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  .م۱۹۴۲/.ق۱۳۶۱به کوشش ايلزه ليشتن اشتتر، بيروت،  ، ،محمد بن حبيب،ا .١
  .ق۱۴۱۷، قم،  7امام صادق مؤ ،       ابن زهره، .٢
علـي محمـد    :تحقيق ،       ، منؤعبد الم ابن عبد الحق، .٣

  ق.١٤١٢، دار الجيل، بيروت بجاوي،
 ةتحقيق عبدالسالم محمد هـارون، مطبعـ   ،   ،س، ابی الحسن احمدابن فار .٤

 ق.۱۳۸۹المصطفي و اوالده، مصر، 
  محمـد فـؤاد    :قيـ حقت ،      ،زوينـي أبـو عبـد اهللا   محمدبن يزيـد الق  ابن ماجة،  .٥

  .تا، بيهدار إحياء الكتب العربي، عبد الباقي
 ق.١٤١٤بيروت، دارصادر، لبنان،  ، محمدبن مكرم،  ابن منظور، .٦
دفتـر   ،            ،بن مطهر بن يوسف حسن حلي، اسدي .٧

 ق.١٤١٣قم،  مدرسين، جا، انتشارات اسالمي
  تحقيـق شـيخ محمـد تقـي ايروانـي       ،   ،بن احمدبن ابراهيم يوسف بحراني، .٨

 ق.١٤٠٥و سيد عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 
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  دار  ،محمـد زهيـربن ناصـر الناصـر    تحقيـق   ،    ،محمدبن اسـماعيل  ،بخاري .٩
 .ق١٤٢٢ ،طوق النجاة

 :بـه کوشـش   ،          ،بن عبد العزيز عبداهللا البکري،  .١٠
 ق.١٤٠٣مصطفي سقا، عالم الكتب، بيروت، 

١١.   بن علي محمدبن حسنعاملي، حر ، ،    ،بيـروت، دار   تحقيـق ربـاني شـيرازي
  ق.١٤٠٣احياء التراث العربي، 

  .ق۱۴۰۳ ،، اصفهان 7امير المؤمنين کتابخا ،   ،ابو الصالح حلبي،  .١٢
، جامعه مدرسـين ، دفتر انتشارات اسالمي ،    ، )عالمه( حلّي  .١٣

 ق.١٤١٣قم، 
  .ق۱۴۱۸، قم، هالمطبوعات الديني مؤ ،  ،جعفربن حسن ،)محقق( حلي  .١٤
، آل البيـت، مشـهد   همؤسسـ  ،          )عالمه(  حلّي،  .١٥

  ق.١٤٢٠
 .ق١٤١٤آل البيت، قم،  مؤ ،  ،بن مطهر اسدي بن يوسف حسن حلّي،  .١٦
  .ق۱۴۰۵الشهداء العلمية، قم، مؤسسة سيد  ،   ،بن سعيد يحيي حلّي،  .١٧
  .ق۱۴۰۱رياض،  ،       جاسر،  حمد  .١٨
 م.١٩٩٩بيروت، دارصادر،  ،  ،بن عبداهللا شهاب الدين ابوعبداهللا ياقوت حموي،   .١٩
  .ق۱۴۱۳آل البيت، قم،  مؤ ،  ،بن جعفر عبد اهللا حميري،  .٢٠
    مقـرر رضـا خلخـالي، منشـورات مـدر      ،     ،ابو القاسم ،خوئي  .٢١

  ق.١٤٠٩، لطفي، قم م ـدار العل
، شـيخ مرتضـى بروجـردي    مقـرر  ،       ( )  ،و القاسـم اب ،يئخو  .٢٢

  ق.١٤١٨، بيروت، دارالمؤرخ العربي
 .ق۱۴۱۳المنار،  مؤ ،       ،سيد عبداالعلي، سبزواري .٢٣
 ،منشـورات الحـرمين، قـم    ،        ،حمزةبن عبد العزيز سالّر،  .٢٤

  .ق۱۴۰۴
دار بيـروت،  ،  ،    ، أبو الحسن السـمهودي نور الدين ، سمهودي .٢٥

 .ق١٤١٩، الكتب العلمية
مجـد ريـاض و نـزار    أمقـرر   ،         ،محمدرضا سيد سيستاني،  .٢٦

  ق.١٤٣٧يوسف، بيروت، دارالمورخ العربي، 
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قـم، دفتـر انتشـارات     ،       محمدبن مكي عاملي، شهيد اول،  .٢٧
  .ق١٤١٧اسالمي، 

 .ق۱۴۱۵ ،، قم 7امام هادي مؤ ،صدوق،   .٢٨

 ق.۱۴۱۸، قم،  7مؤسسه امام هادي ،    صدوق،   .٢٩

 .ق١٤٠١دارصعب، دارالتعارف بيروت،  ،   صدوق،   .٣٠

 ق.١٤١٦قم، دارالتفسير،  ،  سيد محسن، حکيم،  طباطبايي  .٣١

عـة  مجا، إسـالمي  تحقيـق مؤسسـة نشـر    ،   ، سـيد محمـدكاظم  ، ي يـزدي يطباطبا .٣٢
  ق.١٤١٧قم،  مدرسين

  ق.۱۴۱۸ ،مؤسسه آل البيت، قم ، بن محمد  سيد علي طباطبايي،  .٣٣
  ش.١٣٦٢، تهران، اساطير ،  ،محمدبن جرير ،طبري  .٣٤
دار الکتـاب العربـي،    ،        ،حمدبن حسنابو جعفر، م طوسي،  .٣٥

  .ق۱۴۰۰ ،بيروت
تهـران، دارالكتـب اإلسـالمية،     ،چهارم ، ابوجعفر محمدبن حسن،  طوسي،   .٣٦

 ق.١٤٠٧

تحقيق: شيخ محمد حسون، قم،  ،    ،بن حمزه محمدبن علي طوسي،  .٣٧
 ق.١٤٠٨نجفي،  مكتبة آية اهللا مرعشي

آل  ةمؤسسـ  ،       ،محمدبن علي موسوي عاملي،  .٣٨
  .ق۱۴۱۱البيت، بيروت، 

 ق.١٤٠٩، نشر هجرت، قم ،،  بن احمد الخليل، الفراهيدي .٣٩
 ،المكتبـة العلميـة   ،          ،حمدبن محمدبن علـي ا ،فيومي  .٤٠

  م.١٩٨٧بيروت، 
  .ق۱۴۰۷ ،، تهرانهدار الکتب اإلسالمي ، ،ابو جعفر، محمدبن يعقوب کليني، .٤١
  تحقيــق:  ،        ،جعفــربن حســن محقــق حلــي،  .٤٢

  ق.١٤٠٨، عبد الحسين محمد علي بقال، اسماعيليان، قم
  نماينـدگي ولـي فقيـه در امـور حـج و زيـارت،        حـوز  ،  مراجع عظام تقليد،   .٤٣

  .ش١٣٩٣نشر مشعر ، 
 ش.١٣٧١، فقه الشيعه، بيروت ةسسؤم ،   ،علي اصغرمرواريد،  .٤٤
  ق.١٤١٠، مدرسين، قم موسسه نشر اسالمي جا ،  ،محمدبن محمد مفيد،  .٤٥
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  ق.١٣٩٠نجف ، اآلدابچاپ دوم ، نشر  ،  ،هروح اللّسيد  ،خمينيموسوي   .٤٦
 دار إحيـاء التـراث العربـي،     ،          ،محمد حسـن  نجفي،  .٤٧

  .ق۱۴۰۴ ،بيروت
آل البيـت،   ةمؤسسـ  ،      ،محمد مهدي بنمولي احمد  نراقي، .٤٨

 ق.١٤١٥قم، 
  ق.١٤٢٥، دار المسلم للنشر والتوزيع ، ،ابن المنذر ،نيسابوري .٤٩
  .تا، بيالفکر، بيروتدار  ،   ،بن الحجاج مسلم يسابوري،ن .٥٠




