، 
مكـي عـاملي، شـهيد اول، قـم، دفتـر انتشـارات        بـن   حمدالدروس الشرعية في فقه اإلمامية، م.  ١١

  ق.١٤١٧اسالمي
، تصـحيح  ييمعـاذ، طباطبـا   ابـي  بـن   محمـد  بـن   رياض المسائل في تحقيق األحكام، سيد علـي .  ١٢

 ق.١٤١٨البيت،  آل همند، محسن قديري، كريم انصاري، علي مرواريد، قم، مؤسس محمد بهره
   ش.١٣٧١، صغر مرواريد،  موسسه فقه الشيعه، بيروت، علي اةالينابيع الفقهي ةسلسل. ١٣
  ، محقق: محمد فؤاد عبد الباقي.هسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني أبو عبد اهللا ابن ماج.  ١٤
  .ق١٤٠٦وم، اإلسالمية، چاپ د المطبوعات ، حلب، مكتبالنسائي.  سنن النسائي، ١٥
 شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، جعفر بـن حسـن محقـق حلـي، تحقيـق: عبـد الحسـين       .  ١٦

  ، اسماعيليان، قم.   محمد علي بقال
 حمـد عبـد الغفـور   اتحقيـق  ، جـوهری د بـن حمـا   لياسـماع  )،هيـ تاج اللغه و صحاح العرب(الصحاح .  ١٧

  ق.١٣٧٦، دار العلم للماليينروت، ي، بعطار
  ر الفکر، بيروت.، دايمسلم بن الحجاج نيسابور،  صحيح مسلم.  ١٨
 تا. احياء التراث العربي، بي اسماعيل بخاري، دار بن  صحيح البخاري، محمد.  ١٩
 تا. ، بي كتابفروشي داوري بابويه قمي، شيخ صدوق، قم،  بن  علي بن  علل الشرائع، محمد.  ٢٠
  .ق١٤١٧،  7الحلبي، به كوشش بهادري، قم، مؤسسه امام صادق، ابن زهره غنية النزوع.  ٢١
  ق.١٣٩٩،هالحکوم ة، مطبعةالمکرم ةالشيخ محمدبن ابراهيم، مک ة.  فتاوي و رسائل سماح٢٢
  ١٥شماره فصلنامه ميقات حج، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. .  ٢٣
  ق.١٤١٧ ه،يدار الکتب العلم، روتيروز آبادی، بيعقوب فيط، محمد بن يالقاموس المح.  ٢٤
  .، تهران ، عبد اهللا بن جعفر حميري، کتاب فروشي نينوا االسنادقرب .  ٢٥
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  ق.١٤١٣، دفتر انتشارات اسالمي، ، عالمه حليقواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام.  ٢٦
  .ق١٤١١الكليني، به كوشش غفاري، بيروت، دار التعارف،، الكافي.  ٢٧
محمـد فاضـل هنـدي، دفتـر      بـن   حسـن  بـن   كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، محمـد .  ٢٨

 ق.١٤١٦انتشارات اسالمي، 
 ، عبدالهادي فضلي.مبادئ علم الفقه.  ٢٩
علـي موسـوي عـاملي، بيـروت،      بن  ، محمد مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم.   ٣٠

 ق.١٤١١البيت، مؤسسه آل
محسـن   :بن عبد العزيز الديلمي، تحقيقبى يعلى حمزة أالمراسم العلوية في االحکام النبوية، .  ٣١

   ش.۱۳۷۲المعاونية الثقافية، :، المجمع العالمي الهل البيتي االمينيالحسين
من بـن عبـد الحـق ابـن عبـد الحـق،       ؤمراصد االطالع علي اسماء االمکنه و البقـاع، عبـد المـ   .  ٣٢

 علي محمد بجاوي، دار الجيل، بيروت.   تحقيق
  براهيم بن محمد اصطخري، دار صادر، بيروت.  المسالک و الممالک، ا.  ٣٣
  .ق١٤١٦شهيد الثاني، قم، معارف اسالمي، ، مسالك االفهام الي تنقيح شرائع االسالم.  ٣٤
 ق.١٤١٦ي، حكيم، قم، مؤسسة دارالتفسير، يمستمسك العروة الوثقي، سيد محسن، طباطبا.  ٣٥
 ق.١٤١٥البيت،  حمد مهدي نراقي، قم، مؤسسه آلم بن  ، مولي احمدهأحكام الشريعمستند الشيعة في.  ٣٦
، المكتبـة   ي المقـرئ ، أحمد بن محمدبن علي الفيـوم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.  ٣٧

  م.١٩٨٧بيروت، ، العلمية
 ،رضا خلخـالي، منشـورات مدرسـه دار العلـم     ي، مقرريابو القاسم خو المعتمد في شرح المناسک،.  ٣٨

  لطفي، قم.  
 م.١٩٩٩عبداهللا حموي، بيروت، دارصادر،  بن  الدين ابوعبداهللا ياقوت معجم البلدان، شهاب. ٣٩
عبـد العزيـز البکـري، بيـروت، عـالم       بن  البالد و المواضع، عبداهللا معجم ما استعجم من اسماء . ٤٠

 ق.١٤٠٣الكتب، 
    .ق١٤٣١،  ، مؤسسة الريان، چاپ دوم دار مكة ، ، عاتق بن غيث البالدي معجم معالم الحجاز . ٤١
،  المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المـدني، أبـو عبـد اهللا، الواقـدي     . ٤٢

 ق.١٤٠٩، ، بيروتار األعلميد
  .ق١٣٧١، قاهره، عبدالسالم هارون به کوشش، ابن فارساللغه،  مقاييس . ٤٣
  .الكويت ـ دارالسالسل، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . ٤٤
  ، قم.    7، محمد بن علي ابن بابويه، موسسه االمام الهادي الهداية في األصول والفروع  .٤٥
  احيـاء  تحقيـق ربـاني شـيرازي، بيـروت، دار    علـي عـاملي،    بـن   حسـن  بن  وسائل الشيعة، محمد . ٤٦

 ق.١٤٠٣العربي،   التراث
  


