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٢٨٠٦ــ ٢٠١٢رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥٢٦: ISBNالرقم الدولي 

.ـ     مــــ١٩٦٥الحسني، نبيل،

النبــي المـصطفى صــلى اهللا  (وهــي قلبـي وروحـي التــي بـين جنبـي     : هـذه فاطمـة صــلوات اهللا وسـالمه عليهـا    
ــ كــربالء ١ط.نبيــل الحــسني تحليــلدراســة و: )آلــه وســلم عليــه و ـــة  : ـ ـــة الحــسينية المقدســـ قــسم الــشؤون  . العتب

.م٢٠١٣=.ق١٤٣٤، شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية. الفكرية والثقافية

).١٠٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٨

.المصادر

. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء.١
واقعــة إحــراق بــاب دار فاطمــة  . ٤. فــي القــرآن–. هـــ١١–؟ قبــل الهجــرة ٨، )س(فاطمــة الزهــراء . ٣. فــضائل–

، )س(فاطمة الزهراء . ٦. إيذاء وتعقيب. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٥. ق١١،  )س(الزهراء  
.أحاديث-الشيعة . ٧. الشهادة–. هـ ١١–؟ قبل الهجرة ٨

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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العتبة الحسينية المقدسة - كربالء المقدسة : قالعرا

٣٢٦٤٩٩: هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 
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األولاملبحث

كخصوصية جتهيزها وتفردها يف ذل


  


 

.)١(»القرب روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النريان«
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تغسيلها: اِّـسألة األوُّـ


          

 

 


           


       
 




       
       

 





   

 



6٩7.......................................................وتفردها يف ذلك  جتهيزهاخصوصية: املبحث األول

.»هيئي يل ماء«

 
.»ائتيين بثيابي اجلدد«

 
.»افرشي يل يف وسطه«

 
.»إني مقبوضة اآلن فال أكشفن فإني قد اغتسلت«

 
.»ال تكشف«
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.»طالبين أنت وعلي بن أبيييا أمساء إذا أنا مت فاغسل«
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.)٢(»غسل علي فاطمة عليهما السالم وكانت أوصت بذلك إليه«

 
 

فإذا قرأت يس فاعلم أني قد قضيت حنيب فغسلين وال تكشف عين فإني طاهرة «

.»ةمطهر

"
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وا لقـد أخـذت يف أمرهـا وغـسلتها يف قميـصها ومل أكـشفه عنـها فـو ا لقــد         «

.)١()»كانت ميمونة طاهرة

 
         

 
.)٢()»أما مسعت قول النيب صلى ا عليه وآله وسلم هي زوجتك يف الدنيا واآلخرة«

         
 

.»ذاك أمري املؤمنني عليه السالم«

 
.»؟كأنكم ضقت مما أخربتك به«

 
ال تضيقن فإنه صديقة ال يغسلها إال صديق أما علمت أن مريم مل يغسلها إال «

.)٣()»عيسى عليه السالم
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»        عليه وآلـه  يا ابين إن أنا مت فغسالني بالربدة اليت نشفتم هبا رسول ا صلى ا

.»عليها السالموفاطمة وسلم 

 
بالربدة اليت نشف هبا رسول ا وفاطمة فنشف هبا ثم برز احلسن عليه السالم«

.)٢()»أمري املؤمنني عليهم السالم

            
            

 


 

 



!
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بعـد املـوت وتنظـر املـرأة إىل زوجهـا ويغـسل       امرأتهبأس بأن ينظر الرجل إىل     وال«

.)١(»صاحبه إذا ماتاكل واحد منهما
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حنوطها عليها السالم: اِّـسألة الثانية


 




 
 



             

 


 

 



روضتها الفردوسيةزها لالنتقال إىل جتهی: الفصل األول....................................................6١٦7


             


 

ه كان يف الوصية أن يدفع إيل احلنـوط فـدعاني رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـ       «

دفعه إيل جربئيل يا علي ويا فاطمة، هذا حنوطي من اجلنة : وسلم قبل وفاته بقليل فقال

.وهو يقرئكما السالم ويقول لكما اقسماه واعزال منه يل ولكما

يا أبتاه لك ثلثه وليكن الناظر يف الباقي علي بن : فقالت فاطمة عليها السالم

.أبي طالب عليه السالم

موفّقة رشيدة مهدية :  عليه وآله وسلم وضمها إليه وقالفبكى رسول ا صلى ا

.ملهمة، يا علي قل يف الباقي

.نصف ما بقي هلا والنصف اآلخر ملن ترى يا رسول ا: قال

.)١(»هو لك فاقبضه: قال


 

أن أمري املؤمنني عليه السالم غسل فاطمة عليها الـسالم ثالثـا ومخـسا وجعـل يف         «

الغسلة اخلامسة اآلخرة شيئا من الكافور وأشعرها مئزرا سابغا دون الكفن 

اللهم إهنا أمتك وبنت رسولك : وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول
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صفيك وخريتك من خلقك، اللهم لقّنها حجتها وأعظم برهاهنا وأعل درجتها و

.)١(»وامجع بينها وبني أبيها حممد صلى ا عليه وآله وسلم

 
اً مـن سـندس مـن اجلنـة قـد ضـرب       فإذا مت فانظري إىل الدار، فإذا رأيـت سـج      «

فــامحليين وزينــب وأم كلثـــوم، فــاجعلوني مـــن وراء    فــسطاطا يف جانــب الـــدار،   

.»، وخلو بيين وبني نفسيالسجف




 
، وحنوط ابنتك، كهذا حنوط: يا رسول ا ربك يقرؤك السالم، ويقول لك«

ا وماءها وأونيها من ن أكفاهنالسالم مقسوم أثالثاً، ووحنوط أخيك علي عليه ا

.)٢(»اجلنة

        
 

كفنها عليها السالم: اِّـسألة الثالثة
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.)١(»إذا أنا مت فاغسلوني وامجروا ثيابي«
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الصالة عليها: اِّـسألة الرابعة










 
           


 

 

          

 
 


 

ــر أمــري املـؤمنني تكــبرية فيكــرب جربائيـل تكــبرية واملالئكــة     « كـان يكب
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.»ملؤمنني مخساًاملقربون إىل أن كبر أمري ا

 
.)١()»يف دارها، ثم أخرجها«

   
 

أن علي بن أبي طالب صلى على فاطمة عليها السالم فكبر مخساً وعشرين «

.)٢(»تكبرية
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ال تصلي علي أمة نقضت عهد ا، وعهد أبي رسول ا صلى ا عليه وآلـه    «

، يف أمري املؤمنني علي عليه السالم، وظلموني حقّي، وأخذوا إرثي، وخرقوا وسلم

ـ             ــ  ـ ا صحيفيت اليت كتبها يل أبي مبلـك فـدك، وكـذّبوا شـهودي وهـم ــ

ربئيل، وميكائيل، وأمري املؤمنني عليه السالم، وأم أميـن، وطفـت علـيهم يف         جو

بيوهتم وأمري املؤمنني عليه السالم حيملين، ومعي احلسن واحلسني عليهما السالم 

ا ، أالّ تظلمونا، وال تغصبونا حقّنليال وهناراً إىل منازهلم أذكّرهم با وبرسوله

، ثم ينفذون إىل الذي جعله ا لنا، فيجيبونا ل ، ويقعدون عن نصرتنا هناراً يال

، ومعه عمر بن اخلطاب، وخالد بن الوليد، ليخرجوا ابن عمي عليا  دارنا قنفذاً

عليه السالم إىل سقيفة بين ساعدة لبيعتهم اخلاسرة فال خيرج إليهم متشاغال مبا     

القـرآن،  أوصاه به رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، وبأزواجه، وبتـأليف         

اه بقضائها عنه عذاة وديناً، فجمعوا احلطب اجلزل  وقضاء مثانني ألف درهم وص

 ار ليحرقوه وحيرقونا، فوقفت بعضادة الباب، وناشدهتم با على بابنا، وأتوا بالن

ا وينصرونا، فأخذ عمر السوط من يد قنفذ ــ مـوىل أبـي      وا عن وبأبي أن يكفّ
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التوى ا      ـ فــضرب بــه عــضدي، فــ لــسوط علــى عــضدي حتــى صــار     بكــر ـــ

، فـسقطت لـوجهي،              كالدملج، وركل الباب برجله، فرده علـي وأنـا حامـلُ

ار تسعر وتسفع وجهي، فضربين بيده حتّى انتثر قرطي من أذني، وجاءني   والن

.املخاض فأسقطت حمسناً قتيال بغري جرم

سلم منهم، وتـربأت  فهذه أمة تصلّي علي، وقد تربأ ا ورسوله صلى ا عليه وآله و    

.»!منهم؟

 



          


 
ــسالم  « ــه ال ــؤمنني علي ــري امل ال أم ــ ــسبعة : ق ــون، وهبــم  خلقــت األرض ل ــم ترزق هب

اد، وأبـوذر، وعمـار،   تنصرون، وهبم متطرون، منهم، سـلمان الفارسـي، واملقـد       

.»وحذيفة

:وكان أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهما السالم يقول

.)٢(»، وهم الذين صلوا على فاطمة صلوات ا عليهاموأنا إمامه«
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تشييعها عليها السالم: اِّـسألة الخامسة

            
            

 


 
.)١(»خرجت ليال ومعها مصابيحإن ابنة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أ«

 
فيما قضت حنبها وهم يف جـوف الليـل أخـذ علـي عليـه الـسالم يف جهازهـا مـن             «

ساعته واشعل النار يف جريد النخل ومشى مع اجلنازة بالنار، حتى صلى عليها ودفنها 

٢(»ليال(.

 




6٢٤7

 
 
 
 

ثانياملبحث ال

دفنها وموضع قربها
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دفن فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ




           


 
         

           


 
 

إذا أنا مت فتول أنت غُسلي، وجهزني، وصل علي، وأنزلين قربي، وأحلدني، وسو     «

الرتاب علي، وأجلس عند رأسي ُقبالة وجهي فأكثر من تالوة القرآن والدعاء، 

.)١(»فإهنا ساعة حيتاج امليت فيها إىل أنس األحياء

          
 

»الرمحن الرحيم، بسم ا بسم ا،عليه وآله ،وبا صلى ا وعلى ملة رسول ا

سلمتك أيتها الصديقة إىل من هو ،حممد بن عبد ا صلى ا عليه وآله ،وسلم
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.»تعاىل لكورضيت لك مبا رضي ا ،أوىل بك مين

 

PNOPQRSTUO 

 
 

اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إهنا قد أوحشت فأنسها، اللهم إهنا «

ــري         ــت خـ ا، وأنـ ــ ــأحكم هلـ فـ ــت  ــد ظلمـ قـ ا  ــ ــهم إهنـ ــصلها، اللـ فـ ــرت  ــد هجـ قـ

.)٣(»احلاكمني


 

السالم عليك يا رسول ا عين، والسالم عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة «

يف الثرى ببقعتك، واملختار ا هلا سرعة اللحاق بـك، قـل يـا رسـول ا عـن           

ــ   ــا عــن ســيدة ن ساء العــاملني جتلــدي إال أن يل يف التأســي  صــفيتك صــربي وعف

بسنتك يف فرقتك موضع تعز فلقد وسدتك يف ملحودة قربك وفاضت نفسك 

بني حنري وصدري بلى ويف كتاب ا يل أنعم القبول إنا  وإنا إليه راجعون 

قد اسرتجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء فما أقبح اخلضراء والغرباء يا 

 أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد وهم ال يربح من قليب أو خيتار ا يل رسول ا
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وإىل ا ،وهم مهيج سرعان ما فرق بيننا،دارك اليت أنت فيها مقيم كمد مقيح

فأحفها السؤال واستخربها ،وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها،أشكو

وحيكم ا ،وستقول،ه سبيالاحلال فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بث

،فـإن أنـصرف فـال عـن ماللـة     ،ال سئموسالم مودع ال قال   ،وهو خري احلاكمني  

واه واها والصرب أميـن وأمجـل   ،وإن اقم فال عن سوء ظن مبا وعد ا الصابرين     

وألعولت إعوال الثكلى ،ولوال غلبة املستولني جلعلت املقام واللبث لزاما معكوفا

ومل ،ومتنـع إرثهـا  ،وهتـضم حقهـا  ،فـبعني ا تـدفن ابنتـك سـرا       ،زيةعلى جليل الر  

ومل خيلق منك الذكر وإىل ا يا رسول ا املشتكى وفيك يا ،يتباعد العهد

.)١()»وعليها السالم والرضوان،صلى ا عليك،رسول ا أحسن العزاء
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موضع قها عليها السالم: اِّـسألة الثانية

           


 



 

           


 
 

 


         
 

سأل رجل جعفر عليه السالم عن هذه املسألة وعيسى بـن موسـى حاضـر، فقـال لـه          «

أصلحك ا ما قد قال لك، فقلت له: دفنت يف البقيع، فقال الرجل ما تقول؟ فقال: عيسى

.)١()»دفنت يف بيتها: أنا وعيسى بن موسى؟ أخربني عن آبائك؟ فقال عليه السالم
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.)١()»ت بنو أمية يف املسجد صارت يف املسجددفلما زا،دفنت يف بيتها«


              
              

       
 

 


 
من ريـاض  قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ما بني قربي ومنربي روضة    «

اجلنة ومنربي على ترعة من ترع اجلنة ألن قرب فاطمة عليها السالم بني قربه ومنربه 

.)٣(»وقربها روضة من رياض اجلنة وإليه ترعة من ترع اجلنة
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ثم وجهين إىل رسول ا ،يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها فإذا أنا مت فهيئين«

ثم ردني فأدفين ،ي فاطمةثم اصرفين ألم،صلى ا عليه وآله وسلم ألحدث به عهداً

.)٢(»اء ما يعلم الناس من صنيعهابالبقيع، واعلم أنه سيصيبين من احلمري

         
 

           
 

فـسقانا لبنـا وعـسال مـن سـارية      ،فاسـقنا :قلنـا ؟لو شئت لسقيتكم لبنا وعسال   «

.)٣()»املسجد مقابل الروضة اليت فيها قرب فاطمة عليها السالم
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.)١()»هي مع جدي صلى ا عليه وآله وسلم«
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تاريخ وفاتها عليها السالم وكم عاشت بعد أبيهـا رسـول اهللا       : ثالثةاِّـسألة ال 

صلى اهللا عليه وآله وسلم





            


             

 


 
.)١(»دةهيإن فاطمة عليها السالم صديقة ش«
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عاشت فاطمة عليها السالم بعد أبيها مخسة وسبعني يوما مل تر كاشرة وال «

ها : قبور الشهداء يف كل مجعة مرتني اإلثنني واخلميس، فتقولضاحكة تأتي 

ــان رســــ  ــا كــ ــان    وهنــ ــا كــ ا هنــ ــ ــلم، هــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى ا عليــ ل ا صــ

.)٢(»املشركون

 
سلم مخسة إن فاطمة عليها السالم مكثت بعد رسول ا صلى ا عليه وآله و«

وكان يأتيها جربئيل عليه ،وسبعني يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها

السالم فيحسن عزاءها علـى أبيهـا ويطيـب نفـسها وخيربهـا عـن أبيهـا ومكانـه          

ه الــسالم يكتــب  وخيربهــا مبــا يكــون بعــدها يف ذريتــها وكــان علــي عليــ      

.)٣()»ذلك
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.)١()»أهنا توفيت بعد النيب صلى ا عليه وآله وسلم بثالثة أشهر«
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6٤٠7

 
 
 

املبحث الثالث

برزخ فاطمة عليها السالم





    

    
 




 
            




 



6٤١7................................................................السالمعليهافاطمةبرزخ: املبحث الثالث

سؤال اِّـلك لها َّـ الق: اِّـسألة األوُّـ





    


 

إهنا إذا هي قبضت ودفنت يسأهلا : وقاليعين جربئيل عليه السالم ــ ــ أتاني الروح األمني «

، فتقـول أبـي،   ؟بيـك مـن ن فيقـوالن فتقول ا ربـي،    ؟امللكان يف قربها من ربك    

؛ قـربي علـي بــن أبـي طالــب   فتقـول هـذا القــائم علـى شــفري   ؟فيقـوالن فمـن وليــك  

أال وأزيدكم من فضلها إن ا قد وكـل هبـا رعـيال مـن املالئكـة          فيقوالن

حيفظوهنا من بني يديها ومن خلفها وعن ميينها وعن مشاهلا وهم معها يف حياهتا وعند 

.)١(»ة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيهاقربها بعد موهتا يكثرون الصال

إنها َّـ خيمتها الزخية مع أبيها وأمها: اِّـسألة الثانية
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.»رأيت اخليمة اليت دخلتها أوالً«

 
واألخرى خيمـة أمـري املـؤمنني    ،لمتلك خيمة رسول ا صلى ا عليه وآله وس    «

واخلامسة خيمة احلسن ،ةجيخدة خيمةعوالراب،والثالث خيمة فاطمة،عليه السالم

،والثامنـة خيمـة أبـي   ،والـسابعة خيمـة علـي بـن احلـسني     ،والسادسة خيمة احلـسني   

.)١()»وليس أحد منا ميوت إال وله خيمة يسكن فيها،والتاسعة خيميت

 



6٤٣7

 
 
 
 
 
 

بعاملبحث الرا

حال اإلمام علي أمري املؤمنني عليه السالم بعد وفاهتا
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محاولة نبش ق فاطمة ومواجهة علـي عليـه الـسالم لتلـك             : اِّـسألة األوُّـ 

العصابة








 




 


 
         

           
 

          





6٤٥7.......................................املؤمنني عليه السالم بعد وفاهتاأمريعلياإلمامحال: املبحث الرابع


 

 


 


 
 
         

            
 

 
ميينك؛ وا، لئن سللت ألرجعت إليك)١(صهاكوا لو رمت ذلك يا ابن «

.»دون إزهاق نفسك، فرم ذلكسيفي ألغمدته
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Tتغ وجوه الناس على علي عليه السالم بعد وفاة فاطمة : اِّـسألة الثانية


             
            

 
         

            

           

 
.»يا علي ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق«

          


 


 


         
 



6٤٧7.......................................وفاهتابعدسالمالعليهاملؤمننيأمريعلياإلمامحال: املبحث الرابع


 





 


 
»                سالم عليـك يـا أبـا الرحيـانتني مـن الـدنيا، فعـن قليـل يـذهب ركنـاك وا

.»خليفيت عليك

 
»هذا أحد الركنني الذي قال رسول ا«.

 
.)٢()»هذا الركن اآلخر الذي قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«


 




 
 



6٤٨7

 
 
 
 

املبحث اخلامس

زيارة قربها والصالة والسالم عليها




  



 

            


 


 



6٤٩7.......................................................عليهاوالسالم والصالةقربهازيارة: املبحث اخلامس

 
إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل أعلى منزل له فيصلي ركعتني «

.)١(»إليناوليومى بالسالم إىل قبورنا فإن ذلك يصري 

ثواب زيارتها وآثارها الغيبية: اِّـسألة األوُّـ


 

 


 
.»كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى«

 
.»أمنوت موتاً أو نقتل«

 
.»أخوك ظلما وتشرد ذراريكم يف األرضبل تقتل يا بين ظلما ويقتل«

 
»؟ومن يقتلنا يا رسول ا«.

 
.»الناسشرار «
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.»فهل يزورنا بعد قتلنا أحد«

 
، طائفة من أميت يريدون بزيارتكم بري وصليت فإذا كان يوم القيامة نعم«

.)١()»ن أهواله وشدائدهجئتهم إىل املوقف حتى آخذ بأعضادهم فأخلصهم م

 
     

 
ومن زار فاطمة عليها السالم فكأمنا ،من زارني بعد وفاتي فإمنا زارني يف حياتي«

ومن زار احلسن ،زار علي علي بن أبي طالب فكأمنا زار فاطمةزارني، ومن

.)٢(»زار ذريتهما كأمنا زارمهاومن واحلسني فكأمنا زار علياً، 
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آداب زيارتها: ألف


 

من أراد أن يزور قرب رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، وقرب أمري املؤمنني،     «

وهو يف بلده، فليغتسل يف وفاطمة واحلسن واحلسني وقبور احلجج عليهم السالم 

يوم اجلمعة، وليلبس ثوبني نظيفني، وليخرج إىل فالة من األرض، ثم يـصلي أربـع        

ركعات يقرأ فيهن ما تيسر من القرآن، فإذا تشهد وسـلم فلـيقم مـستقبل     

:القبلة وليقل

ــنيب    ــسالم عليــك أيهــا ال ــه، ال ــنيب ورمحــة ا وبركات الــسالم عليــك أيهــا ال

رتضى، والـسيدة الكـربى، والـسيدة الزهـراء، والـسبطان       املرسل والوصي امل  

اء املـستخزنون، جئـت انقطاعـا إلـيكم         املنتجبان، واألوالد واألعـالم واألمنـ

ــم ســلم       ــيب لك ــى بركــة احلــق، فقل ــدكم اخللــف عل ــائكم وول وإىل آب

ونــصرتي لكــم معــدة، حتــى حيكــم ا بدينــه، فمعكــم معكــم ال مــع        

مقدر برجعتكم، ال أنكر  قدرة عدوكم، إني ملن القائلني بفضلكم

وال أزعم إال ما شاء ا سبحان ا ذي امللك وامللكوت يسبح ا بأمسائه 

مجيع خلقه والسالم على أرواحكم وأجسادكم والسالم عليكم ورمحة 

.»ا وبركاته
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رتها عليها السالمالنصوص الواردة في كيفية زيا: باء

          
 

             
 

لـى ابنتـك الـصديقة    السالم عليك يا رسول ا صلى ا عليه وآله، والـسالم ع   «

الطاهرة، السالم عليك يا فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله، يا سيدة نساء 

العاملني، أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، لعـن ا مانعـك إرثـك، ودافعـك عـن         

ــاعهم، وأحلقهــم بــدرك     حقــك، والــراد عليــك قولــك، لعــن ا أشــياعهم وأتب

بيك وبعلك وولدك األئمة الراشدين وعليهم اجلحيم، صلى ا عليك وعلى أ

.)١(»السالم ورمحة ا وبركاته

 
السالم عليك يا بنت رسول ا، السالم عليك يا بنت نيب ا، السالم عليك يا «(

  السالم عليك يا بنت أمـني ا ،السالم عليك يا بنت خليل ا ،بنت حبيب ا ،

السالم عليك يا بنت خري خلق ا، السالم عليك أيتها املغصوبة املظلومة، السالم 

عليك أيتها احملدثة العليمة، أشهد ا ورسوله ومالئكته أني راض عمن رضيت 

عنه، ساخط على من سخطت عليه، متربئ ممن تربأت منه، موال ملن واليت، معاد 

أحببت، وكفى با شهيدا وحسيبا ملن عاديت، مبغض ملن أبغضت، حمب ملن

.»وجازيا ومثيبا
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ك ا الذي خلقك قبل أن خيلقك فوجدك ملا امتحنك نيا ممتحنة امتح«

صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون، لكل ما أتانا به أبوك    

 عليه وآله، وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إال أحلقتنـا       صلى ا 

.)٢(»بتصديقنا هلما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بواليتك


 


           



 

.»ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة«
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عليك يا السالم عليك يا بنت رسول ا، السالم عليك يا بنت نيب ا، السالم«

ا، بنت حبيب ا، السالم عليك يا بنت خليل ا، السالم عليك يا بنت صفي

           الـسالم عليـك يـا بنـت خـري خلـق ا ،الـسالم  الـسالم عليـك يـا بنـت أمـني ا ،

يا بنت أفضل أنبياء ا ورسله ومالئكته، السالم عليك يا ابنة خري الربية، عليك

عليك يا سيدة نساء العـاملني مـن األولـني واآلخـرين، الـسالم عليـك يـا            السالم

  الـسالم عليـك يـا أم احلـسن واحلـسني         زوجة ويل ا ،وخري اخللق بعد رسول ا

عليك أيتها الصديقة الـشهيدة، الـسالم عليـك    اجلنة، السالم  سيدي شباب أهل  

السالم عليك أيتها الفاضلة الزكية، السالم عليك أيتها ، أيتها الرضية املرضية

عليـك أيتـها التقيـة النقيـة، الـسالم عليـك أيتـها احملدثـة             ، السالم اإلنسيةاحلورية  

ضطهدة املظلومـة املغـصوبة، الـسالم عليـك أيتـها املـ      العليمة، الـسالم عليـك أيتـها      

بنت رسول ا ورمحة ا وبركاته، صلى ا املقهورة، السالم عليك يا فاطمة

مضيت على بينة من ربـك وأن  عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك  

جفـا  من سرك فقد سر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، ومن جفاك فقد  
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سـول ا صـلى ا   رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، ومن آذاك فقـد آذى ر        

رسول ا صلى ا عليه وآله، ومن قطعك عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل

الـيت بـني   فقد قطع رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم، ألنـك بـضعة منـه وروحـه         

جنبيه، كما قال عليه أفضل سالم ا وصلواته اشهد ا ورسله ومالئكته أني

موال من سخطت عليه، متربئ ممن تربأت منه،راض عمن رضيت عنه، ساخط على 

با ملن واليت، معاد ملن عاديت، مبغض ملن بغضت، حمب مل أحببت، وكفى

.شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا

 
وخـري  اللهم صل وسلم علـى عبـدك ورسـولك حممـد بـن عبـد ا خـامت النبـيني           (

املسلمني مري املؤمنني وإماماخلالئق أمجعني، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أ

على سيدي وخري الوصيني، وصل على فاطمة بنت حممد سيدة نساء العاملني، وصل

شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني، وصل على زيـن العابـدين علـي بـن احلـسني،        

ابن وصل على حممد بن علي باقر علم النبيني، وصل على الصادق عن ا جعفر

يظ يف ا موسى بن جعفر، وصل على الرضـا علـي   حممد، وصل على كاظم الغ    

موسى، وصل على التقي حممد بن علي، وصل على النقي علي بن حممد، وصل بن

الزكي احلسن بن علي، وصل على احلجة القائم ابن احلسن بن علـي،       على

أحي بن العدل، وأمت به اجلور، وزين بطول بقائه األرض، وأظهر به دينك اللهم

من احلق خمافة أحد مـن اخللـق واجعلنـا    يءتى ال يستخفى بش   نبيك ح وسنة

من أعوانه وأشياعه واملقبولني يف زمرة أوليائه يا رب العاملني، اللهم صل على حممد 

.)١())الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرمت تطهرياوأهل بيته
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نيب ا، ) يا ابنة(رسول ا، السالم عليك يا بنت ) يا ابنة (السالم عليك يا بنت     «

خليل ا، ) يا ابنة(حبيب ا، السالم عليك يا بنت ) يا ابنة(عليك يا بنت السالم

خلق خري ) يا ابنة(ا، السالم عليك يا بنت أمني) يا ابنة(يا بنت السالم عليك

.أفضل أنبياء ا) يا ابنة(ا، السالم عليك يا بنت

األولني السالم عليك يا بنت خري الربية، السالم عليك يا سيدة نساء العاملني من   

السالم عليـك يـا زوجـة ويل ا وخـري خلقـه بعـد رسـول ا، الـسالم            .واآلخرين

عليك يا أم املؤمنني،يا أم احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة، السالمعليك

.املرضيةالسالم عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة، السالم عليك أيتها الرضية

السالم عليك أيتـها الـصادقة الرشـيدة، الـسالم عليـك أيتـها الفاضـلة الزكيـة،           

، الـسالم عليــك أيتــها التقيـة النقيــة، الــسالم  اإلنــسيةالـسالم عليــك أيتـها احلــوراء   

.العليمة، السالم عليك أيتها املعصومة املظلومةعليك أيتها احملدثة

السالم عليك أيتها الطاهرة املطهرة، السالم عليك أيتها املضطهدة املغـصوبة، الـسالم       

حممـد رسـول ا ورمحـة ا    عليك أيتها الغراء الزهراء، السالم عليك يا فاطمة بنت  

اشهد .حك وبدنكوعلي روصلى ا عليك يا موالتي وابنة موالي.وبركاته

،ومن جفاك انك مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد سر رسول ا

ــه، ومــن آذاك فقــد آذى    رســول ا، ومــن فقــد جفــا رســول ا صــلى ا عليــه وآل

ألنـك بـضعة منـه    فقـد قطـع رسـول ا،   وصلك فقد وصل رسول ا، ومن قطعك      

.وأكمل السالمالصالةوروحه اليت بني جنبيه، كما قال عليه أفضل 
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سخطت عليه، اشهد ا ومالئكته اني راض عمن رضيت عنه وساخط على من

يـا مـوالتي بـك    ويل ملن واالك، عـدو ملـن عـاداك وحـرب ملـن حاربـك، انـا            

وبطاعتـهم ملتـزم،   وبأبيك وبعلك واألئمة من ولدك موقن وبواليتهم مؤمن     

عـن ا عـز   قـد بلغـوا  اشهد ان الدين دين دينهم، واحلكم حكمهم، واهنم   

يف ا لومة الئم، وجل ودعوا إىل سبيل ا باحلكمة واملوعظة احلسنة، ال تأخذهم

.الطاهرينوصلوات ا عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك األئمة

املعصومة، التقية اللهم صل على حممد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة، الصديقة

املقهــورة، املغـصوبة حقهــا،  ، الزكيـة الرشــيدة، املظلومـة  )ةاملرضــي(النقيـة، الرضـية   

املقتول ولدها، فاطمة بنت رسول ا، املمنوعة ارثها، املكسور ضلعها، املظلوم بعلها،

منك له، والتحفة خصصت هبا كبده، والنخبةوبضعة حلمه وصميم قلبه، وفلذة

شرة األولياء، حليفة الورع وقرينه املرتضى، وسيدة النساء ومبوصية وحبيبه املصطفى

وتفاحة الفردوس واخللد، اليت شرفت مولدها بنساء اجلنة، وسللت منها أنوار ، والزهد

.األئمة، وأرخيت دوهنا حجاب النبوة

رضاك، اللهم صل عليها صالة تزيد يف حملها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من

ورمحة وغفرانا، وإحسانًاوبلغها منا حتية وسالما، وآتنا من لدنك يف حبها فضا

.)١()»إنك ذو الفضل الكريم


 

السالم عليك يا بنت رسول ا، السالم عليك يا بنت نيب ا، السالم عليك يا «
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السالم عليك يا بنت خليل ا ،بنت حبيب ا ،السالم عليك يا بنت صفي ا ،

الـسالم عليـك يـا بنـت أمـني ا، الـسالم عليـك يـا بنـت خـري خلـق ا، الـسالم             

عليك يا بنت أفضل أنبياء ا ورسله ومالئكته، السالم عليك يا بنت خري الربية، 

السالم عليك يا سيدة نساء العـاملني مـن األولـني واآلخـرين، الـسالم عليـك يـا            

ا وخري اخللق بعد رسول ا صلى ا عليه وآله، السالم عليك يا أم زوجة ويل

احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة، السالم عليك أيتها الصديقة الشهيدة، 

السالم عليك أيتها الرضية املرضية، السالم عليك أيتها الفاضلة الزكية، السالم 

يتها التقية النقية، السالم عليك أيتها عليك أيتها احلوراء اإلنسية، السالم عليك أ

ــها       ــة املغــصوبة، الــسالم عليــك أيت ــها املظلوم ــسالم عليــك أيت ــة، ال ــة العليم احملدث

.املضطهدة املقهورة، السالم عليك يا فاطمة بنت رسول ا ورمحة ا وبركاته

صلى ا عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك        

سر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، ومن جفاك فقد جفا رسول وأن سرك فقد

ا صلى ا عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول ا صلى ا عليـه وآلـه، ومـن      

وصلك فقد صول رسول ا صلى ا عليه وآله، من قطعك فقد قطع رسول ا صلى 

نبيه كما قال صلى ا عليـه وآلـه   ا عليه وآله، ألنك بضعة منه وروحه اليت بني ج     

وسلم، أشهد ا ورسله ومالئكته أني راض عمن رضيت عنه، وساخط علـى مـن     

سخطت عليه ومتربئ ممن تربأت منه، موال ملن واليت، معاد ملن عاديت، بغضن ملن 

.»أبغضت، حمب ملن أحببت، وكفى با شهيداً وحسيبا وجازيا ومثيبا
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الصالة عليها والطواف عنها: اِّـسألة الثانية


           




 
          


              
              

 
قولوا اللهم صل على حممد، وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل «

ــر ــى آل حممــد، كمــا       إب ــد، وعل ــارك علــى حمم ــد جميــد، اللــهم ب ــك محي اهيم، إن

.)١()»باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد
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.»ال تصلوا علي الصالة البرتاء«

 
اللهم صل على حممـد وآل  : اللهم صلي على حممد ومتسكوا، بل قولوا   : ال تقولوا «

.)١(»حممد




   
 


 

 


 
 

اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك، ونبيك، أم أحبائك  «

وأصفيائك اليت انتجبتها وفضلتها واخرتهتا على نساء العاملني، اللهم كن الطالب 

هلا ممن ظلمها واستخف حبقها وكن الثائر، اللهم بدم أوالدها، اللهم وكما 
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تها أم أئمة اهلدى وحليلة صاحب اللواء الكرمية عند املأل األعلى فصل عليها جعل

وعلى أمها خدجية الكربى صالة تكرم هبا وجه أبيهـا حممـد صـلى ا عليـه       

.)١(»وآله وتقر هبا أعني ذريتها وأبلغهم عين يف هذه الساعة أفضل التحية والسالم

 
اللهم صل على حممد املصطفى وعلي املرتضى، وفاطمة الزهراء، واحلسن الرضا، «

احلسني املصفى، ومجيع األوصـياء مـصابيح الـدجى، وأعـالم اهلـدى، ومنـار التقـى،             

.)٢(»والعروة والثقى، واحلبل املتني والصراط املستقيم

 
يبة الطاهرة املطهرة، اليت انتجبتها وطهرهتا وفضلتها على نساء اللهم صل على فاطمة الط«

العاملني،وجعلت منها أئمة اهلدى، الذين يقولون باحلق وبه يعدلون، صلى ا عليها 

.)٣(»وعلى أبيها وبعلها وبنيها، والسالم عليها ورمحة ا وبركاته


 

اللهم صل على فاطمـة بنـت نبيـك حممـد عليـه وآلـه الـسالم والعـن مـن آذى              «

.)٤(»نبيك فيها
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من صلى عليها كان مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في الجنة: لفأ


 

يا فاطمة من صلى عليك غفر ا له : قال يل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

.)٢(»وأحلقه بي حيث كنت من اجلنة

من صلى عليها ثالثة أيام أوجب اهللا له الجنة: باء


 

.»ما غدا بك«
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»ثالثة أيام أوجب ا له اجلنةأخربني أبي وهو ذا هو أنه من سلم عليه وعلي«.

 
.)١(»نعم، وبعد موتنا«

 




 

.»بل طف ما أمكنك فإنه جائز«

    
               

 
.»وما هو«

 
.»رسول اىصلى ا عل«
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.»إذن وا تدين ا بالدين الذي ال يقبل من العباد غريه«

 
.)١()»ل ما أنت عامله إن شاء اضاستكثر من هذا فإنه أف«

 


 


 
اللهم إن هاتني الركعتني هدية مين إىل الطاهرة املطهرة الطيبة الزكية فاطمة بنت «

بلغها إيامها عين وأثبين عليهما أفضل أملي ورجائي فيك ويف نبيك اللهم فتقبلها مين وأ

نبيــك صــلوات ا عليــه وآلــه ووصــي نبيــك والطيبــة الطــاهرة فاطمــة بنــت نبيــك        

.)٣(»واحلسن واحلسني سبطي نبيك يا ويل املؤمنني يا ويل املؤمنني يا ويل املؤمنني
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األولاملبحث 

إىل ا تعاىلالتوسل واالستشفاء هبا








 

مشروعية التوسل بالنبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وأهـل              : اِّـسألة األوُّـ 

بيته إُّـ اهللا تعاُّـ وتقديمه ب يدي الداعي


            
             

 



فاطمة علیها السالم بعد وفاهتا: الفصل الثاني.............................................................6٦٨7


            

    
 

إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي ! اللهم: فتوّضأ، ثم صلّ ركعتني، ثم قلفانطلق، «

ــك أن يكــشف عــن       ــا حممــد إنــي أتوجــه بــك إىل رب ــيب الرمحــة، ي حممــد، ن

بصري، اللهم شفعه يف«.

 
         

               
 

            
 

PÂÃÄÅÆÇÈO 
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قال جابر األنصاري قلت لرسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ما تقول يف علي بن «

فما تقول يف احلسن واحلسني عليهما : ذاك نفسي، قلت: فقال؟بي طالب عليه السالمأ

،يسوؤني ما ساءها ويسرني ما سرها،وفاطمة أمهما ابنيت،مها روحي: السالم؟ قال

يا جابر إذا أردت أن تدعو ا ؛أشهد ا أني حرب ملن حارهبم سلم ملن ساملهم

.)١(»أحب األمساء إىل ا عز وجلفإهنا بأمسائهفيستجيب لك فادعه 
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:إذا أنزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على ا عز وجل وهو قوله عز وجل«

PCDEFGO 


 

اقرأ يف األوىل منهما احلمد وآية الكرسـي ويف  إذا جنك الليل فصل ركعتني      «

الركعة الثانية احلمد وآخر احلشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إىل آخر السورة 

وحبـق مـن   ،القـرآن ) حبـق هـذا  : (ثم خذ املـصحف فدعـه علـى رأسـك وقـل       

،وحبقك عليهم فال أحد أعرف حبقك منك،وحبق كل مؤمن فيه،أرسله

، ثم تقول يا حممد عشر مرات، يا علي عشر مرات، يا فاطمة بك يا ا عشر مرات

عشر مرات، يا حسن عشر مرات، يا حسني عشر مرات، يا علي بن احلسني عشر 

مرات، يا حممد بن علي عشر مرات، يا جعفر بن حممد عشر مرات، يا موسى بن 

جعفر عشر مرات، يا علي بن موسى عشر مرات، يا حممد بن علي عشر مرات، يا 

 علي بن حممد عشر مرات، يا حسن بن علي عشراً، يا احلجة عشرًا، ثم تسأل ا

.»حاجتك
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التوسل واالستغاثة بها إُّـ اهللا تعاُّـ: اِّـسألة الثانية




 
           

 
 

 



 

اللهم رب الكعبة وبانيها، وفاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، نور بصري وبصريتي،    «

.»وسري وسريرتي
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االستشفاء بها: الرابعةاِّـسألة 


 

 
أن ا عز وجل عوض فاطمة عليها السالم من فدك طاعة احلمى هلا فأميا رجل «
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ألف مرة قل هو ا أحد، ثم سأل حبق أحبها وأحب ولدها فأصابته احلمى فقرأ 

فاطمة عليها السالم زالت عنه احلمى بإذن ا تعاىل؛ ومن قرأ إذا جاء نصر ا يف 

.)١(»نافلة أو فريضة نصره ا على مجيع أعدائه

     
 

.»يل أراك ضعيفاما «

 
إذا حم أحدكم فليدخل البيت وحده ويصلي ركعتني ويضع خده األمين على «

بنت حممد ــ عشر مرات ــ أستشفع بك إىل ا فيما نزل بني األرض ويقول يا فاطمة 

.)٢()»فإنه يربأ إن شاء ا تعاىل


 

.»ما لك«

 
وحيك قل اللـهم إنـي أسـألك بأمسائـك وبركاتـك، ودعـوة نبيـك الطيـب            «

حبـق ابنتـه فاطمـة    املبارك املكني عندك صلى ا عليـه وآلـه وسـلم، وحبقـه و      

ق سيدي شباب أهل اجلنة، إال أذهبت حباملباركة، وحبق وصيه أمري املؤمنني، و

عين شر ما أجد حبقهم حبقهم حبقهم، حبقك يا إله العاملني فو ا ما قام من جملسه 
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.)١(»حتى سكن ما به

      


            


         
 

إذا صليت الفريضة فابسط يديك مجيعاً إىل السماء ثم قل خبشوع واستكانة أعوذ «

جباللك وقدرتك وهبائك وسلطانك مما أجد يا غوثي يا ا يا غوثي يا رسول ا يا 

مسح بيدك اليمنى غوثي يا أمري املؤمنني يا غوثي يا فاطمة بنت رسول ا أغثين أغثين ثم ا

على هامتك وتقول يا من سكن له ما يف السماوات وما يف األرض سكن ما بي 

.)٢(»بقوتك وقدرتك صلى على حممد وآله وسكن ما بي

آثار حب آل محمد وبغضهم َّـ الدنيا واآلخرة: الخامسةاِّـسألة 
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.)٢(»من مات على شيء بعثه ا عليه«
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أنا وفاطمة وعلي جمتمعون، ومن أحبنا يوم القيامة نأكل ونشرب حتى يفرق «

.»دبني العبا


 

 
بينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يف سفر إذ نزل فسجد مخس سجدات «

فلما ركب قال له بعض أصحابه رأيناك يا رسول ا صنعت ما مل تكن 

 نعم أتاني جربئيل فبشرني أن عليا يف اجلنة فسجدت شكرا : قال ،تصنعه

فلما ؛وفاطمة يف اجلنة فسجدت شكراً  تعاىل:قال،فلما رفعت رأسي؛تعاىل

واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة فسجدت شكرا :قال،رفعت رأسي

ــاىل ــال  ، تع ا رفعــت رأســي، ق ــ ــة فــسجدت  تعــاىل    : فلم ــن حيبــهم يف اجلن وم

ة فـسجدت  ومـن حيـب مـن حيبـهم يف اجلنـ     : قـال ،فلما رفعـت رأسـي    ،شكرا

.)٢(»شكراً  تعاىل

 
وم   « ــ يـ يت  ي يف درجـــ ان معـــ ــ ا، كـ ــ ا وأمهمـ ــ امهـ ب ذين وأ ــ بين وهـ أحـــ مـــن 

 
 



6٧٩7........................................................تعاىلاإىلهباواالستشفاءالتوسل: ولاملبحث األ

امة لقي .)١(»ا

            
 

لون إن رحم رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم ال ينفـع يـوم         ما بال رجال يقو   «

بلى، وا إن رمحـي موصـولة يف الـدنيا واآلخـرة، وإنـي أيهـا النـاس فـرط            ! القيامة

يا رسول ا أنا فـالن بـن فـال،ن وقـال     : لكم على احلوض، فإذا جئتم قال رجل 

ولكنكم أحدثتم أما النسب فقد عرفته،: أنا فالن بن فالن؛ فأقول هلم: أخوه

.)٢(»بعدي وارتددمت القهقري

              
 

والذي نفسي بيده ال تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من مثار اجلنة أو «

اً حـسن من شجرة الزقوم، وحني يرى ملـك املـوت يرانـي ويـرى عليـا وفاطمـة و          

وحسيناً عليهم السالم فإن كان حيبنا قلت يا ملك املوت ارفع به إنه كان 

حيبين وحيب أهل بـييت وإن كـان يبغـضنا قلـت يـا ملـك املـوت شـد عليـه إنـه               

.)٣(»كان يبغضين ويبغض أهل بييت
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.)١(»والذي نفسي بيده ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله ا النار«


 

أتاني جربئيل فقال إن ا حيب عليا فسجدت فرفعت رأسي فقال إن ا حيب «

سجدت، ورفعـت  حيـب احلـسني فـ   رأسـي فقـال إن ا  تاحلـسن فـسجدت فرفعـ   

إن ا حيـب فاطمـة فـسجدت، ثـم قـال إن ا حيـب مـن أحبـهم            : رأسي ثم قال  

.)٢(»فسجدت





 

بشارة أتتين من عند ربي يف آخي وابن عمي وابنيت وإن ا تعاىل قد زوج عليا   «

رقاعـا  عليه السالم بفاطمة وأمر رضوان خازن اجلنة فهز شجرة طوبى فحملـت     

هلموا حمبو علي بن أبي طالب استوت القيامة بأهلها نادت املالئكة يف اخلالئق يا

ت املالئكة إليه صكا فيه عخذوا ودائعكم فال يبقى حمب لنا أهل البيت إال دف

فكاكا من النار من الرجال والنساء بعوض حب علي بن أبي طالب وفاطمة 
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.)١(»ابنيت وأوالدمها


 

.)٢(»من مات على حب آل حممد مات شهيدا«

           
           

 
             
             

 

آثار حب فاطمة عليها السالم: السادسةاِّـسألة 
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P@ABCO 

 
إن ا سبحانه ملا خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إىل        «

يل له هذا نـور علـي بـن أبـي طالـب عليـه        قالنور،  إهلي ما هذا  : جانب العرش فقال  

فقيل له هذا إهلي وما هذه األنوار، : السالم ناصر ديين ورأى إىل جنبه ثالثة أنوار فقال

.نور فاطمة فطمت حمبها من النار ونور ولديها احلسن واحلسني عليهم السالم

هلي وأرى تسعة أنوار قد حفوا هبم، قيل يا إبراهيم هؤالء األئمة من ولد علي إ: فقال

إهلي وسيدي أرى أنوارا قد أحدقوا هبم ال حيصى عددهم إال أنت : وفاطمة، فقال

.عتهم شيعة أمري املؤمنني علي بن أبي طالـب عليـه الـسالم   قيل يا إبراهيم هؤالء شي   

ومبا يعرف شيعته قال بصالة اإلحدى ومخسني واجلهر : فقال إبراهيم عليه السالم

.)٢(»ببسم ا الرمحن الرحيم والقنوت قبل الركوع والتختم باليمني

 
 



6٨٣7........................................................تعاىلاإىلهباواالستشفاءالتوسل: ولاملبحث األ

 
» فطمها وفطم قال رسول ا يت ابنيت فاطمة ألن اعليه وآله وسلم إمنا مس صلى ا

.)١(»من أحبها من النار

 
.»؟أتدري ما تفسري حي على خري العمل«

 
.»دعاك إىل الرب أتدري بر من؟«

 
.)٢()»ولدها عليهم السالمإىل بر فاطمة ودعاك «

 
يا حممد إن ا تعـاىل يقرئـك الـسالم ويقـول      : أتاني جربائيل عليه السالم ويقول    «

لك اقرء مين على فاطمة السالم وقل هلا ال يدخل اجلنة امرء يف قلبه من بغضكي 

.)٣()»النار يف قلبه من حبكي ذرةذرة، وال يدخل 
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يـا سـلمان مـن أحـب فاطمــة فهـو يف اجلنـة معـي ومــن أبغـضها فهـو يف النـار، يــا           «

وت، والقرب، سلمان حب فاطمة ينفع يف مائة من املواطن، أيسر تلك املواطن امل

، واحلشر، والصراط، واحملاسبة، فمن رضيت عنه ابنيت رضيت عنه، ومن وامليزان

رضيت عنه رضي ا عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه ومـن غـضبت      

عليه غضب ا عليه، وويل ملن يظلمها ويظلم بعلها أمري املؤمنني عليا عليه السالم   

.)١()»وويل ملن يظلم ذريتها وشيعتها

آثار بغض فاطمة عليها السالم: السابعةاِّـسألة 


 

 
عليهـا  مـشى نيا علي إن ا تعاىل زوجك فاطمة وجعل صـداقها األرض فمـ     «

.)٢(»مبغضا هلا مشى حراماً

           
 

.»من أحب أن يلقى ا وهو عليه غضبان، فليبغضن عليا وفاطمة عليهما السالم«
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إياكم وذكر علي وفاطمة؛ فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم مـن ذكـر        «

.)١(»علي وفاطمة

         



 

 



6٨٦7

 
 
 
 
 

الثانياملبحث 

كيف انقلب الذين ظلموا فاطمة عليها السالم يف آخر حياهتم، 

وما هي عاقبتهم؟



 

              
           

 
             
           

 



6٨٧7.....السالم يف آخر حياهتم، وما هي عاقبتهم؟عليهافاطمةظلمواالذينانقلبكيف: املبحث الثاني
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مول الذين رضوا بظلم فاطمة عليها السالم بهاظهور الفتن وش: اِّـسألة األوُّـ
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.»وا ما أرادا العمرة، ولكنهما أرادا الغدرة«
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وحرقهTطمة كيف انقلب قادة الهجوم على دار فا: اِّـسألة الثانية

            
          
               


 

.»هؤالء أهل بييت؛ إني سلم ملن ساملهم وحرب ملن حارهبم«
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.»كنت يف أربع أذرع يف ذراعني، ورأيت منكراً ونكرياً؟إذاكيف أنت «

 
يطـآن يف أشـعارمها، أصـواهتما كالرعــد    ،فتانـا القـرب يبحثـان األرض بأنياهبمـا    «

لـو اجتمـع عليهـا أهـل     مرزبـة قاصف، وأبصارمها كالربق اخلـاطف، معهمـا     ال

.»ا من عصاي هذهمهي أيسر عليه،األرض مل يطيقوا رفعها

 
.»نعم«
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.»؟يا ابن بكر تدري أي جبل هذا«

 
هذا جبل يقال له الكمد، وهو على واد من أودية جهنم، فيه قتلة ابي احلسني بن «

الغسلني والـصديد  نهما السالم استودعوه جري من حتته مياه جهنم م علي علي 

وما ،وما خيرج من آثام،وما خيرج من الفلق،وما خيرج من جهنم،واحلميم اآلن

وما خيرج من ،وما خيرج من احلطمة،خيرج من طينة خبال، وما خيرج من لظى

.من السعريوما خيرج،وما خيرج من اهلاوية،وما خيرج من اجلحيم،سقر

وما مررت هبذا اجلبل قط يف مسريي فوقفت إالّ رأيتهما يستغيثان بي ويتضرعان 

قتلة أبي فأقول هلما إن هؤالء إمنا فعلوا بنا ما فعلوا ملا أسستما مل إىلوإني ألنظر ،)١(إيل

ترمحونا ملا وليتم وقتلتمونا وحرمتمونا ووثبتم على حقنا واستبددمت باألمر دوننا فال 

رحم ا من يرمحكما، ــ مبا ـــ صـنعتما ومـا ا بظـالم للعبيـد وأشـدمها تـضرعا         

واستكانة الثاني فرمبا وقفت عليهما ليتـسلى عـين بعـض مـا يعـرض يف قلـيب ورمبـا         

.»طويت اجلبل الذي مها فيه وهو جبل الكمد
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وأمسع صارخاً من اجلبل ؛فإنا نتوب،إلينا نكلمكعرج:أمسع أصواهتم ينادون«

.»وقل هلم اخسئوا فيها وال تكلمونمال تكلمه: يقول

 
علـى ا وحكـى ا عنـه فعالـه، وكـل مـن علـم العبـاد         كل فرعـون عتـا    «

.»الكفر

 
»    ــراً ابــن ا ــم اليهــود أن عزي ــذي عل ــذي علــم   حنــو قــورس ال ــو نــسطور ال ، وحن

النصارى أن املسيح ابن ا، وقال هلم هم ثالثة، وحنو فرعون موسى الذي قال 

، وقتلت من يف السماء، أنا ربكم األعلى، وحنو منرود الذي قال قهرت أهل األرض

وقاتل أمري املؤمنني عليه السالم وقاتل فاطمة عليها السالم، وقاتـل احملـسن، وقاتـل         

سني عليهما السالم، فأما معاوية وعمرو بـن العـاص فمـا يطمعـان يف         احلسن واحل 

.»اخلالص، ومعهم كل من نصب لنا العداوة وعاون علينا بلسانه ويده

 
إىل األرض السادسة وفيها جهنم وهو على واد من أوديتها عليها مالئكة حفظة «

ء وقطر املطر وعدد ماء البحار، وعدد الثرى، وقد وكل ا أكثر من جنوم السما

.)١()»كل ملك منهم بشيء فهو مقيم عليه ال يفارقه

             


 

 



6٩٩7.....عاقبتهم؟هيوماحياهتم،آخريفالسالمعليهافاطمةظلمواالذينانقلبكيف: املبحث الثاني
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كيف انقلب الذين ظلموا فاطمة عند حوض الكـوثر َّـ يـوم       : اِّـسألة الثالثة 

القيامة

            



 
 

نـا فـرطكم علـى احلـوض، لريفعـن إيل رجــل مـنكم حتـى إذا هيـت ألنـا وهلــم          أ«

.)١(»اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي، يقول ال تدري ما أحدثوا بعدك


 

.من بيين وبينهم، فقال هلمبينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل «

.اوإىل النار : أين؟ قال: فقلت

وما شأهنم؟ : قلت

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج .إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري: قال

.رجل من بيين وبينهم فقال هلم

.إىل النار وا: أين؟ قال: قلت

ما شأهنم؟ : قلت

 



6١٠١7...عاقبتهم؟يهوماحياهتم،آخريفالسالمعليهافاطمةظلمواالذينانقلبكيف: املبحث الثاني

ارهم القهقري، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل إهنم ارتدوا بعدك على أدب: قال

.)١(»النعم


 

أنا فرطكم على احلوض من ورده منكم شرب منه، ومن شرب منه مل يظمأ   «

، لريد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم حيال بيين و .)٢(»بينهمبعده أبداً


 

أي : إني على احلوض من يرد علي منكم، فو ا ليقطعن دوني رجالٌ فألقولن«

زالوا يرجعون على إنك ال تدري ما عملوا بعدك، ما: فيقولأميت،رب مين ومن

.)٣(»أعقاهبم

 
إني ممسك حبجزكم عن النار هلم عن النار وتغلبونين تقامحون فيه تقاحم «

أن أرسـل حبجـزكم وأنـا فـرطكم علـى احلـوض       الفراش أواجلنـادب فأوشـك   

ا يعــرف فـرتدون علــي معـا وأشــتاتا فـأعرفكم بــسيماكم وأمسـائكم كمــ    

الرجل الغريبة من اإلبل يف إبله ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب   

يا حممد إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك إهنم : العاملني فأقول أي رب أميت، فيقول
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كانوا ميشون بعدك القهقري على أعقاهبم فال أعرفن أحدكم يوم القيامة 

ال أملك لك شيئا قد بلغتك : أقولحيمل شاة هلا ثغاء فينادي يا حممد يا حممد، ف

فال أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة حيمل بعريًا له رغاء فينادي يا حممد يا حممد، 

ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة حيمل : فأقول

ال أملك لك شيئا قد بلغتك : فرسا له مححمة ينادي يا حممد يا حممد، فأقول

أحدكم يوم القيامة حيمل سقاء من أدم ينادي يا حممد يا حممد فأقول فال أعرفن

.)١(»ال أملك لك شيئاً قد بلغتك

      


 
.)٢(»أيها الناس إني فرط لكم وأوصيكم بعرتتي خريًا، وإن موعدكم احلوض«

              
 

يا :قولأف،احلوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دونيعلى إني «

أمـا شـعرت مـا عملـوا بعـدك؟ وا مـا برحـوا بعـدك         :فقال ،أميت ومن ،رب مين 

اللهم إنا نعوذ بك أن :قال فكان ابن مليكة يقول،يرجعون على أعقاهبم

.)٣(»نرجع على أعقابنا أو أن نفنت عن ديننا


 
 



6١٠٣7...عاقبتهم؟هيوماحياهتم،آخريفالسالمعليهافاطمةظلمواالذينانقلبكيف: املبحث الثاني
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.»أنا فرطكم على احلوض«
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.)١()»والذي نفسي بيده إني لقائم على احلوض الساعة«

           
 




 



6١٠٧7

 

 

 

الثالثاملبحث 

حضورها عند وفاة املسلمني من أعدائها وشيعتها ساعة االحتضار
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رسـول  لاحتـضاره رؤية أم اِّـؤمن علـي عليـه الـسالم عنـد            : اِّـسألة األوُّـ 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السالم

 
         

 
.»مرحباً، مرحباً، احلمد  الذي صدقنا وعده، وأورثنا اجلنة«

 
 

 
هذا رسول ا، وأخي جعفر، وعمي محـزة، وأبـواب الـسماء مفتحـة، واملالئكـة         «

قد طاف هبا وصائفها من احلور، ينزلون يسلمون علي ويبشرون، وهذه فاطمة

.)١()»وهذه منزيل يف اجلنة، ملثل هذا فليعمل العاملون
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ــة ــسألة الثاني ــات    : اِّـ ــد لحظ ــا عن ــا وبنيه ــا وبعله ــة وأبيه ــؤمن لفاطم ــة اِّـ رؤي

احتضاره

     


 


         
             

 

 

أما ما كنت حتذر من هم الدنيا وحزهنا : أحدكم هذه، قيل لهإذا بلغت نفس«

رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، وعلي عليه الـسالم،    : فقد أمنت منه، ويقال له    

.)١(»وفاطمة عليهم السالم أمامك


 

.»ما يقول الناس يف أرواح املؤمنني«
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» مـن أن       سبحان ا جيعـل روحـه يف حوصـلة طـري يـا      املؤمن أكرم علـى ا

وعلـي، وفاطمـة،   إذا كان ذلـك أتـاه حممـد صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم،               يونس،

واحلسن واحلسني، عليهم السالم واملالئكة املقربون، عليهم السالم؛ فإذا قبضه   

ا عز وجل صير تلك الروح يف قالب كقالبه يف الدنيا فيأكلون ويشربون، 

.)١()»فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة اليت كانت يف الدنيا

      
 

حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى اخلمسة، حتى ترى حممداً، وعليًا، «

وفاطمة، وحسناً، وحسيناً عليهم السالم، حبيث تقر عينها، أو تسخن عينها، فانتشر 

.)٢(»افق واملفارقهذا القول يف الناس، فشهد جنازته وا املو


 

»ال وا«.

 
إن املؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وأهل بيته، «

عليهم ،ومجيع األئمة،واحلسني،واحلسن،وفاطمة،ني علي بن أبي طالباملؤمنأمري

.»وعزرائيل عليهم السالم،وإسرافيل،وميكائيل،وحيضره جربئيل؛الصالة والسالم
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يــا رسـول ا إنــه كـان ممــن حيبنـا ويتوالنــا    : فيقـول أمــري املـؤمنني عليــه الـسالم   «

.»فأحبه

 
»    عليه وآله وسلم يا جربئيل إنه كان ممن حيب علياً فيقول رسول ا صلى ا

.»وذريته فأحبه

 
.»فيقول جربئيل عليه السالم مليكائيل وإسرايف مثل ذلك«

 
ثم يقولون مجيعاً مللك املوت إنه كان حيب حممداً وآله ويتوىل عليًا وذريته      «

.»فارفق به

 
كرمكم واصطفى حممداً صلى ا والذي اختاركم و: فيقول ملك املوت«

عليه وآله وسلم وخصه بالرسالة ألنا أرفق به من والد رفيق وأشفق مـن أخ     

.»شفيق

:ثم مال إليه ملك املوت فيقول له

.يا عبد ا أخذت فكاك رقبتك أخذت رهان أمانك

أما : قولحبيب حممداً وآله، وبوالييت عليا وذريته، في: فبماذا؟ فيقول: ، فيقولنعم: فيقول

ماكنت حتذر فقد آمنك ا منه، وأما ما كنت ترجو فقد أتاك ا به افتح     



فاطمة علیها السالم بعد وفاهتا: الفصل الثاني...........................................................6١١٢7

عينيك فانظر إىل ما عندك، قال فيفتح عينيه فينظر إليهم واحدا وحدا ويفتح له باب 

هـذا مـا أعــد ا لـك وهـؤالء رفقـاؤك أفتحــب      : إىل اجلنـة فينظـر إليهـا، فيقــول لـه    

.»يااللحاق هبم أو الرجوع إىل الدن

 
الـدنيا وال  علـى أما رأيت شخصته ورفع حاجبيه إىل فوق من قوله ال حاجة يل   «

:الرجوع إليها ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من حبضرته

P123O 

.إىل حممد ووصيه واألئمة من بعده

P5678O 

).عليبوالية (بالوالية 

P9O 

.بالثواب

P;<=O 

).عليهم السالم(وأهل بيته ) صلى ا عليه وآله وسلم(مع حممد 

P?@O 
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.)١()»غري مشوبة




 
حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى اخلمسة، حتى ترى حممدا وعليا «

.»عليهم السالموفاطمة واحلسن واحلسني


 

PWZ  Y  X\  [  _ ^ ]
`O 
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هل يتـساوى اِّــؤمن واِّـنـافق اِّـعـادي لفاطمـة َّـ رؤيتهـا عنـد        : ثالثةالاِّـسألة  

؟االحتضار وما هو حالهما

 
يغتـبط  بل، ولكم وا يغفر، إنه لـيس بـني أحـدكم وبـني أن        قمنكم وا ي  «

.»بلغ نفسه ها هناويرى السرور، وقرة العني إال أن ت

 
كان ذلك واحتضر حضره رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وعلي إذاإنه «

يا رسول ا، : وجربائيل وملك املوت عليهم السالم فيدنو منه علي عليه السالم فيقول

يا : يه وآلهويقول رسول ا صلى ا علإن هذا كان حيبنا أهل البيت فأحبه،      

ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه ويقول جربئيل جربئيل إن هذا كان حيب ا

وأهل بيت رسوله فأحبه وأرفق إن هذا كان حيب ا ورسوله: مللك املوت

.به، فيدنو منه ملك املوت

رقبتـك أخـذت أمـان براءتـك متـسكت       يا عبد ا أخذت فكـاك     : فيقول

وما : نعم فيقول: عز وجل فيقولفيوفقه ا: دنيا؟ قالبالعصمة الكربى يف احلياة ال

أما الذي ،صدقت:والية علي بن أبي طالب عليه السالم، فيقول : ذلك؟ فيقول 

وأما الذي كنت ترجوه فقد أدركته، أبشر،كنت حتذره فقد آمنك ا منه

السالم بالسلف الصاحل مرافقة رسول ا صلى ا عليه وآله وعلي وفاطمة عليهما 

.ثم يسل نفسه سال رفيقا

وحنوطه من اجلنة مبـسك أذفـر، فـيكفن بـذلك       ،ثم ينزل بكفنه من اجلنة    

فإذا وضع ،وحينط بذلك احلنوط ثم يكسى حلة صفراء من حلل اجلنةالكفن

له باب من أبواب اجلنة يدخل عليه من روحها ورحياهنا، ثم يفـسح لـه   يف قربه فتح 
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من نومـة العـروس علـى    : ينه وعن يساره، ثم يقال لـه شهر وعن مي  عن أمامه مسرية  

.أبشر بروح ورحيان وجنة نعيم ورب غري غضبان،فراشها

ويـشرب مـن   ،مـن طعـامهم  ثم يزور آل حممد يف جنان رضـوي فيأكـل معهـم      

فإذا قام قائمنا بعثهم ،البيتويتحدث معهم يف جمالسهم حتى يقوم قائمنا أهل،شراهبم

املبطلون ويضمحل احمللون فعند ذلك يرتاب،ون زمرا زمراا فأقبلوا معه يلب

قـال  ، مـن أجـل ذلـك   وقليل ما يكونون، هلكت احملاضـري وجنـى املقربـون        

:رسول ا صلى ا عليه وآله لعلي عليه السالم

.السالمأنت أخي وميعاد ما بيين وبينك وادي

،وعلي عليه السالم،وآلهحضره رسول ا صلى ا عليه ،وإذا احتضر الكافر: قال

: فيقول،فيدنو منه علي عليه السالم،وملك املوت عليه السالم، وجربئيل عليه السالم

البيت فأبغضه، ويقول رسول ا صلى ا يا رسول ا إن هذا كان يبغضنا أهل

وأهل بيت رسوله فأبغضه، إن هذا كان يبغض ا ورسوله: يا جربئيل،عليه وآله

يا ملك املوت إن هذا كان يبغض ا ورسوله وأهل بيت رسوله : جربئيلفيقول 

أخذت فكاك يا عبد ا: فيقول،فأبغضه وأعنف عليه، فيدنو منه ملك املوت

رهانك، أخذت أمان براءتك متسكت بالعـصمة الكـربى يف احليـاة الـدنيا           

لنـار، أمـا الـذي   أبشر يا عدو ا بسخط ا عز وجل وعذابـه وا : ال، فيقول : فيقول

كنت حتذره فقد نزل بك، ثم يسل نفسه سال عنيفا، ثم يوكل بروحه ثالمثائة        

كلهم يبزق يف وجهه ويتأذى بروحه، فإذا وضع يف قربه فتح له باب من شيطان

.)١()»فيدخل عليه من قيحها وهلبهاأبواب النار
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إنها تتوُّـ تغذية أطفال شيعتها إذا توفوا: الرابعةاِّـسألة 


            

 
 

من أطفال املؤمنني نادى مناد يف ملكوت السماوات واألرض أال إذا مات طفل «

إن فالن بن فالن قد مات فإن كان مات والداه أو أحدمها أو بعض أهل 

لسالم تغذوه حتى يقدم وإال دفع إىل فاطمة عليها ا،بيته من املؤمنني دفع إليه يغذوه

.)١(»أبواه أو أحدمها أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه

 
.)٢(»إن أطفال شيعتنا من املؤمنني تربيهم فاطمة عليها السالم«

 
 



6١١٧7

 
 
 
 

الرابعاملبحث 

عالقتها اخلاصة بزائر اإلمام احلسني عليه السالم




           
 


 

إن البكــاء علــى الحــس عليــه الــسالم يــدخل الــسرور علــى : اِّـــسألة األوُّـ

فاطمة عليها السالم
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.»مرحبا«

 
حقر ا من حقركم وانتقم ممن وتركم وخذل ا من خذلكم ولعن «

ا من قتلكم وكان ا لكم ولياً وحافظا وناصرا، فقد طال بكاء النساء 

.»وبكاء األنبياء والصديقني والشهداء ومالئكة السماء

 
، يا أبا بصري إذا نظرت إىل ولد احلسني أتاني ما ال أملكه مبا أتى إىل أبيهم وإليهميا«

أبا بصري إن فاطمة عليها السالم لتبكيه وتشهق فتزفـر جهـنم زفـرة لـو ال أن          

اخلزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك خمافة أن خيرج منها عنق أو يشرد 

ــا   ــل األرض فيحفظوهنـ ــرق أهـ ــا فيحـ ــافيك(دخاهنـ ــة  ) بحوهنـ ــا دامـــت باكيـ مـ

ويزجروهنــا ويوثقــون مــن أبواهبــا خمافــة علــى أهــل األرض فــال تــسكن حتــى    

يسكن صوت فاطمة الزهراء وإن البحار تكاد أن تنفتق فيـدخل بعـضها          

.على بعض وما منها قطرة إال هبا ملك موكل

فإذا مسع امللك صوهتا أطفأ نارها بأجنحته وحبس بعضها علـى بعـض خمافـة علـى       

نيا وما فيها ومن على األرض فال تزال املالئكة مشفقني يبكونه لبكائها الد



6١١٩7.........................................السالمعليهاحلسنياإلمامبزائراخلاصةعالقتها: الرابعاملبحث

ويدعون ا ويتضرعون إليه ويتضرع أهل العرش ومن حوله وترتفع أصوات من 

املالئكة بالتقديس  خمافة على أهل األرض ولو أن صوتا من أصواهتم يصل إىل 

.»بأهلهااألرض لصعق أهل األرض وتقطعت اجلبال وزلزلت األرض 

 
.»غريه أعظم منه ما مل تسمعه«

 
.»يا أبا بصري أما حتب أن تكون فيمن يسعد فاطمة عليها السالم«


        


 

 
يا زرارة إن السماء بكت على احلسني عليه السالم أربعني صباحاً بالدم وإن   «

ــشمس بكــت أربعــني صــباحاً      األرض ــني صــباحاً بالــسواد وإن ال بكــت أربع

         ـرت وإنالبحـار تفج اجلبـال تقطعـت وانتثـرت وإن بالكسوف واحلمرة وإن

املالئكة بكت أربعني صباحًا على احلسني عليه السالم وما اختضبت منا امرأة 

د لعنه ا وال ادهنت وال اكتحلت وال رجلت حتى أتانا رأس عبيد ا بن زيا  

وما زلنا يف عربة من بعده وكان جدي عليه السالم إذا ذكره بكى حتى     
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متأل عيناه حليته وحتّى يبكي لبكائه رمحة له من رآه وإن املالئكة الذين 

عنــد قــربه ليبكــون فيبكــي لبكــائهم كــلّ مــن يف اهلــواء والــسماء مــن          

.»املالئكة إىل أن ذكر عليه السالم غيظ جهنم على قاتليه

 
وإنّها لتبكيه وتندبه وإهنا لتتلظى على قاتله ولوال من على األرض من حجج «

ا لنقضت األرض وأكفأت ما عليها وما تكثر الزالزل إالّ عند اقرتاب الساعة 

ومـا عــني أحـب إىل ا وال عــربة مـن عــني بكـت ودمعــت عليـه ومــا مـن بــاك        

صل رسول ا صلى ا عليه وآله يبكيه إالّ وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه وو 

وسلم وأدى حقّنا وما من عبد حيشر إالّ وعيناه باكية إالّ الباكني على جدي 

احلسني عليه السالم فإّنه حيشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه 

واخللق يف الفزع وهم آمنون واخللق يعرضون وهم حداث احلسني عليه السالم 

العرش ويف ظـل العـرش ال خيـافون سـوء يـوم احلـساب يقـال هلـم ادخلـوا اجلنـة                حتت

فيأبون وخيتارون جملسه وحديثه وإن احلور لرتسل إليهم إنا قد اشتقناكم مع      

الولدان املخلدين فما يرفعون رؤوسهم إليهم ملا يرون يف جملـسه عليـه الـسالم     

.)١()»من السرور والكرامة اخلري

إن زائر الحس عليه السالم يدخل السرور على رسول اهللا        : اِّـسألة الثانية 

صلى اهللا عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السالم
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فما جاز ،وأما البعيد الدار ففي كل ثالث سنني،أما القريب فال أقل من شهر    «

الثالث سنني فقد عق رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وقطع رمحه إالّ من علة 

ا يدخل على رسول ا صلى ا عليـه وآلـه   سالم ملولو يعلم الزائر للحسني عليه ا    

وإىل األئمة عليهم السالم والشهداء ،وإىل فاطمة،وإىل أمري املؤمنني،وسلم من الفرح

وما له يف ذلك من الثواب يف العاجل ،هم لهائوما ينقل به من دع،منا أهل البيت

زائره ؛ألحب أن يكون ما ثم داره ما بقي،واآلجل واملذخور له عند ا وإن

فـإذا وقعـت الـشمس عليـه     ،ليخرج من رحله فما يقـع قدمـه علـى شـيء إال دعـا لـه       

،وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئًا،أكلت ذنوبه كما تأكل النار احلطب

وقد رفع له من الدرجات ما ال يناله املتشحط يف دمه يف ،فينصرف وما عليه ذنب

 أو ،حتـى يرجـع إىل الزيـارة   ،ويـستغفر لـه  ،هويوكّل به ملك يقوم مقام ،سبيل ا

.)١()»ميضي ثالث سنني أو ميوت
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يف زيـارة  عليها الـسالم  ما يف األرض مؤمنة إالّ وقد وجب عليها أن تسعد فاطمة  «

.)١(»احلسني عليه السالم

لحس عليه السالم وتستغفر لهإن فاطمة تدعو لزائر ا: اِّـسألة الثالثة




 
 

ا عليـه وآلـه وسـلم حتـضر لـزوار قـرب ابنـها احلـسني         إن فاطمة بنت حممـد صـلى    «

.)٢(»عليهما السالم فتستغفر هلم ذنوهبم

 
 

زيارة قرب احلسني عليهم السالم خلوف فإن من تركه رأى ال تدع    ،يا معاوية «

أما حتـب أن يـرى ا شخـصك    من احلسرة ما يتمنى أن قربه كان عنده،     

وسوادك فيمن يدعو له رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة واألئمة 

.)٣(»عليهم السالم
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ــسألة الرابعــة ــه   : اِّـ ــه الــسالم َّـ اآلخــرة وعالقت ــة زائــر الحــس علي منزل

بفاطمة عليها السالم


              
             


 
            


 
إن كنت تعمل مبا أمرناك، وتنتهي عمـا زجرنـاك عنـه فأنـت مـن       : قويل له «

.)١(»شيعتنا، وإالّ فال

 



 
 

من أراد أن يكون يف جوار نبيه صلى ا عليه وآله وسلم وجوار علي وفاطمة «
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.)١(»عليهما السالم فال يدع زيارة احلسني عليه السالم

 
ئكـة املقـربني ومحلـة عرشـه     وا إن ا يباهي بزائر احلسني والوافد إليه املال «

أما ترون زوار قرب احلسني عليه السالم أتوه شوقا إليه وإىل فاطمة، وعزتي : فيقول هلم

.)٢(»)وألحبنهم حملبيت(وجاليل وعظميت ألوجنب هلم كراميت 


 

.»من أحب أن يكون مسكنه اجلنة ومأواه اجلنة فال يدع زيارة املظلوم«

 
احلسني بن علي صاحب كـربالء مـن أتـاه شـوقًا إليـه وحبـًا لرسـول ا وحبـًا              «

لفاطمة وحباً ألمري املؤمنني عليهم السالم أقعده ا على موائد اجلنة يأكل معهم      

.)٣()»والناس يف احلساب

 
فيقوم عنق من ؟أين زوار احلسني بن علي:إذا كان يوم القيامة نادى مناد«

بزيارة قرب احلسني عليه الـسالم؟  أردمتما :فيقول هلم،الناس ال حيصيهم إال ا تعاىل   

ورمحة له مما ارتكب ،وفاطمة،عليوحبا ل،يا رب أتيناه حبا لرسول ا:فيقولون

هذا حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني فأحلقوا هبم فأنتم معهم يف :فيقال هلم،منه
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أحلقوا بلواء رسـول ا فينطلقـون إىل لـواء رسـول ا فيكونـون يف ظلـه         ،درجتهم

واللواء يف يد علي عليه السالم حتى يدخلون اجلنة مجيعا فيكونون أمام اللـواء    

.)١(»وعن ميينه وعن يساره ومن خلفه





 

 



6١٢٦7

 
 
 

اخلامساملبحث 

األخذ بثأرها عند ظهور ولدها املهدي عجل ا تعاىل فرجه الشريف

            
           

 
            


 

 


              
            

 


 



6١٢٧7...............ا تعاىل فرجه الشريفعجلاملهديولدهاظهورعندبثأرهااألخذ: املبحث اخلامس

اختصاص ذكر اإلمام اِّـهدي عجل اهللا تعاُّـ فرجـه الـشريف          : اِّـسألة األوُّـ 

بفاطمة عليها السالم

         


 
 


 
.)١(»ألبيهم ما خال ولد فاطمة فأنا أبيهم وعصبتهمينتمونكل بين أم «

             


 
.»أمساء األوصياء أوهلم ابن عمي وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم«
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.)١()»من ولد فاطمة«

        
 

.)٢()»املهدي من عرتتي من ولد فاطمة عليها السالم«
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خرج النيب صلى ا عليه وآله ذات يوم وهـو مستبـشر يـضحك سـرورا فقـال لـه            «

.أضحك ا سنك يا رسول ا وزادك سرورا: الناس

إنه ليس من يوم وال ليلة إال ويل فيهما حتفة من : فقال رسول ا صلى ا عليه وآله

يتحفين مبثلها فيما مضى، إن جربئيل ربي أحتفين يف يومي هذا بتحفة مل ا أال وإن

:أتاني فأقرأني من ربي السالم، وقال

يا حممد إن ا عز وجل اختار من بين هاشم سبعة مل خيلق مثلهم فيمن مضى 

وال خيلق مثلهم فيمن بقي أنت يا رسول ا سيد النبيني وعلـي بـن أبـي طالـب       

لوصيني واحلسن واحلسني سبطاك سيدا األسباط ومحزة عمـك      وصيك سيد ا  

سيد الشهداء وجعفر ابن عمك الطيار يف اجلنـة يطـري مـع املالئكـة حيـث يـشار          

ومنكم القائم يصلّي عيسى ابن مريم خلفه إذا أهبطه ا إىل األرض مـن ذريـة      

.)٢(»علي وفاطمة من ولد احلسني عليه السالم
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هـدي عجـل اهللا تعـاُّـ فرجـه الـشريف ممـن             انتقـام اإلمـام اِّـ    : اِّـسألة الثانيـة  

ظلموا فاطمة وإقامة القصاص بحقهم


         






 

 
       

             
 

.»يا أبا اجلارود ال تدركون«

 
ولن تدرك أهل زمانه، يقوم قائمنا باحلق بعد إياس من الشيعة يدعو الناس ثالثة «

يا رب أنصرني : فال جييبه أحد فإذا كان يوم الرابع تعلق بأستار الكعبة فقال

ئكة الذين نصروا رسول ا يوم بدر ودعوته ال تسقط فيقول تبارك وتعاىل للمال

ومل حيطوا سروجهم ومل يضعوا أسلحتهم فيبايعونه ثم يبايعه من الناس ثالمثائة وثالثة 

عشر رجـال يـسري إىل املدينـة فيـسري النـاس حتـى يرضـى ا عـز وجـل فيقتـل ألـف                
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ومخس مائة قرشيا ليس فيهم إال فرخ زينة ثم يدخل املسجد فينقض احلائط حتـى       

عه إىل األرض ثم خيرج األزرق وزريق لعنهما ا غضني طـريني يكلمهمـا    يض

عند ذلك املبطلون فيقولون يكلم املوتى فيقتـل منـهم مخـس      فيجيبانه فريتاب   

مائة مرتاب يف جوف املسجد ثم حيرقهما باحلطب الذي مجعاه ليحرقـا بـه عليـاً       

قصر املدينة ويسري إىل وفاطمة واحلسن واحلسني وذلك احلطب عندنا نتوارثه ويهدم 

الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البتية شاكني يف السالح قراء القرآن   

فقهــاء يف الــدين قــد قرحــوا جبــاههم ومســروا ســاماهتم وعمهــم النفــاق وكلــهم  

يقولون يا ابن فاطمة ارجع ال حاجـة لنـا فيـك فيـضع الـسيف فـيهم علـى ظهـر          

شاء فيقتلهم أسرع مـن جـزر جـزور فـال     النجف عشية االثنني من العصر إىل الع     

يفوت منهم رجل وال يصاب من أصحابه أحـد دمـاؤهم قربـان إىل ا ثـم يـدخل         

الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى ا«.


 

ا أوحى إىل أم موسى وهو خري من أم موسـى وأوحـى ا إىل     يا أبا اجلارود إن     «

.»فعقلت املذهب؟النحل وهو خري من النحل

 
.»أعقلت املذهب«

 
ــا« ــحاب ال  ئإن القـ ــث أصـ ــا لبـ ــنني كمـ ــسع سـ ــة وتـ هـــف يف كم ليملـــك ثالمثائـ

ليـه شـرق   كهفهم ميأل األرض عدالً وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ويفـتح ا ع    
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األرض وغرهبا يقتل الناس حتى ال يرى إال دين حممد يسري بسرية سليمان بن داود    

إليه فيعمل بأمر ا ١()»يدعو الشمس والقمر فيجيبانه ويطوي له األرض فيوحي ا(.


 

من علمك اجلهالة يا مغرور أما وا لو كنت بصريا أو كنت مبا أمرك به «

ــرا     ــه وســلم خــبرياً أو كنــت يف دينــك تــاجرا حنري رســول ا صــلى ا عليــه وآل

لركبت العقر ولفرشت القصب وملا أحببت أن يتمثل لك الرجال قياعا وملـا    

الفعل غري أني أراك يف الدنيا قتيال جبراحة من عبد أم معمر ظلمت عرتة النيب بقبح 

حتكم عليه جوراً فيقتلك وتوفيقا يدخل به وا اجلنان على الرغم منك، ولو 

كنت من رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم سامعا مطيعا ملا وضعت سيفك 

ي على عاتقك وملا خطبت على املنرب وكأني أراك وقد دعيت فأجبـت ونـود     

بامسك فأحجمت وأن لك بعد القتـل هلتـك سـرت وصـلبا ولـصاحبك الـذي            

.»اختارك وقمت مقامه من بعده


 

.»وا ما قلت إال ما مسعت وال نطقت إال مبا علمت«

 
إذا خرجت جيفتكم عن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم من قربيكما  «

للذين مل ترقدا فيهما هناراً وال ليال لئال يشك أحد فيكما إذ نبشتما ولو دفنتما 
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بني املسلمني لشك شاك وارتاب مرتاب وصلبتما على أغصان دوحات شجرة 

فتكــون فتنــة ملــن    يابــسة فــورق تلــك الــدوحات بكمــا وتفــرع وختــضر       

أحبكمــا ورضــي بفعالكمــا ليميــز ا اخلبيــث مــن الطيــب وكــأني أنظــر         

.»إليكما والناس يسألون العافية مما قد بليتما به

 
وأغمادها وارتضاهم ا لنصر دينه فما تأخذهم يف عصابة قد فرقت بني السيوف «

ظر إليكما وقد أخرجتما من قربيكما غضني رطبني ا لومة الئم ولكأني أن

طريني حتى تصلبا على الدوحات فيكون ذلك فتنة ملن أحبكما، ثم يؤتى      

بالنار اليت أضرمت إلبـراهيم عليـه الـسالم وحييـى وجـرجيس ودانيـال وكـل نـيب          

وصـديق ومــؤمن، ثـم يــؤمر بالنــار الـيت أضــرمتموها علـى بــاب داري لتحرقــوني      

ا صلى ا عليه وآله وسلم وابين احلسن واحلسني وابنيت زينب وفاطمة بنت رسول 

وأم كلثوم حتى حترقا هبا ويرسل عليكما ريح مرة فتنسفكما يف اليم نسفا بعد 

أن يأخــذ الــسيف مــا كــان منكمــا ويــصري مــصريكما إىل النــار مجيعــاً        

:وخترجان إىل البيداء إىل موضع اخلسف الذي قال ا عز وجل

P=>?@ABCDEFO 
.»يعين من حتت أقدامكم

              
 

.»نعم«
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نعم، قتل فظيع وموت ذريع، وطاعون شـنيع، وال يبقـى مـن النـاس أحـد يف ذلـك          «

الوقت إال ثلثهم وينادي مناد من السماء باسم رجل من ولدي تكثر اآليات 

حتى يتمنى األحياء املوت مما يرون اآليات فمن أهلك اسرتاح ومن كان له 

خري جنا، ثم يظهر رجل من ولدي فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت عند ا

           ببقيا قوم موسـى وحييـى لـه أصـحاب الكهـف ويؤيـده ا ظلما وجورا يأتيه ا

ــسماء قطرهــا وختــرج األرض     ــزل مــن ال باملالئكــة اجلــن وشــيعتنا املخلــصني وين

.»نباهتا

         
 

.»إنكم ال تزدادون يل ولولدي إالّ عداوة«




 
» صلى ا أرأيت أن لو أحللتك أنا فهل لك من حتليل من قد مضى رسول ا

.»عليه وآله وسلم وابنته
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دها احلد وحتى ينتقم البنة حممـد  أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه احلمرياء حتى جيل       «

.»فاطمة عليها السالم منها

 
.»لفريتها على أم إبراهيم«

 
 

ألن ا تبارك وتعاىل بعث حممد صلى ا عليه وآله وسلم رمحة؛ وبعث القائم «
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.)١()»نقمةعليه السالم 


 


 

سومهم خـسفاً ال يعطـيهم إال الـسيف، يـضع الـسيف      يرجل منابيفرج ا الفنت    «

هـذا مـن ولـد فاطمـة، لـو      وا مـا : على عاتقه مثانية أشهر هرجاً حتى يقولـوا     فيهم  

.)٢(»كان من ولدها لرمحنا يغريه ا ببين العباس وبين أمية
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املصادر

اهللا عبيـد اهللا بـن محمـد بـن محمـد      أبـو عبـد   : تأليف/ اإلبانة الكبرى البن بطة   . ١
ــابن بطـــة العكبـــري       ــري المعـــروف بـ رضـــا  : تحقيـــق) / هــــ ٣٨٧ت (حمـــدان العكبـ

ــسف النــــصر، حمــــد          ــد بــــن يــ ــان األثيــــوبي، يوســــف الوابــــل، الوليــ معطــــي، عثمــ
المملكـة العربيـة   ـــ  الريـاض / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥دار الراية لسنة   : طبع/ التويجري  

.السعودية
: طبـع / الدكتورة عليـاء شـكري   : تأليف/ في دراسة األسرة    االتجاهات المعاصرة . ٢

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار المعارف لسنة 
محمـــد مرتـــضى : تـــأليف/ إتحـــاف الـــسادة المتقـــين بـــشرح إحيـــاء علـــوم الـــدين  . ٣

ـــ بيــروت/ دار الفكــر : طبــع) / هـــ١١٤٥ت (الحــسيني الزبيــدي الــشهير بمرتــضى   ـ
.لبنان

محمـد بــن عبــد  : تــأليف/ بمـا لفاطمــة مــن المناقـب والفــضائل   الــسائل إتحـاف . ٤
ــشهير بـــالواعظ    ــاوي الـــشافعي الـ ــراوي القلـــشقندي المنـ ـــ١٠٣٥ت (اهللا األكـ ) / هـ

المجمــــع العــــالمي للتقريــــب بــــين  : طبــــع/ محمــــد كــــاظم الموســــوي : تحقيــــق
.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧المذاهب اإلسالمية لسنة 

الشيخ عبد اهللا بن محمد بن عامر الـشبراوي    : تأليف/ اف بحب األشراف    اإلتح. ٥
دار الكتــاب اإلســالمي : طبــع/ ســامي الغريــري : تحقيــق) / هـــ١١٧١ت (الــشافعي 
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.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣لسنة 
/ بلــه عبــد الهــادي ع : ترجمــة/ كريزويــل . ك: تــأليف/ اآلثــار اإلســالمية األولــى  . ٦

ــتخراج النـــصوص والتعليـــق   ــبانو   : اسـ ــسان سـ ــد غـ ــع/ أحمـ ــسنة  : طبـ ــة لـ دار قتيبـ
.سورياــ دمشق/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

أبـــو الريحـــان محمـــد بـــن أحمـــد  : تـــأليف/ اآلثـــار الباقيـــة عـــن القـــرون الخاليـــة  . ٧
م٢٠٠٠هــ،  ١٤٢٠دار الكتب العلمية لـسنة   : طبع) / هـ٤٤٠ت  (البيروني الخوارزمي   

.لبنانــ بيروت/ 
أبـــو الريحـــان محمـــد بـــن أحمـــد  : تـــأليف/ اآلثـــار الباقيـــة مـــن القـــرون الخاليـــة  . ٨

) / ٤٦٥٢(طبعة نادرة في مكتبـة األسـد بـرقم    ) / هـ١٠٤٨ت (البيروني الخوارزمي   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٢٣هـ، ١٣٤١دار صادر لسنة : طبع

المكتبـة العلميـة   : طبع/ صاري عبد القدوس األن: تأليف/ آثار المدينة المنورة  . ٩
.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ م ١٩٣٥هـ، ١٣٥٣لسنة 

مطبعـة الترقـي   : طبـع / عبـد القـدوس األنـصاري    : تـأليف / آثار المدينة المنورة  . ١٠
.سورياــ دمشق/ م ١٩٣٥هـ، ١٣٥٣لسنة 

ــى تـــاريخ المـــساجد الثالثـــة    . ١١ ــارة الترغيـــب والتـــشويق إلـ ــأل/ إثـ محمـــد بـــن  : يفتـ
م ٢٠٠٠هــ،  ١٤٢٠دار الكتـب العلميـة لـسنة     : طبـع ) / هــ ٨٢٧ت  (إسحاق الخـوارزمي    

.لبنانــ بيروت/ 
أبي الحـسن علـي   : تاليف/ إثبات الوصية لإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم    . ١٢

.لبنانــ بيروت/ دار األضواء : طبع/ بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي 
الفقيــه : تــأليف/ الــشيعة وأحــوط األقــوال مــن أحكــام الــشريعة  اجتماعيــات فقــه. ١٣

/ م ١٩٩٨هــــ، ١٤١٩المؤلـــف لــسنة  : طبــع / المحقــق الـــسيد إســماعيل المرعـــشي   
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية 

ت (أحمــد بــن عمـرو بــن الــضحاك أبــو بكــر الــشيباني   : تــأليف/ اآلحـاد والمثــاني  . ١٤
هــ،  ١٤١١دار الرايـة لـسنة الرايـة لـسنة        : طبـع / باسم الجـوابرة    : تحقيق) / هـ٢٨٧
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.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ الطبعة األولى / م ١٩٩١
أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد       : تــأليف/ األحاديــث المختــارة  . ١٥

/ عبـد الملـك بـن عبـد اهللا بـن دهـيس         : تحقيـق ) / هـ٦٤٣ت  (الحنبلي المقدسي   
ــضة : طبـــع ــة النهـ ــة لـــسنة  مكتبـ ـــ، ١٤١٠الحديثـ ــة األولـــى  / م ١٩٨٩هـ مكـــة / البعـ

.المملكة العربية السعوديةــ المكرمة
) / هـــ٥٤٨ت (الــشيخ أبــو منــصور أحمــد بــن علــي الطبرســي  : تــأليف/ االحتجــاج . ١٦

ــراهيم البهــادري   : تحقيــق دار األســروة للطباعــة والنــشر لــسنة   : طبــع/ الــشيخ إب
.إيرانــ م المقدسةق/ الطبعة السادسة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥

) / هـــ٥٤٨ت (الــشيخ أبــو منــصور أحمــد بــن علــي الطبرســي  : تــأليف/ االحتجــاج . ١٧
هـــ،  ١٣٨٦مطبعــة النعمــان لــسنة   : طبــع / الــسيد محمــد بــاقر الخرســان    : تعليــق
.العراق/ النجف األشرف / م ١٩٦٦

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد   : تــأليف/ أحــسن التقاســيم فــي معرفــة األقــاليم   . ١٨
ـــ٦٨٠ت (ســـي المقد ــع) / هـ ــسنة   : طبـ ـــ، ١٣٢٦مطبعـــة بريـــل لـ ــ  ليـــدن/ م ١٩٠٩هـ ـــ
.هولندا

ــاق الباطــــل  . ١٩ القاضــــي الــــسيد نــــور اهللا الحــــسيني  : تــــأليف/ إحقــــاق الحــــق وإزهــ
ــشي التــــستري   ــدين الحــــسيني    : تعليــــق) / هـــــ ١٠١٩ت (المرعــ ــسيد شــــهاب الــ الــ

ــ/ الــسيد إبــراهيم الميــانجي   : تــصحيح) / هـــ١٤١١ت (المرعــشي النجفــي   : عطب
.إيرانــ طهران/ م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المطبعة اإلسالمية لسنة 

ــاق الباطــــل  . ٢٠ القاضــــي الــــسيد نــــور اهللا الحــــسيني  : تــــأليف/ إحقــــاق الحــــق وإزهــ
الطبعـة  / كتـاب فروشـي إسـالمية    : طبـع ونـشر  ) / هـ١٠١٩ت (المرعشي التستري   

.إيرانــ طهران/ األولى 
ــام الـــسلطانية والواليـــات الدينيـــة    . ٢١ علـــي بـــن محمـــد البغـــدادي    : ليفتـــأ / األحكـ

طبعــك شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي  ) / هـــ٤٥٠ت (المــاوردي 
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثانية / م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦دار التعاون لسنة ــ وأوالده
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ت (أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي   : تــأليف/ أحكــام القــرآن . ٢٢
عــضو لجنــة مراجعــة المــصاحف  (ادق القمحــاوي محمــد صــ: تحقيــق) / هـــ٣٧٠

بيـروت / م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي لـسنة    : طبع/ باألزهر الشريف   
.لبنانــ 

القاضــي محمــد بــن عبــد اهللا أبــو بكــر بــن      : تــأليف/ أحكــام القــرآن البــن عربــي    . ٢٣
محمــد عبــد القــادر : تحقيــق) / هـــ٥٤٣ت (العربــي المعــافري االشــبيلي المــالكي  

بيـروت / الطبعـة الثالثـة   / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤دار الكتب العلمية لسنة : طبع/ عطا  
.لبنانــ 

أحمد بن الحسين بن علـي بـن   : تأليف/ جمع البيهقي ــ  أحكام القرآن للشافعي  . ٢٤
عبــد : بهــامش) / هــ ٤٥٨ت (موسـى الخــسروجردي الخراســاني، أبـو بكــر البيهقــي   

مكتبــة الخــانجي  : طبــع/ الكــوثري محمــد زاهــد: تقــديم/ الغنــي عبــد الخــالق  
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤لسنة 

الحــافظ أبــو إســحاق، إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجــاني  : تــأليف/ أحــوال الرجــال . ٢٥
مؤســسة الرســالة لــسنة  : طبــع/ صــبحي البــدري الــسامرائي  : تحقيــق) / هـــ٢٥٩(

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
ـــ     إحيــاء . ٢٦ ـــ علــيهم الــسالم ـ الحــافظ جــالل  : تــأليف/ الميــت بفــضائل أهــل البيــت ـ

: طبـــع) / هـــ ٩١١ت (الــسيوطي  الــدين بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــشافعي         
.إيرانــ طهران/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨منظمة اإلعالم اإلسالمي لسنة 

) / هــ ٢٠٥ت (أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي        : تـأليف / إحياء علوم الـدين     . ٢٧
قم المقدسـة / الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ،  ١٤٢١دار الكتب والفكرية لسنة     : طبع

.إيرانــ 
ت (أحمــد بــن يوســف القرمــاني   : تــأليف/ أخبــار الــدول وآثــار األول فــي التــاريخ    . ٢٨

عـالم الكتـب لـسنة    : طبـع / فهمـي سـعد    . أحمد حطيط، د  . د: تحقيق) / هـ١٠١٩
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢
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) / هــ ٢٥٦ت (أبـي عبـد اهللا الزبيـر بـن بكـار القرشـي        : تأليف/ األخبار الموفقيات   . ٢٩
/ م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٦عالم الكتـب لـسنة   : طبع/ الدكتور سامي مكي العاني  : تحقيق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية 
هللا بـن  أبو الوليد محمد بن عبـد ا : تأليف/ أخبار مكة وما جاء فيها من األخبار  . ٣٠

الطبعــة / م ١٩٦٩هـــ، ١٣٨٩دار األنـدلس لــسنة  : طبــع) / هـــ٢٣٠ت (أحمـد األزرقــي  
.لبنانــ بيروت/ الثالثة 

ــأليف/ االختـــصاص. ٣١ ــشيخ المفيـــد  : تـ ــق/ الـ ــسيد   : تحقيـ ــاري، الـ ــر الغفـ ــي أكبـ علـ
هـــ، ١٤١٤دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة   : طبــع/ محمــود الزرنــدي 

.لبنانــ بيروت/ نية الطبعة الثا/ م ١٩٩٣
) / هـــ٤٦٠ت (الــشيخ الطوســي : تــأليف) / رجــال الكــشي(اختيــار معرفــة الرجــال  . ٣٢

ــق  / الــسيد مهــدي الرجــالي   : تحقيــق/ ميــر دامــاد األســترآبادي   : تــصحيح وتعلي
ــسنة       ــراث لـ ــاء التـ ــسالم إلحيـ ــت علـــيهم الـ ـــ، ١٤٠٤مؤســـسة آل البيـ قـــم / م ١٩٨٤هـ

.إيرانــ المقدسة
ــسيني . ٣٣ ــأليف/ ة األخـــالق الحـ ــع/ جعفـــر البيـــاتي  : تـ ــسنة   : طبـ ــدى لـ دار أنـــوار الهـ

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٤
ــات المعاشـــرة  . ٣٤ ــأليف/ أخالقيـ ــو .غ: تـ ــاني  : ترجمـــة/ ب بوتيليكـ / إبـــراهيم الجهمـ

.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار حوران للطباعة والنشر لسنة : طبع
ــد بـــن الحـــسين البيهقـــي    : تـــأليف/ اآلداب . ٣٥ ــر أحمـ ــو بكـ ـــ٤٥٨ت (أبـ ــق) / هـ : تحقيـ

م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / محمد عبد القادر أحمـد عطـا     
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

) / هــ ٧٦٣ت (أبو عبـد اهللا محمـد بـن مفلـح المقدسـي       : تأليف/ اآلداب الشرعية   . ٣٦
/ م ١٩٩٧هـــــ، ١٤١٨ســـسة الرســــالة لـــسنة   مؤ: طبـــع / شـــعيب األرنــــؤوط  : تحقيـــق 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة 
) / هــــ٢٥٦ت (الحـــافظ محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري  : تـــأليف/ األدب المفـــرد . ٣٧
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ــادر عطـــا  : تحقيـــق ـــ، ١٤١٠دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة  : طبـــع/ محمـــد عبـــد القـ هـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٠

عيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبـو  محمد بن إسما: تاليف/ األدب المفرد  . ٣٨
دار البـــشائر : طبـــع/ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي : تحقيـــق) / هــــ٢٥٦ت (عبـــد اهللا 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / اإلسالمية 
الـدكتور عمـر موسـى باشـا األسـتاذ المـساعد فـي        : تـأليف / األدب في بـالد الـشام       . ٣٩

الطبعــة / م ١٩٧٢هـــ، ١٣٩١لعباســية لــسنة المكتبــة ا: طبــع/ كليــة اآلداب بدمــشق 
.سورياــ دمشق/ الثانية 

األربعـون حـديثا عـن أربعـين شـيخاً مــن أربعـين صـحابياً فـي فـضائل اإلمـام أميــر           . ٤٠
الـــشيخ األقــدم منتخـــب  : تــأليف / المــؤمنين علــي بـــن أبــي طالــب عليـــه الــسالم      

: تحقيـق / دس الدين علي بن عبيد اهللا بـن بابويـه الـرازي مـن أعـالم القـرن الـسا             
مدرسـة اإلمـام المهـدي عليـه     : طبـع ونـشر  / مدرسة اإلمام المهـدي عليـه الـسالم      

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨السالم لسنة 
/ صــالح الــشماع : تــأليف/ ارتقــاء اللغــة عنــد الطفــل مــن المــيالد إلــى الــسادسة  . ٤١

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣مؤسسة المعارف للطباعة والنشر لسنة : طبع
ــاد . ٤٢ ــأليف/ اإلرشـ ــان    : تـ ــن النعمـ ــن محمـــد بـ ــد بـ ــشيخ المفيـــد محمـ ــق/ الـ : تحقيـ

دار المفيــد للطباعــة : طبــع/ مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم لتحقيــق التــراث   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤لسنة / والنشر والتوزيع 

إنتـشارات الـشريف   : طبـع / الحـسن بـن محمـد الـديلمي     : تـأليف / إرشاد القلوب   . ٤٣
.إيرانــ طهران: الطبع/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥الرضي لسنة 

عــالم الكتــب   : طبــع/ حامــد عبــد الــسالم   : تــأليف / اإلرشــاد والتوجيــه النفــسي   . ٤٤
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠لسنة 

لهادي بو طالبعبد ا: تأليف/ أزمة القيم ودور األسرة في تطور المجتمع . ٤٥
دار ومطـــابع الـــشعب : طبــع ) / هــــ٥٣٨ت (الزمخـــشري : تــأليف / أســاس البالغـــة  . ٤٦
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.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٠هـ، ١٣٨٠لسنة 
الـدكتور ميخائيـل مـسعود    : تـأليف / األساطير والمعتقدات العربية قبل اإلسـالم        . ٤٧

ـــ تبيــرو/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥دار العلــم للماليــين لــسنة   : طبــع/  ـ
.لبنان

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي الواحـدي     : تأليف/ أسباب النزول  . ٤٨
بيـروت / م ٢٠٠٠هــ،  ١٤٢١دار الكتب العلمية لسنة  : طبع) / هـ٤٦٨ت  (النيسابوري  

.لبنانــ 
مؤسـسة  : طبـع ) / هــ ٤٦٨ت (الواحـدي النيـسابوري   : تـأليف / أسباب نزول اآليـات     . ٤٩

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٨هـ، ١٣٨٨لتوزيع لسنة الحلبي وشركاءه للنشر وا
ــباب الحـــديث  . ٥٠ الحـــافظ جـــالل : تـــاليف/ أســـباب ورود الحـــديث أو اللمـــع فـــي أسـ

دار الكتـب  : طبـع / يحيى إسماعيل أحمد  : تحقيق) / هـ٩١١ت  (الدين السيوطي   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤العلمية لسنة 

ت (مــد بــن الحــسن بــن علــي الطوســي     شــيخ الطائفــة مح : تــأليف/ االستبــصار . ٥١
دار الكتــب : طبــع/ الــسيد حــسن الموســوي الخرســان : تحقيــق وتعليــق) / هـــ٤٦٠

.إيرانــ طهران/ الطبعة الرابعة / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤اإلسالمية لسنة 
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن    : تــأليف/ االســتيعاب . ٥٢

) هــ ٤٦٣ت (طبي المالكي المعروف بابن عبـد البـر   عاصم النمِري األندلسي القر   
ــق/  ــاوي   : تحقيـ ــد البجـ ـــي محمـ ــع/ عل ــسنة  : طبـ ــل لـ ـــ، ١٤١٢دار الجيـ / م ١٩٩١هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
محمـد بـن عبـد البـر     : تـأليف / االستيعاب في أسماء األصحاب بهامش اإلصـابة      . ٥٣

ـــ٤٣٦ت(بـــن عاصـــم القرطبـــي المـــالكي     ــر   )هـ ــن حجـ ت (العـــسقالني ، بهـــامش ابـ
م ١٩٣٩هــ،  ١٣٨٥مـصطفى محمـد لـسنة      : طبع/ عمار بن ياسر    : ترجمة) / هـ٨٥٢

.مصرــ القاهرة/ 
أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد    : تأليف/ أسد الغابة في معرفة الصحابة    . ٥٤
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بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الــشيباني الجــزري، عــز الــدين ابــن     
ـــ  طهـران / م ١٩٦٠هــ،  ١٣٨٠لـسنة    نمؤسـسة إسـماعيليا   : عطبـ ) / هـ٦٣٠ت  (األثير  
.إيران

عز الدين ابن األثير ابي الحـسن علـي   : تأليف/ أسد الغابة في معرفة الصحابة    . ٥٥
/ الطبعـــة الثانيـــة / مجموعــة مـــن المحققـــين  : تحقيـــق/ بــن محمـــد الجـــزري  

.نلبناــ بيروت/ م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر
الــسيد : تقــديم/ الــشيخ محمــد فاضــل المــسعودي  : تــأليف/ األســرار الفاطميــة . ٥٦

مؤسسة الزائر فـي الروضـة المقدسـة لفاطمـة المعـصومة        : طبع/ عادل العلوي   
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠عليها السالم لسنة 

الـدكتور محمـد نجيـب    :تـأليف / أسس البحث العلمي في التربيـة وعلـم الـنفس      . ٥٧
مكتبـــة الـــضامري للنـــشر والتوزيـــع : طبـــع/ الــسباعي، والـــدكتور محمـــود مـــيالد  

.السيب/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨لسنة 
دار عـالم الكتـب   : طبـع / فاروق عبـد الفتـاح   . د: تأليف/ أسس السلوك اإلنساني   . ٥٨

.الرياض ــ المملكة العربية السعودية/ 
عبــــدة .ترجمــــة د/ دوجــــالس بــــراون .تــــأليف هـــــ/ تعليمهــــا أســــس تعلــــم اللغــــة و. ٥٩

.بيروت/ دار النهضة العربية : طبع/ الراجحي وعلي أحمد شعبان 
وفـضائل أهـل   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     إسعاف الـراغبين فـي سـيرة المـصطفى        . ٦٠

ــان محمـــد بـــن علـــي المـــصري       :  تـــأليف / بيتـــه الطـــاهرين   الـــصبان أبـــي العرفـ
ــ  اإلســكندرية/ الهيئــة العامــة لمكتبــة اإلســكندرية    :طبــع/ الــشافعي الحنفــي   ــ

.مصر
وفـضائل أهـل   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     إسعاف الـراغبين فـي سـيرة المـصطفى        . ٦١

ــان محمـــد بـــن علـــي المـــصري       :  تـــأليف / بيتـــه الطـــاهرين   الـــصبان أبـــي العرفـ
.دار السعيدية: طبع/ الشافعي الحنفي 

: تـاليف / صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     إسعاف ذوي الوفا بمولد النبـي المـصطفى     . ٦٢
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مكتبـة رفاعـة   : طبع/ محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي المالكي     
.الطهطاوي

شــركة المطبوعــات  : طبــع / معــوض عــوض إبــراهيم   : تــأليف / اإلســالم واألســرة  . ٦٣
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣للتوزيع والنشر لسنة 

محمد ظفار: فتألي/ اإلسالم وتنظيم األسرة . ٦٤
الـدكتورة زينـب عبـد العزيـز     : ترجمـة / أندرية ميكيل  : تاليف/ اإلسالم وحضارته   . ٦٥

ــة العـــصرية لـــسنة  : طبـــع/ كمـــال الـــدين الهنـــاوي  : مراجعـــة/  منـــشورات المكتبـ
.لبنانــ صيدا/ م ١٩٨١هـ، ١٤٠١

ت (أبو الحسن علي بـن أبـي بكـر الهـروي     : تأليف/ اإلشارات إلى معرفة الزيادات   . ٦٦
ـــ، ٦١١ ــورديل : طبـــع) هـ ــانين سـ ـــ جـ ــومين لـــسنة  ــ ـــ، ١٣٧٢طـ ـــ دمـــشق/ م ١٩٥٣/ هـ ــ

.سوريا
الحـافظ  : تـصنيف / اإلشارة إلى سيرة المـصطفى وتـاريخ مـن بعـده مـن الخلفـا           . ٦٧

: طبــع) / هــ ٧٦٢ت (مغلطـاي بــن قلـيج بــن عبـد اهللا البكحــري الحكـري الحنفــي     
.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار القلم لسنة 

الحـافظ  : تـصنيف / شارة إلى سيرة المـصطفى وتـاريخ مـن بعـده مـن الخلفـا           اإل. ٦٨
: طبــع) / هــ ٧٦٢ت (مغلطـاي بــن قلـيج بــن عبـد اهللا البكحــري الحكـري الحنفــي     

.مصر/ م ١٩٤٣هـ، ١٣٦٢مصر لسنة 
الحـافظ شـمس   : تأليف/ اإلشارة إلى وفيات األعيان المنتقى من تاريخ اإلسالم    . ٦٩

ــ    ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ ــدين أبـ ــد الـــذهبي  الـ ـــ٧٤٨ت(ن أحمـ ــق وتعليـــق ) / هـ : تحقيـ
/ الطبعــة األولــى / م ١٩٩١هــ،  ١٤١١دار ابـن األثيــر لــسنة  : طبــع/ إبـراهيم صــالح  

.لبنانــ بيروت
ــز الـــصحابة  . ٧٠ ــابة فـــي تمييـ ــر   : تـــأليف/ اإلصـ ــافظ أحمـــد بـــن علـــي، ابـــن حجـ الحـ

دار الجيــل لــسنة : طبــع/ علــي محمـد البجــاري  : تحقيــق) هـــ٨٥٢ت (العـسقالني  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢
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ــز الـــصحابة  . ٧١ ــابة فـــي تمييـ ــر   : تـــأليف/ اإلصـ ــافظ أحمـــد بـــن علـــي، ابـــن حجـ الحـ
الـــشيخ عـــادل أحمـــد عبــــد    : دراســـة وتحقيـــق وتعليــــق  ) / هــــ ٨٥٢ت (العـــسقالني  

هــ،  ١٤١٥دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / الموجود، الشيخ علي محمـد معـوض         
.لبنانـ ـبيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤

دار : طبــع/ تحقيـق المحمـودي   / عـدة محــدثين  : تـأليف / األصـول الـستة عــشر   . ٧٢
ـــ  قـم المقدسـة  / الطبعة الثانية / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الشبستري للمطبوعات لسنة   

.إيران
دار األســوة : طبــع/ الــشيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي   : تــاليف/ أصــول الكــافي  . ٧٣

ـــــ قـــم المقدســـة/ الطبعـــة الخامـــسة /م ٢٠٠٤هــــ، ١٤٢٥للطباعــة والنـــشر لـــسنة  
.إيران

الـدكتور موفـق هاشـم    : تـأليف / االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين    . ٧٤
ــع/ الحلبـــي  ــسنة     : طبـ ــع لـ ــشر والتوزيـ ــة والنـ ــالة للطباعـ ــسة الرسـ ـــ، ١٤٢٠مؤسـ هـ

.سورياــ دمشق/ م ٢٠٠٠
موفـق هاشـم   الـدكتور : تـأليف / االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين    . ٧٥

ـــــ عمـــان/ م ٢٠٠٠هـــ،  ١٤٢٠دار الفرقـــان للنــشر والتوزيـــع لـــسنة  : طبـــع/ الحلبــي  
.األردن

محمــد األمــين بــن محمــد    : تــأليف/ أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن     . ٧٦
م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥دار الفكـر لـسنة   : طبـع ) / هــ ١٣٩٣ت (المختار البكنـي الـشقيطي     

.لبنانــ بيروت/ 
حجـة اإلسـالم الـشيخ محمـد صـادق النجمـي       : تـأليف / لصحيحين أضواء على ا  . ٧٧

/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩مؤســسة المعــارف اإلســالمية لــسنة   : طبــع/ 
.إيرانــ قم المقدسة

ــرآة المجتمـــع  . ٧٨ ــاد الـــدين إســـماعيل  . د: تـــأليف/ األطفـــال مـ : طبـــع/ محمـــد عمـ
الطبعــــة / م ١٩٨٦هــــ، ١٤٠٦المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون واآلداب لـــسنة      
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.الكويت/ األولى 
دار األنـصار  : طبـع / علـي اإلبراهيمـي   : تأليف/ أطيب البيان لمعالم سور القرآن  . ٧٩

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥لسنة 
دار الفكر للطباعة والنـشر  : طبع/ البكري الدمياطي : تأليف/ إعانة الطالبيين   . ٨٠

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨والتوزيع لسنة 
هبـــة اهللا بـــن الحـــسن بـــن منـــصور الاللكـــائي أبـــو   : تـــأليف/ اعتقـــاد أهـــل الـــسنة . ٨١

الطبعــة / دار طيبــة : طبــع/ أحمــد ســعد حمــدان : تحقيــق) / هـــ٤١٨ت (القاســم 
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ األولى 

/ اد علــى مـذاهب الــسلف وأصـحاب الحــديث   االعتقـاد والهدايــة إلـى ســبيل الرشـ   . ٨٢
دار : طبــع ) / هـــ٤٥٨ت (أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي الــشافعي      : تــأليف

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤٠١اآلفاق الجديدة لسنة 
عــصام عبــد : تحقيــق/ الــشيخ الــصدوق : تــأليف/ االعتقــادات فــي ديــن اإلماميــة  . ٨٣

ــسيد  ــع/ الـ ـــ، ١٤١لمفيـــد للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع لـــسنة    دار ا: طبـ / م ١٩٩٤هـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية 

أحمــد : تحقيــق/ أبــو بكـر محمــد بـن الطيــب البـاقالني    : تـأليف / اعجـاز القــرآن  . ٨٤
ـــ القــاهرة/ الطبعــة األولــى / م ١٩٦٣هـــ، ١٣٨٢دار المعــارف لــسنة : طبــع/ صــقر  ـ
.مصر

ــريم   . ٨٥ ــن إســـماعيل       : تـــأليف / إعـــراب القـــرآن الكـ ــد بـــن محمـــد بـ ــر أحمـ أبـــو جعفـ
عــالم الكتــب  : طبــع/ الــدكتور زهيــر غــازي زاهــد   : تحقيــق) / هـــ٣٣٨ت (النحــاس 

ــسنة     ــة النهـــضة العربيـــة لـ ــة الثانيـــة  / م ١٩٨٥هــــ،  ١٤٠٥ومكتبـ ــ  بيـــروت/ الطبعـ ـــ
.لبنان

دار : نــشر/ ابــو جعفــر بــن محمــد ابــن النحــاس   : تــأليف/ إعــراب القــرآن الكــريم  . ٨٦
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥: سنة الطبع/ الطبعة الثانية / لمية الكتب الع

: طبـع ) / هــ ١٣٩٤ت (المحـدث أحمـد العثمـاني التهـانوي     : تأليف/ إعالء السنن   . ٨٧
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.باكستانــ كراتشي/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار القرآن والعلوم اإلسالمية لسنة 
ي بـن فـارس الزركلـي    خير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـ          : تأليف/ األعالم  . ٨٨

ـــ١٣٩٦ت (الدمــــشقي  ــم للماليــــين لــــسنة  : طبــــع) / هــ ـــ، ١٤١٢دار العلــ / م ١٩٩٢هــ
.لبنانــ بيروت

خير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي              : تأليف/ األعالم  . ٨٩
ـــ١٣٩٦ت (الدمــــشقي  ــم للماليــــين لــــسنة  : طبــــع) / هــ ـــ، ١٤٠٠دار العلــ / م ١٩٨٠هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الخامسة 
ــؤمنين     . ٩٠ ــي صـــفات المـ ــدين فـ ــالم الـ ــأليف/ أعـ ــن يوســـف القرمـــاني    : تـ / أحمـــد بـ

/ م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢عالم الكتب لـسنة  : طبع/ فهمي سعد، أحمد حطيط    : تحقيق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

محمــد بــن بهــادر عبــد اهللا الزركــشي  : تــأليف/ أعــالم الــساجد بأحكــام المــساجد  . ٩١
المجلــس األعلــى   : طبــع / أبــو الوفــا مــصطفى المراغــي    : يــق تحق) / هـــ٧٩٤ت (

.مصرــ القاهرة/ م ١٧٧٠هـ، ١١٨٤اإلسالمية لسنة 
أبو عبد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر ابـن      : تأليف/ أعالم الموقعين عن رب العالمين       . ٩٢

ــة   ــيم الجوزيــ ـــ٧٥١ت (قــ ــركة دار األرقــــم لــــسنة   : طبــــع) / هــ ـــ، ١٤١٨شــ / م ١٩٩٨هــ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

: طبــع/ عمــر رضــا كحالــة   : تــأليف/ أعــالم النــساء فــي عــالمي العــرب واإلســالم     . ٩٣
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧مؤسسة الرسالة لسنة 

ــأعالم الهـــدى    . ٩٤ ــورى بـ ــأليف/ إعـــالم الـ ــسن     : تـ ــضل بـــن الحـ ــي الفـ ــي علـ الـــشيخ أبـ
ــاء التــراث     : تحقيــق/ الطبرســي  : بــعط/ مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحي

الطبعـة  / م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٧مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسالم إلحيـاء التـراث لـسنة          
.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 

أبـو عبـد اهللا محمـد    : تأليف/ األعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام    . ٩٥
/ أحمــد حجــازي الــسقا . د: تحقيــق/ بـن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح القرطبــي   
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.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨اث العربي لسنة دار التر: طبع
دار التعــارف للمطبوعــات لــسنة  : طبــع/ الــسيد محــسن األمــين  / أعيــان الــشيعة . ٩٦

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣
) / هــ ٣٥٦ت (أبو الفرج علـي بـن الحـسين القرشـي األصـبهاني         : تأليف/ األغاني  . ٩٧

ــي مهنـــا، ســـمير جـــابر    : تحقيـــق ــع/ علـ الفكـــر للطباعـــة والنـــشر لـــسنة    دار : طبـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨

محمّـد بـن محمّـد بـن     : تـأليف / اإلفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليـه الـسالم      . ٩٨
ــروف بالـــشيخ المفيـــد رحمـــه اهللا        ــري، المعـ ــسّالم العكبـ ــد الـ ــان بـــن عبـ ت (النعمـ

.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة البعثة لسنة : طبع) / هـ٤١٣
/ حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الـصيعدي  : تأليف/ اإلفصاح في فقه اللغة     . ٩٩

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٦٧هـ، ١٣٨٧دار الفكر العربي لسنة : طبع
رضــي الــدين أبوالقاســم علـــي بــن موســى بـــن      : تـــأليف: تــأليف / إقبــال األعمــال   . ١٠٠

ت (حمد بن محمد بن محمد الطـاووس العلـوي الحـسني    جعفر بن محمد بن أ 
مكتـب اإلعـالم اإلســالمي   : طبـع / جـواد القيـومي اإلصــفهاني   : تحقيـق ) / هــ ٦٦٤

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤لسنة 
االكتفـاء بمــا تــضمنه مــن مغــازي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم والثالثــة    . ١٠١

محمــد  : تحقيــق ) / هـــ ٦٣٤ت (ســليمان بــن موســى الكالعــي     : يفتــأل / الخلفــاء  
الطبعـــة / م ٢٠٠٠هــــ، ١٤٢٠دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة : طبـــع/ عبـــد القـــادر عطـــا 

.لبنانــ بيروت/ األولى 
ــه وآلــه وســلم والثالثــة الخلفــاء        . ١٠٢ / اإلكتفــاء فــي مغــازي رســول اهللا صــلى اهللا علي

: طبــع) / هـــ٦٣٤ت (دلــسي ناألأبــي الربيــع ســليمان بــن موســى الكالعــي   : تــأليف
.مصرــ القاهرة/ م ١٣٨٩هـ، ١٩٧٠مكتبة الخانجي لسنة 

: تعليــق) / هـــ٧٤١ت (الخطيــب التبريــزي  : تــأليف/ فــي أســماء الرجــال  اإلكمــال. ١٠٣
مؤسـسة أهـل البيـت    : طبـع / أبي أسد اهللا بن الحافظ محمد عبد اهللا األنصاري  
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.إيرانــ قم المقدسة/ عليهم السالم 
كمال في رفع اإلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنـى واألنـساب     اإل. ١٠٤

الحافظ علي بن جعفر، أبو نـصر، سـعد الملـك المعـروف بـابن مـاكوال        : تأليف/ 
الــشيخ عبـد الــرحمن بـن يحيــى المعلـى اليمــاني    : تــصحيح وتعليـق ) / هــ ٤٧٥ت (

/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣دار الكتـاب اإلسـالمي لـسنة    : طبـع / أمين مكتبة الحرم المكي     
.مصرــ القاهرة

أبو الحـسن علـي بـن عمـر بـن أحمـد بـن          : تأليف/ االلزامات والتتبع للدارقطني    . ١٠٥
دراسـة  ) / هــ ٣٨٥ت (مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينر البغدادي الدارقطني   

دار الكتــب : طبــع/ الــشيخ أبــو عبـد الــرحمن مقبــل بــن هـادي الــوداعي    : وتحقيـق 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العلمية لسنة 

ــرات واللغـــة    . ١٠٦ ــون المحاضـ ــواع اآلداب وفنـ ــي أنـ ــأليف/ ألـــف بـــاء فـ ــاج  : تـ أبـــو الحجـ
: طبــــع) / هـــــ٦٠٤ت (يوســــف محمــــد البلــــوي المــــالقي المعــــروف بــــابن الــــشيخ   

.مصرــ القاهرة/ م ١٨٧٩هـ، ١٢٩٧المطبعة الوهبية لسنة 
قــسم : تحقيــق/ جعفــر محمــد بــن علــي الــصدوق   الــشيخ أبــو : تــأليف/ األمــالي . ١٠٧

مركــز الطباعــة والنــشر فــي مؤســسة البعثــة لــسنة    : طبــع/ الدراســات اإلســالمية  
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧

علـي  ـــ  حـسين األسـتاد ولـي   : تحقيـق ) / هــ ٤١٣(الشيخ المفيـد    : تأليف/ األمالي  . ١٠٨
ــاري   ــر الغفـ ــع/ أكبـ ــشر والتوزيـــع لـــسنة    دار الم: طبـ ــة والنـ ـــ، ١٤١٤فيـــد للطباعـ هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣
) هــ ٤٦٠ت (شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسـي     : تأليف/ األمالي  . ١٠٩

مركز الطباعـة والنـشر فـي مؤسـسة     : طبع/ قسم الدراسات اإلسالمية  : تحقيق/ 
.إيرانــ قم المقدسة/ ولى الطبعة األ/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤البعثة لسنة 

هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحــسني  : تــأليف/ أمــالي ابــن الــشجري . ١١٠
محمــــود محمــــد : تحقيــــق) / هـــــ٥٤٢ت (العلـــوي أبــــو الــــسعادات ابــــن الـــشجري   
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/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٣هــــ، ١٤١٣مكتبـــة الخـــانجي لــسنة  : طبـــع/ الطنــاحي  
.مصرــ القاهرة

الحــسين بــن إســماعيل الــضبي المحــاملي أبــو عبــد    : ليفتــأ/ أمــالي المحــاملي  . ١١١
الطبعـة  / المكتبة اإلسالمية  : طبع/ إبراهيم القيسي   : تحقيق) / هـ٣٢٠ت  (اهللا  

.عمان/ األولى 
الحــسين بــن إســماعيل الــضبي المحــاملي أبــو عبــد    : تــأليف/ أمــالي المحــاملي  . ١١٢

ـــ٣٢٠ت (اهللا  ــق) / هـ ــراهيم القيـــسي  : تحقيـ ــن ال: طبـــع/ إبـ ــيم دار ابـ الطبعـــة / قـ
.اليمامة/ األولى 

ت (الــشريف المرتــضى علــي بــن الحــسين الموســوي    : تــأليف/ أمــالي المرتــضى . ١١٣
دار الكتـاب العربـي لـسنة    : طبـع / محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم      : تحقيـق ) / هـ٤٣٦

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٦٧هـ، ١٣٨٧
.يحيى بن معين: تأليف/ أمالي يحيى بن معين . ١١٤
: طبــع) / هـــ١٤١٦ت (عبــد اهللا العاليلــي  : تــأليف/ اإلمــام الحــسين عليــه الــسالم   . ١١٥

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦دار ومكتبة التربية لسنة 
/ المستـشار عبـد الحلـيم الجنـدي     : تـأليف / اإلمام جعفر الصادق عليـه الـسالم       . ١١٦

مية المجلـــس األعلـــى للـــشؤون اإلســـال : طبـــع/ محمـــد توفيـــق عويـــضة : إشـــراف
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧لسنة 

الفقيــه المحــدث أبــي الحــسن علــي بــن  : تــأليف/ اإلمامـة والتبــصرة مــن الحيــرة  . ١١٧
طبـع  / مدرسة اإلمام المهدي عليه السالم : تحقيق/ الحسين بن بابويه القمي     

ــسنة     : ونـــشر ــسالم لـ ــه الـ ــام المهـــدي عليـ ـــ، ١٤٠٤مدرســـة اإلمـ الطبعـــة / م ١٩٨٣هـ
.إيرانــ المقدسةقم/ األولى 

أبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد المجيـد بـن مـسلم بـن            : تأليف/ اإلمامة والسياسة   . ١١٨
.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع) / هـ٢٧٦ت (قتيبة الدينوري 

أبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد المجيـد بـن مـسلم بـن            : تأليف/ اإلمامة والسياسة   . ١١٩
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األستاذ علي شيري ماجـستير فـي التـاريخ      : قيقتح) / هـ٢٧٦ت  (قتيبة الدينوري   
قـــــم / م ١٩٩٣هـــــ،  ١٤١٣إنتـــــشارات الــــشريف الرضــــي لـــــسنة   : طبــــع / اإلســــالمي  

.إيرانــ المقدسة
أســتاذ تــاريخ  (المستبــصر محمــد بيــومي مهــران   : تــأليف/ اإلمامــة وأهــل البيــت  . ١٢٠

ـــ مــصر والــشرق األدنــى بكليــة اآلداب   ــ: طبــع) / جامعــة اإلســكندرية ـ ضة دار النه
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣العربية للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 

) / هـــ٦٦٤ت (الـسيد ابــن طـاووس   : تـأليف / األمـان مـن أخطــار األسـفار واألزمــان    . ١٢١
مؤســـسة آل : طبـــع/ مؤســـسة آل البيـــت علــيهم الـــسالم إلحيـــاء التــراث   : تحقيــق 

قـم  / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩البيت عليهم السالم إلحياء التراث لسنة  
.إيرانــ المقدسة

: تـــأليف/ إمتــاع األســـماع بمـــا للنبــي مـــن األحـــوال واألمــوال والحفـــدة والمتـــاع     . ١٢٢
أحمــد بــن علـــي بــن عبـــد القــادر، أبــو العبـــاس الحــسيني العبيـــدي، تقــي الـــدين         

: طبــع ونــشر / محمــد عبــد الحميــد النميــسي  : تحقيــق) / هـــ٨٤٥ت (المقريــزي 
ــد ع  ــشورات محمــ ــة لــــسنة    منــ ــي بيــــضون، دار الكتــــب العلميــ ـــ، ١٤٢٠لــ / م ١٩٩٩هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
أبو محمد عبـد اهللا بـن محمـد بـن جعفـر       : تأليف/ األمثال في الحديث النبوي     . ١٢٣

: تحقيـــق) / هــــ٣٦٩ت (بــن حيـــان األنـــصاري المعـــروف بـــأبي الـــشيخ األصـــبهاني   
ـــ، ١٤٠٢دار الـــسلفية لـــسنة : طبـــع/ الـــدكتور عبـــد العلـــي عبـــد الحميـــد حامـــد    هـ

.الهندــ بمبئى/ م ١٩٨٢
أبـــــي الـــــشيخ (عبـــــد اهللا بـــــن حبـــــان : تـــــأليف/ األمثـــــال فـــــي الحـــــديث النبـــــوي . ١٢٤

: طبـــع/ الــدكتور عبـــد العلــي عبـــد الحميــد    : تحقيـــق) / هـــ ٣٦٩ت ) (األصــبهاني 
/ الطبعــــة األولــــى / م ١٩٨٢هـــــ، ١٤٠٢سلــــسلة مطبوعــــات الــــدار الــــسلفية لــــسنة  

.ندالهــ بومباي
أبـــــي الـــــشيخ (عبـــــد اهللا بـــــن حبـــــان : تـــــأليف/ األمثـــــال فـــــي الحـــــديث النبـــــوي . ١٢٥
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الــدكتوب محمــد جــابر فيــاض : جمــع وتخــريج ودراسـة ) / هـــ٣٦٩ت ) (األصـبهاني 
ــواني  ــع/ العلـ ــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي لـــسنة    : طبـ ـــ، ١٤١٤المعهـ / م ١٩٩٣هـ

.األردنــ عمان/ الطبعة األولى 
الــدكتور محمــد جــابر فيــاض     : تخــريج ودراســة  / األمثــال فــي الحــديث النبــوي    . ١٢٦

ــواني  ــع/ العلـ ــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي لـــسنة    : طبـ ـــ، ١٤١٤المعهـ / م ١٩٩٤هـ
.عمان/ الطبعة األولى 

) / هــــ٢٢٤ت (الحــافظ أبـــو عبيــد القاســـم بــن ســـالم الهــروي     : تـــأليف/ األمــوال  . ١٢٧
هــ،  ١٤٠٧نة دار إحيـاء التـراث اإلسـالمي لـس    : طبـع / محمد خليل هراس    : تحقيق

.قطر/ م ١٩٨٧
) / هــــ٢٢٤ت (الحــافظ أبـــو عبيــد القاســـم بــن ســـالم الهــروي     : تـــأليف/ األمــوال  . ١٢٨

.مصرــ القاهرة/ مطبعة األزهر : طبع
الـدكتور شـاكر   : تحقيـق ) / هــ ٢٥١ت (حميد بن مخلـد زنجويـة       : تأليف/ األموال  . ١٢٩

لــسنة مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات اإلســالمية   : طبــع/ ذيــب فيــاض  
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ الطبعة األولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

: طبـع / الـدكتور فـايز قنطـار    : تـأليف ) / نمو العالقة بـين الطفـل واألم  (األمومة  . ١٣٠
الطبعــــة / م ١٩٩٢هــــ،  ١٤١٢المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون واآلداب لـــسنة      

.الكويت/ األولى 
مؤسـسة  : طبـع / فايز قنطار . د: تأليف/ الطفل واألم األمومة نحو العالقة بين    . ١٣١

.الكويت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢السلسلة للعلواني لسنة 
مؤســـسة النـــشر  : تحقيـــق) / هــــ٤٣٦ت (الـــشريف المرتـــضى : تـــأليف/ االنتـــصار . ١٣٢

مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين لــسنة   : طبــع/ اإلســالمي 
.يرانإــ قم المقدسة/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥

ــأليف/ االنتـــصار . ١٣٣ ــاملي   : تـ ــوراني العـ ــي الكـ ــشيخ علـ ــسنة  : طبـــع/ الـ ــسيرة لـ دار الـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١
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ترجمـة وجيـه   / يـر داكـوا   يب: تـأليف / لعلم النفس الحـديث     المذهلةاالنتصارات  . ١٣٤
.أسعد

مـام الحـسين عليـه    األنثروبولوجيا االجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند اإل    . ١٣٥
قــسم الــشؤون الفكريــة   : طبــع/ الــسيد نبيــل قــدوري الحــسني   : تــأليف/ الــسالم 

الطبعـة األولـى   / م ٢٠١٠هـ، ١٤٣٠والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة لسنة    
.العراقــ كربالء المقدسة/ 

عبــــد اهللا عمــــر   : تقــــديم وتعليــــق  ) / هـــــ ٥٦٢ت (الــــسمعاني  : تــــأليف / األنــــساب  . ١٣٦
/ م ١٩٨٨هـــ، ١٤٠٨دار الجنـان للطباعــة والنـشر والتوزيـع لـسنة     : طبـع / ي البـارود 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
ــأليف/ أنـــساب األشـــراف  . ١٣٧ ــن يحيـــى الـــبالذري    : تـ ـــ٢٧٩ت (أحمـــد بـ : تحقيـــق) / هـ

دار اليقظـة العربيـة لـسنة    : طبـع / محمود الفـردوس العظـم، صـبحي المـارديني       
.ياسورــ دمشق/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

.ابن الميسر: تأليف/ االنصاف . ١٣٨
ــواريخ الحجـــج اإللهيـــة   . ١٣٩ ــة فـــي تـ ــأليف/ األنـــوار البهيـ المحـــدث الـــشيخ عبـــاس  : تـ

مؤســسة النــشر اإلســالمي   : طبــع/ مؤســسة النــشر اإلســالمي  : تحقيــق/ القمــي 
قــــم  / الطبعــــة األولــــى   / م ١٩٩٦هـــــ،  ١٤١٧التابعــــة لجماعــــة المدرســــين لــــسنة    

.إيرانــ المقدسة
ابـن معـصوم الـسيد علـي صـدر الـدين بـن        : تـأليف / ربيع في أنواع البديع   أنوار ال . ١٤٠

مكتبـة  : طبـع وتوزيـع  / شاكر هـادي شـكر     : تحقيق) / هـ١١٢٠ت  (معصوم المدني   
.العراقــ كربالء المقدسة/ م ١٩٦٧هـ، ١٣٨٦العرفان لسنة 

ابـن معـصوم الـسيد علـي صـدر الـدين بـن       : تـأليف / أنوار الربيع في أنواع البديع    . ١٤١
مطبعــــة : طبــــع/ شــــاكر هــــادي شـــكر  : تحقيـــق ) / هـــــ١١٢٠ت (معـــصوم المــــدني  

.العراقــ النجف األشرف/ الطبعة األولى / م ١٩٦٨هـ، ١٣٨٨النعمان لسنة 
الحكـيم اإللهـي الـسيد كـاظم الحـسيني الرشـتي أعلـى اهللا           : تـأليف / أنوار الغيب   . ١٤٢
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هـــ، ١٤٢١ســنة : طبــع/ الــشيخ أحمــد البــو شــفيع   : تحقيــق) / هـــ١٢٥٩ت (مقامــه 
.إيرانــ قم المقدسة/ م ٢٠٠٠

ــوار الغيــــب  . ١٤٣ ــاظم الحــــسيني الرشــــتي    : تــــأليف / أنــ ــسيد كــ ــشر/ الــ دار الــــبالغ  : نــ
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠: سنة الطبع/ للصحافة والطباعة والنشر 

ـــ دمــشق/ يرقــد فــي مكتبــة األســد   / )مخطــوط(األنــوار ألبــي الحــسن البكــري   . ١٤٤ ـ
.سوريا

ار ومصباح السرور واألفكار وذكر نور محمـد المـصطفى المختـار صـلى اهللا           األنو. ١٤٥
ـــ وســلم    ـــ وآلــه ـ : طبــع/ أبــي الحــسن أحمــد بــن عبــد اهللا البكــري   : تــأليف/ عليــه ـ

.مصر/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحكيم 
حــاج مــال محمــد جعفــر بــن مــال     : تــأليف/ أنــيس الــواعظين وجلــيس الفــائزين   . ١٤٦

ــدين ا  ــيف الـ ـــ  سـ ـــ١٢٦٣ت ) (شـــريعتمدار(الســـترابادي المعـــروف بـ ــع) / هـ دار : طبـ
.إيران/ م ١٨٣هـ، ١٣١١الطباعة أحمد بن إبراهيم وكريم بن إبراهيم لسنة 

أحـد أئمـة   (الحسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى            : تأليف/ األوائل  . ١٤٧
رات منــشو: طبــع) / هـــ٣٩٥ت (مــن أعــالم القــرن الثالــث الهجــري    ) اللغــة واألدب

.سورياــ دمشق/ م ١٩٧٥هـ، ١٣٩٥وزارة الثقافة واإلرشاد القومي لسنة 
أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا الـرازي    : تأليف/ أوجز السير لخير البشر   . ١٤٨

.م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩مؤسسة النابغة لسنة / طبع) / هـ٣٩٥ت (
هـــ، ١٤٢١أكاديميــا تلفزيــون المــستقبل لــسنة  : طبــع/ ريتــارهج : تــأليف/ أوالدنــا . ١٤٩

.م٢٠٠١
ــاذان األزدي  : تـــأليف/ اإليـــضاح . ١٥٠ المحـــدث : تحقيـــق) / هــــ٢٦٠ت (الفـــضل بـــن شـ

ــوي     ــع/ الـــسيد جـــالل الـــدين الحـــسيني األرمـ ــة   : طبـ ــي جامعـ مؤســـسة النـــشر فـ
.إيرانــ طهران/ م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤طهران لسنة 

أبــو الحــسن محمــد بــن أحمــد بــن علــي بــن        : تــأليف / إيــضاح دفــائن النواصــب   . ١٥١
) / يرقــد فــي مكتبــة مجلــس الــشورى اإلســالمي  (مخطــوط / شــاذات حــسين بــن
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.إيرانــ طهران
: طبـع / العالمـة جعفـر الـسبحاني    : تـأليف / اإليمان والكفر فـي الكتـاب والـسنة     . ١٥٢

ــه الـــسالم لـــسنة   ــام الـــصادق عليـ ـــ قـــم المقدســـة/ م ١٩٩٦هــــ، ١٤١٦مؤســـسة اإلمـ ــ
.إيران

) / هــ ٩٥٣ت (الدين بـن طولـون   مؤرخ دمشق شمس: تأليف/ األئمة اإلثني عشر   . ١٥٣
قـم  / منـشورات الـشريف الرضـي    : طبـع / الدكتور صالح الدين المنجـد   : تحقيق

.إيرانــ المقدسة
الـسيد  : تـأليف / باب فاطمة عليها السالم بين سلطة الـشريعة وشـريعة الـسلطة     . ١٥٤

).تحت الطبع/ (نبيل الحسني 
الـشيخ محمـد بــاقر   : تـأليف / ر بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـا       . ١٥٥

ــاء لـــسنة  : طبـــع/ المجلـــسي  ــسة الوفـ ـــ، ١٤٠٣مؤسـ ــة  / م ١٩٨٣هـ ــة الثانيـ / الطبعـ
.لبنانــ بيروت

الـشيخ محمـد بــاقر   : تـأليف / بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار        . ١٥٦
.طبعة حجرية: طبع/ المجلسي 

افظ أحمــد بــن عمــرو بــن  الحــ: تــأليف/ البحــر الزخــار المعــروف بمــسند البــزار   . ١٥٧
مكتبــة العلــوم والحكــم لــسنة     : طبــع ) / هـــ ٢٩٢ت (عبــد الخــالق الــسبكي البــزاز    

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣
أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن         : تـأليف / البحر المحيط في التفسير  . ١٥٨

دار الفكــر : طبـع ) / هــ ٧٥٤ت (يوسـف بـن حيـان أثيـر الــدين األندلـسي الغرنـاطي       
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـن ١٤١٢لسنة 

أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن         : تـأليف / البحر المحيط في التفسير  . ١٥٩
الــشيخ : تحقيــق) / هـــ٧٥٤ت (يوسـف بــن حيــان أثيــر الــدين األندلـسي الغرنــاطي    

ــوض       ــد معـ ــود، الـــشيخ علـــي محمـ ــد عبـــد الموجـ ــادل أحمـ ــع/ عـ دار الكتـــب: طبـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العلمية لسنة 
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دار : طبــع) / هـــ٣٥٥ت (المطهــر بــن طــاهر المقدســي   : تــأليف/ البــدء والتــاريخ  . ١٦٠
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤١٨صادر لسنة 

) / هــ ٧٧٤ت (الحافظ أبي الفداء ابن كثيـر الدمـشقي    : تأليف/ البداية والنهاية   . ١٦١
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الكتب العلمية لسنة دار : طبع

) / هــ ٧٧٤ت (الحافظ أبي الفداء ابن كثيـر الدمـشقي    : تأليف/ البداية والنهاية   . ١٦٢
دار إحيـــاء التــراث العربــي لـــسنة   : طبــع / علـــي شــيري  : تحقيــق وتــدقيق وتعليــق   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
ــصنائع  . ١٦٣ ــدائع الــ ــأليف/ بــ ــاني   : تــ ــر الكاشــ ــي بكــ ـــ٥٨٧ت (أبــ ــة : طبــــع) / هــ المكتبــ

.باكستان/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الحبيبية لسنة 
).مخطوط(بدر تمام في ذكر النبي وآله الكرام البن العظيم الدمشقي . ١٦٤
/ العالمــة الفقيــه جعفــر الــسبحاني   : تــأليف/ البدعــة مفهومهــا حــدها وآثارهــا   . ١٦٥

قـم المقدسـة  / م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٦لصادق عليـه الـسالم لـسنة    مؤسسة اإلمام ا  : طبع
.إيرانــ 

العالمــة المحــدث المفــسر الــسيد هاشــم    : تــأليف/ البرهــان فــي تفــسير القــرآن   . ١٦٦
مؤســــسة : طبــــع/ قــــسم الدراســــات اإلســـالمية  : تحقيـــق / الحـــسيني البحرانــــي  

.إيرانــ قم المقدسة/ البعثة 
جــواد : تحقيــق/ لقاســم الطبــري  محمــد بــن أبــي ا  : تــأليف/ بــشارة المــصطفى  . ١٦٧

/ م ٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠مؤســسة النــشر اإلســالمي لــسنة  : طبــع/ القيــومي األصــفهاني 
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

/ بـــصائر الـــدرجات الكبـــرى فـــي فـــضائل آل محمـــد صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم   . ١٦٨
ترجمـــة الـــسيد محمـــد الـــسيد  / الـــشيخ محمـــد بـــن الحـــسن بـــن فـــروخ الـــصفار  

الطبعــــة / م ٢٠٠٦هـــــ، ١٤٢٦المكتبــــة الحيدريــــة لــــسنة : طبــــع/ حــــسين المعلــــم 
.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 

أبـو حيــان التوحيــدي، علــي بـن محمــد بــن العبــاس    : تــأليف/ البـصائر والــذخائر  . ١٦٩
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/ م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨دار صـادر لـسنة     : طبـع / وداد القاضـي    . د: تحقيق) / هـ٤١٤ت  (
.لبنانـ ـبيروت/ الطبعة األولى 

علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، نـور       : تـأليف / بغية الباحث عن زوائد مـسند الحـارث       . ١٧٠
جامعـة اإلسـالمية لـسنة    : طبـع / حسين أحمـد صـالح البـاكري     : تحقيق/ الدين  

.األردنــ عمان/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣
ابـــن (أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن أبـــي طـــاهر المعـــروف بــــ  : تـــأليف/ بالغـــات النـــساء . ١٧١

قـم المقدسـة  / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢مكتبة بصيرتي لسنة  : طبع) / هـ٢٨٠ت  ) (طيفور
إيرانــ 

) / هـــ٩٠٥ت (الـشيخ إبــراهيم الكفعمـي   : تــأليف/ البلـد األمـين والــدرع الحـصين    . ١٧٢
.إيرانــ طهران/ م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤مكتبة الصدوق لسنة : طبع

محمــود شــكري اآللوســي  الــسيد : تــأليف/ بلــوغ األرب فــي معرفــة أحــوال العــرب   . ١٧٣
بيـروت / م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبع) / هـ١٣٤٢ت  (البغدادي  

.لبنانــ 
ــة األحكـــام   . ١٧٤ ــوغ المـــرام مـــن أدلـ ــر   : تـــأليف/ بلـ ــد بـــن علـــي بـــن حجـ الحـــافظ أحمـ

.سورياــ دمشق/ دار المنار : طبع) / هـ٨٥٢ت (العسقالني 
مـن تـصنيف حـسن بـن عبـد      » مخطـوط «بهجة األخيار في حلية النبـي المختـار،     . ١٧٥

هـــ؛ والمخطــوط يرقــد فــي مكتبــة    ١١٩٠اهللا بــن محمــد البخــشي المتــوفى ســنة    
).١٤٣٨٨(األسد بدمشق الشام ويحمل الرقم 

اإلمـام أبـو   : تـأليف / بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهـاجس      . ١٧٦
محمــد : تحقيــق) / هـــ٤٦٣ت (عمــر يوســف بــن عبــد اهللا البــر النمــري القرطبــي    

الطبعــــة / م ٢٠٠٣هــــ،  ١٤٢٢دار الكتـــب العلميـــة لــــسنة   : طبــــع/ مرســـي الخـــولي   
.لبنانــ بيروت/ األولى 

ــة األســـد بدمـــشق ويحمـــل الـــرقم   ) مخطـــوط(ة المحافـــل جـــبه. ١٧٧ يرقـــد فـــي مكتبـ
)١٣٤٧١.(
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/ هــويثي ميرانــدا  : تحقيــق/ ثالثــة أجــزاء  ) القــسم الموحــدي (البيــان المغــرب  . ١٧٨
.المغربــ تطوان/ م١٩٦٠هـ، ١٣٨٠سنة : طبع

ــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ   : تــــأليف/ البيــــان والتبيــــين . ١٧٩ ــان عمــ ) / ٢٥٥ت (أبــــو عثمــ
.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع/ عبد السالم محمد هارون : تحقيق

دار : طبـع ) / هــ ١١٢٠ت (إبراهيم بن محمد الحسيني : تأليف/ البيان والتعريف   . ١٨٠
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨١هـ، ١٤٠١الكتاب العربي لسنة 

: نـشر / الطبعـة الجديـدة األولـى    / الـشيخ عبـاس القمـي      : تـأليف / بيت األحزان   . ١٨١
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩١هـ، ١٤١٢: سنة الطبع/ دار الحكمة 

الشيخ عبـاس القمـي   : تأليف/ بيت األحزان في ذكر أحوال سيدة نساء العالمين       . ١٨٢
ـــ بيــروت/ م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩ت لــسنة دار التعــارف للمطبوعــا : طبــع) / هـــ١٣٥٩ت ( ـ

.لبنان
شـركة بـروان بوسـطن لـسنة     : طبـع / الرلين سـكولينك  : تأليف/ البيئة العاطفية  . ١٨٣

.ألمانيا/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨
دار : طبــع/ علــي شــيري : تحقيــق) / هـــ١٢٠٥ت (الزبيــدي : تــأليف/ تــاج العــروس . ١٨٤

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الفكر لسنة 
ولــي الــدين أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن       : تــأليف/ خلــدون تــاريخ ابــن . ١٨٥

.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع) / هـ٨٠٨ت (خلدون 
حمــزة بـــن أحمــد بـــن عمــر المعـــروف بــابن ســـباط     : تـــأليف/ تــاريخ ابـــن ســباط   . ١٨٦

جــروس بــرس  : طبــع/ عمــر عبــد الــسالم تــدمري    : تحقيــق) / هـــ٩٢٦ت (الغربــي 
.لبنانــ ابلسطر/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣لسنة 

ـــ    . ١٨٧ ــاريخ أبــي الفــداء المعــروف ب الملــك  : تــأليف) / المختــصر فــي أخبــار البــشر   (ت
/ دار الكتـاب اللبنـاني لـسنة    : طبـع ) / هــ ٧٣٢ت (المؤيد إسماعيل بن أبي الفداء  

.لبنانــ بيروت
الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبـد اهللا  : تأليف/ تاريخ أبي زرعة الدمشقي     . ١٨٨
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شـكر  : تحقيـق / أبـو الميمـون بـن راشـد     : روايـة ) / هــ ٢٨١ت (ري  بن صفوان النـص   
.سورياــ دمشق/ مجمع اللغة العربية : طبع/ اهللا بن نعمة اهللا القوجاني 

مـسار اإلسـالم بعـد الرسـول صـلى اهللا عليـه ـــ        (تاريخ اإلسالم الثقـافي والـسياسي    . ١٨٩
كـــز الغـــدير مر: طبـــع/ عبـــد الحميـــد : تـــأليف) / وآلـــه ـــــ وســـلم ونـــشأة المـــذاهب 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧للدراسات اإلسالمية لسنة 
الـدكتور حـسن   : تـأليف / تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي   . ١٩٠

ــي لــــسنة   : طبــــع/ إبــــراهيم حــــسن   ــراث العربــ ــاء التــ ـــ، ١٣٨٥/ دار إحيــ / م ١٩٦٦هــ
.القاهرة مصر/ الطبعة السابعة 

الحــافظ المـــؤرخ، شـــمس  : تـــأليف/ اإلســـالم ووفيــات المـــشاهير واألعــالم   تــاريخ . ١٩١
الـدكتور عمـر   : تحقيـق ) / هــ ٧٤٨ت (الدين الذهبي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان          

الطبعـة  / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧دار الكتـاب العربـي لـسنة    : طبـع / عبـد الـسالم تـدمري    
.لبنانــ بيروت/ األولى 

: تحقيـق / فـؤاد سـزكين   : تـأليف / آن والحـديث  علـوم القـر   ـــ    تاريخ التراث العربي  . ١٩٢
مكتبـة آيـة اهللا المرعـشي النجفـي لـسنة      : طبع/ الدكتور محمود فهمي حجازي    

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢
ــاريخ الثقـــات . ١٩٣ ــالح أبـــو الحـــسن    : تـــأليف/ تـ ــن عبـــد اهللا بـــن صـ الحـــافظ أحمـــد بـ

ت (فظ نـور الـدين علـي بـن أبـو بكـر الهيثمـي         الحـا : ترتيـب ) / هــ ٢٦١ت  (العجلي  
ـــ، ١٤٠٥طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة  ) / هــــ٨٠٧ / الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٨٥هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
المطبعــة العــصرية  : طبــع/ محمــد عــزة دروزة  : تــأليف/ تــاريخ الجــنس العربــي  . ١٩٤

.لبنانــ صيدا/ الطبعة األولى/ م ١٩٦٢هـ، ١٣٨١للطباعة والنشر لسنة 
القاضي الشيخ محمـد  : تأليف/ تاريخ الخالفة الراشدة خالصة تاريخ ابن كثير     . ١٩٥

ــن أحمـــد كنعـــان    ــع/ بـ ــسنة   : طبـ ــسة المعـــارف لـ ـــ، ١٤١٧مؤسـ الطبعـــة / م ١٩٩٧هـ
.لبنانــ بيروت/ األولى 



6١٦١7.................................................................................................املصادر

جــالل الـدين الــسيوطي عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر بــن    : تــأليف/ تـاريخ الخلفــاء  . ١٩٦
/ لجنــة مــن األدبــاء   : تحقيــق) / هـــ٩١١ت (ق الــدين الخــضيري  محمــد بــن ســاب  

.لبنانــ بيروت/ مطابع معتوق أخوان : طبع
الــشيخ حــسين بــن محمــد  : تــأليف/ تــاريخ الخمــيس فــي أحــوال أنفــس النفــيس   . ١٩٧

.لبنانــ بيروت/ مؤسسة شعبان : طبع) / هـ٩١١ت (الدياربكري 
الــشيخ حــسين بــن محمــد    :تــأليف / تــاريخ الخمــيس فــي أحــوال أنفــس نفــيس      . ١٩٨

.لبنانــ بيروت/ دار صادر : نشر/ الديابكري 
دار النهــضة : طبــع/ الــدكتور عبــد العزيــز ســالم : تــأليف/ تــاريخ الدولــة العربيــة . ١٩٩

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٠هـ، ١٣٩٠العربية للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
حــتىس قــوط الدولــة  تــاريخ الدولــة العربيــة تــاريخ العــرب منــذ عــصر الجاهليــة   . ٢٠٠

دار الهـضة العربيــة  : طبـع / الـدكتور الـسيد عبــد العزيـز سـالم     : تـأليف / األمويـة  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦لسنة 

: طبــع/ الــدكتور عبــد الباســط بــدر  : تــأليف/ التــاريخ الــشامل للمدينــة المنــورة  . ٢٠١
.بية السعوديةالمملكة العرــ المدينة المنورة/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣المؤلف لسنة 

الحــافظ أبــو حــاتم محمــد : تــأليف/ تـاريخ الــصحابة الــذين روي عــنهم األخبــار  . ٢٠٢
ــستي    ــان البـ ــن حبـ ـــ٣٥٤ت (بـ ــق) / هـ ــوران الـــصناوي  : تحقيـ ــب : طبـــع/ بـ دار الكتـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨العلمية لسنة 
هيم بـن المغيـرة البخـاري    محمد بن إسماعيل بـن إبـرا  : تأليف/ التاريخ الصغير   . ٢٠٣

ـــــ بيــروت / م ١٤٨٦هــــ، ١٤٠٦دار المعرفـــة لــسنة  : طبــع ) / هــــ٢٥٦ت (أبــو عبــد اهللا   
.لبنان

ـــ تــاريخ الطبــري . ٢٠٤ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر    : تــأليف/ تــاريخ األمــم والملــوك   ـ
: طبــــع/ نخبــــة مــــن العلمــــاء األجــــالء  : تحقيــــق وتــــصحيح وضــــبط/ الطبــــري 

ـــ  بيـروت / الطبعـة الرابعـة   / م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣ة مؤسسة األعلمي للمطبوعات لسن 
.لبنان
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ـــ تــاريخ الطبــري . ٢٠٥ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر    : تــأليف/ تــاريخ األمــم والملــوك   ـ
.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع/ الطبري 

محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـد اهللا الجعفـي         : تـأليف / التاريخ الكبير  . ٢٠٦
بيـروت / دار الفكـر  : طبـع / السيد هاشـم النـدوي   : تحقيق) / ـه٢٥٦ت  (البخاري  

.لبنانــ 
محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـد اهللا الجعفـي         : تـأليف / التاريخ الكبير  . ٢٠٧

ــــ بيــروت/ م ١٩٨٦هـــ، ١٤٠٧طبــع دار الكتــب العلميـة لــسنة  ) / هـــ٢٥٦ت (البخـاري  
.لبنان

ابـن شـبه أبـو زيـد عمـر      : تأليف) / منورةأخبار المدينة ال(تاريخ المدينة المنورة  . ٢٠٨
هــــ، ١٤١٠مطبعــة قـــدس لــسنة   : طبــع ) / هــــ٢٦٢ت (بــن شــيبه النميـــري البــصري    

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٠
: تــأليف) / نــصيحة المــشاور وتعزيــة المجــاور (تــاريخ المدينــة المنــورة المــسمى  . ٢٠٩

) / هـــ٧٦٩ت (حــون المــالكي  ابــن فرحــون أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن فر    
شركة دار األرقـم بـن أبـي األرقـم لـسنة      : طبع/ حسين محمد علي شكري    : تعليق
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب ابـن واضـح            : تـأليف / تاريخ اليعقـوبي    . ٢١٠
سنة مؤسسة األعلمـي لـ  : طبع) / هـ٢٩٢ت (الكتاب العباسي المعروف باليعقوبي    

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣
أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب ابـن واضـح            : تـأليف / تاريخ اليعقـوبي    . ٢١١

محمـد يوسـف نجـم    : تحقيـق ) / هــ ٢٩٢ت (عقوبي يالكتاب العباسي المعروف بال  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار صادر لسنة : طبع/ 

كــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن      أبــو ب: تــأليف/ تــاريخ بغــداد وذيولــه  . ٢١٢
مــصطفى عبــد القــادر : دراســة وتحقيــق) / هـــ٤٦٣ت (مهــدي الخطيــب البغــدادي 

بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٧هــ،  ١٤١٧دار الكتب العلمية لسنة    : طبع/ عطا  
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.لبنانــ 
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن       : تــأليف/ تــاريخ بغــداد وذيولــه  . ٢١٣

.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع) / هـ٤٦٣ت (طيب البغدادي مهدي الخ
ــان  . ٢١٤ ــأليف/ تـــاريخ جرجـ ــاني   : تـ ــن يوســـف الـــسهمي الجرجـ ـــ٤٢٧ت (حمـــزة بـ ) / هـ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨١هـ، ١٤٠٤عالم الكتب لسنة : طبع
: تحقيــق) / هـــ٢٤٠ت(ابــن خيــاط العــصفري  : تــأليف/ تــاريخ خليفــة بــن خيــاط   . ٢١٥

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤دار الفكر لسنة : طبع/ سهيل زكار 
: تحقيـق ) / هــ ٢٤٠ت (رواية بقـي بـن مخلّـد    / تاريخ خليفة بن خياط العصفري    . ٢١٦

ــار  ـــ، ١٣٨٧وزارة الثقافـــة والـــسياحة واإلرشـــاد القـــومي لـــسنة   : طبـــع/ ســـهيل زكـ هـ
.سورياــ دمشق/ م ١٩٦٨

حمن بـن علـي، ابـن الجـوزي     أبو الفرج عبد الـر : تأليف/ تاريخ عمر بن الخطاب    . ٢١٧
ـــ٥٩٧ت ( ــع/ أحمـــد شـــرحان  : تحقيـــق) / هـ ــسنة   : طبـ ــد لـ هــــ،  ١٤٠٧مكتبـــة المؤيـ

.المملكة العربية السعوديةــ الطائف/ م ١٩٨٧
ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي         : تاريخ عمـر بـن الخطـاب تـأليف        . ٢١٨

م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣مكتبة التـراث لـسنة   : طبع/ أحمد شرحان : تحقيق) / هـ٥٧٩ت  (
.سورياــ دير الزور/ الطبعة األولى / 

العالمــة غريغوريــوس الملطــي المعــروف بــابن    : تــأليف/ تــاريخ مختــصر الــدول   . ٢١٩
ـــ١٢٨٦ت (العبــــري  ــة لــــسنة  : طبــــع) / هــ ــة الكاثوليكيــ ـــ، ١٣٠٧المطبعــ / م ١٨٩٠هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
وس الملطــي المعــروف بــابن   العالمــة غريغوريــ : تــأليف/ تــاريخ مختــصر الــدول   . ٢٢٠

ـــ١٢٨٦ت (العبــــري  ــة لــــسنة  : طبــــع) / هــ ــة الكاثوليكيــ ـــ، ١٣٧٧المطبعــ / م ١٩٥٨هــ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية 

أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهللا المعـروف      : تأليف/ تاريخ مدينة دمشق    . ٢٢١
لفكــر دار ا: طبــع/ عمــر بــن غرامــة العمــروي  : تحقيــق) / هـــ٥٧١ت (بــابن عــساكر 
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.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥للطباعة والنشر التوزيع لسنة 
أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهللا المعـروف      : تأليف/ تاريخ مدينة دمشق    . ٢٢٢

ــابن عـــساكر   ــيري  : تحقيـــق) / هــــ ٥٧١ت (بـ دار الفكـــر للطباعـــة  : طبـــع / علـــي شـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥والنشر والتوزيع لسنة 

الـــسيد أحمـــد ياســـين : تــأليف / ريخ معـــالم المدينـــة المنــورة قـــديما وحـــديثاً  تــا . ٢٢٣
النــادي  : طبــع وإصــدار  ) / هـــ ٣٨٠ت (أحمــد الخيــأر المــدني األزهــري الحــسيني      

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠األدبي لسنة 
: تحقيــق) / هـــ٢٩٢ت (أســلم بــن ســهيل الــرزاز الواســطي   : تــأليف/ تــاريخ واســط  . ٢٢٤

.لبنانــ بيروت/ عالم الكتب : طبع/ كوكيس عواد 
الفقيــه المفــسر   : تــأليف/ تأويــل اآليــات الظــاهرة فــي فــضائل العتــرة الطــاهرة       . ٢٢٥

/ والعالمــة المتبحــر الــسيد شــرف الــدين علــي الحــسيني االســترآبادي النجفــي    
مدرسـة  : طبـع / مدرسة اإلمام المهدي عجل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف     : تحقيق

ـــ، ١٤٠٧اإلمــــام المهــــدي عليــــه الــــسالم لــــسنة   قــــم / الطبعــــة األولــــى / م ١٩٨٦هــ
.إيرانــ القدسة

عبـــد اهللا بـــن مـــسلم أبـــو محمـــد ابـــن قتيبـــة  : تـــأليف/ تأويـــل مختلـــف الحـــديث . ٢٢٦
دار الجيــل لــسنة : طبــع/ محمــد زهــري النجــار : تحقيــق) / هـــ٢٤٢ت (الــدينوري 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٣
بــابن (أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم المعــروف    : تــأليف/ تأويــل مــشكل القــرآن  . ٢٢٧

/ الطبعــة الثانيــة / م ١٩٧٣هـــ، ١٣٩٣دار التــراث لــسنة : طبــع) / هـــ٢٧٦ت ) (قتيبـة 
.مصرــ القاهرة

بــابن (أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم المعــروف    : تــأليف/ تأويــل مــشكل القــرآن  . ٢٢٨
دار الكتــب العلميــة : طبـع / اهيم شــمس الــدين إبـر : تحقيــق) / هـــ٢٧٦ت ) (قتيبـة 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨لسنة 

أبـو  : تـأليف / وسـلم  ـــ  وآلـه ــ التائبين من أصحاب سيد المرسلين صلى اهللا عليه      . ٢٢٩
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: طبــع) / هـــ٦٢٠ت (محمــد عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩، هـ١٤٠٩مؤسسة الريان لسنة 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني       : تـأليف / تبصير المنتبه بتحرير المشتبه  . ٢٣٠
المؤســسة المــصرية العامــة للتــأليف   : طبــع/ علــي محمــد اليحــاوي  : تحقيــق/ 

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٧هـ، ١٣٨٦واألنباء والنشر لسنة 
ت (أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن الطوسـي       : ليفتـأ / التبيان فـي تفـسير القـرآن     . ٢٣١

الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٩هــ،   ١٤٠٩مكتب اإلعالم اإلسـالمي لـسنة       : طبع) / هـ٤٦٠
.إيرانــ قم المقدسة/ 

عبـد اهللا ابـن أحمـد بـن قدامـه المقدسـي       : تـأليف / التبين في أنـساب القرشـيين       . ٢٣٢
ــق) / هــــ٦٨٢ت ( ــدليمي  : تحقيـ ــايف الـ ــد نـ ــالم الكتـــب : طبـــع/ محمـ ــة عـ للطباعـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨والنشر والتوزيع لسنة 
عبـد اهللا ابـن أحمـد بـن قدامـه المقدسـي       : تـأليف / التبين في أنـساب القرشـيين       . ٢٣٣

ـــ٦٨٢ت ( ــة لـــسنة   : طبـــع) / هـ ــضة العربيـ ــة النهـ ـــ، ١٤٠٨مكتبـ ــروت/ م ١٩٨٨هـ ـــ بيـ ــ
.لبنان

/ لمقــصود التبيــان فــي آداب حملــة القــرآن  هــل ا(التبــين البــن قدامــة المقدســي . ٢٣٤
موفـــق الـــدين أبـــي محمـــد عبـــد اهللا بـــن أحمـــد ابـــن محمـــد ابـــن قدامـــه   : تـــأليف

).المقدسي
محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد العزيــز بــن       : تــأليف / التبيــين فــي شــرح األربعــين    . ٢٣٥

مخطــوط يرقــد فــي األزهــر الــشريف   ) / هـــ٨١٩ت (محمــد بــن جماعــة الــشافعي  
.مصرــ لقاهرةا) / ٣٠٧٥٢٩(برقم 

زيـن الـدين عمـر    : تـأليف ) / تـاريخ ابـن الـوردي   (تتمة المختصر في أخبار البشر    . ٢٣٦
دار المعرفــة  : طبــع / أحمــد رفعــت البــدراوي   : تحقيــق ) / هـــ٧٤٩ت (بــن الــوردي  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٧٠هـ، ١٣٨٩لسنة 
ت (ن الــصنوبري أحمــد بــن محمــد بــن الحــس  : تــأليف/ تتمــة ديــوان الــصنوبري  . ٢٣٧
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دار الكتــاب العربــي  : طبــع/ لطفــي الــصقال، دريــة الخطيــب    : تحقيــق) / هـــ٣٣٤
.سورياــ حلب/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩١لسنة 

: تحقيـق ) / هــ ٤٢١ت (أحمـد بـن محمـد مـسكويه الـرازي      : تـأليف / تجارب األمم   . ٢٣٨
هـــ، ١٤٢٢دار ســروش للطباعــة والنــشر لــسنة  : طبــع/ ألــدكتور أبــو القاســم إمــامي  

.إيرانــ طهران/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١
الــدكتور بــشار عــواد معــروف والــشيخ شــعيب      : تــأليف/ تحريــر تقريــب التهــذيب   . ٢٣٩

ــالة لـــسنة : طبـــع/ األرنـــؤوط  ـــ، ١٤١٧مؤســـسة الرسـ / الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٧هـ
.لبنانــ بيروت

الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر    : تأليف/ التحرير والتنوير   . ٢٤٠
هـــ، ١٤٠٤الــدار التونــسية للنــشر لــسنة  : طبــع) / هـــ١٣٩٣ت (عاشــور التونــسي بــن

.تونس/ م ١٩٨٤
: طبـع / األنـصاري  : تحقيق) / هـ٦٦٤ت (ابن طاووس السيد  : تأليف/ التحصين  . ٢٤١

ــسة دار الكتـــاب   ـــ، ١٤١٣لـــسنة  ) الجزائـــري (مؤسـ قـــم  / م الطبعـــة األولـــى   ١٩٩٣هـ
.إيرانــ المقدسة

ابــن شــعبة  : تــأليف/ ســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم    تحــف العقــول عــن آل الر  . ٢٤٢
ــي  ــاري   : تــــصحيح وتحقيــــق / الحرانــ ــر الغفــ ــي أكبــ ــشر/ علــ ــسة النــــشر  : نــ مؤســ

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٤اإلسالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين لـسنة      
.إيرانــ قم المقدسة

ــذي    . ٢٤٣ ــامع الترمـ ــوذي بـــشرح جـ ــة األحـ ــأليف/ تحفـ ــ  : تـ ــد الرحمـ ــن عبـ ــد بـ ان محمـ
.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع) / هـ١٣٥٣ت (المباركفوري 

ــذي    . ٢٤٤ ــامع الترمـ ــوذي بـــشرح جـ ــة األحـ ــأليف/ تحفـ ــد الرحمـــان   : تـ ــن عبـ ــد بـ محمـ
ــاركفوري  ـــ١٣٥٣ت (المبـ ــق) / هـ ــصبابطي  : تحقيـ ــع/ عـــصام الـ ــديث : طبـ دار الحـ

.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢لسنة 
الحــافظ المــزي جمــال الــدين أبــي   : تــأليف/ شــراف بمعرفــة األطــراف  تحفــة األ. ٢٤٥
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عبـد الـصمد   : تحقيـق ) / هــ ٧٤٢ت (الحجاج يوسـف بـن الزكـي بـن عبـد الـرحمن          
/ م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣المكتــب اإلســالمي والــدار القيمــة لــسنة   : طبــع/ شــرف الــدين 

.الطبعة الثانية
لين صـلى اهللا عليـه   تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سـيد المرسـ   . ٢٤٦

دار الكتــب : طبــع) / هـــ١٢٥٠ت (محمــد بــن علــي الــشوكاني  : تــأليف/ وآلــه وســلم 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٢العلمية لسنة 

شـمس الـدين الـسخاوي    : تـأليف / التحفة اللطيفة في تـاريخ المدينـة الـشريفة       . ٢٤٧
المكتبـة العلميـة لـسنة    : طبـع / أسعد طرابزونـي الحـسني      : تحقيق) / هـ٩٠٢ت  (

ـــ، ١٣٩٩ ــى  / م ١٩٧٩هـــ ـــــة المنـــــورة / الطبعـــــة األولـــ ـــ المدين ــة  ــــ المملكـــــة العربيـــ
.السعودية

ــأليف/ تحفـــة المحتـــاج  . ٢٤٨ ــد الوادياشـــي       : تـ ــن أحمـ ـــي بـ ــن عل ــن عمـــر بـ ابـــن الملقـ
دار حـراء  : طبـع / عبـد اهللا بـن سـعاف اللحيـاني     : تحقيـق ) / هـ٨٠٤ت (األندلسي  

.المملكة العربية السعوديةــ مكة المكرمة/ م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦لسنة 
) هــ ٧٦٤ت (صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي       : تأليف/ تحفة ذوي األلباب   . ٢٤٩

.سورياــ دمشق/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١منشورات وزارة الثقافة لسنة : طبع ونشر/ 
أبـو بكـر بـن الحـسين بـن      : تـأليف / تحقيق النـصرة بتلخـيص معـالم دار الهجـرة       . ٢٥٠

ــد عبـــد الجـــواد األصـــمعي   : تحقيـــق) / هــــ٨١٦ت (فخـــر المراغـــي  أبـــي ال / محمـ
ــة لــــسنة  : طبــــع ــة العلميــ ـــ، ١٤٠١المكتبــ ــة  / م ١٩٨١هــ ــة الثانيــ ــة / الطبعــ المدينــ

.المملكة العربية السعوديةــ المنورة
) / هــ ٥٩٧ت (عبـد الـرحمن بـن الجـوزي     : تأليف/ التحقيق في أحاديث الخالف    . ٢٥١

/ دار الكتـــب العلميـــة : طبـــع/ الـــسعدني مـــسعد عبـــد الحميـــد محمـــد: تحقيـــق
.لبنانــ بيروت

ليلى شريف: تأليف/ تحليل سلوك االرتجال عند المرأة . ٢٥٢
: تــأليف / تخــريج األحاديــث و االثــار الواقعــة فــي تفــسير الكــشاف للزمخــشري         . ٢٥٣
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) / هـــ٧٦٢ت (جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد اهللا بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي     
هــ،  ١٤١٤دار ابـن خزيمـة لـسنة    : طبع/ د الرحمن السعد عبد اهللا بن عب   : تحقيق

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ م ١٩٩٤
دار القـرآن الكـريم   : طبع/ الشيخ علي الكوراني العاملي : تأليف/ تدوين القرآن   . ٢٥٤

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لسنة 
/ الرافعــي القزوينــي عبــد الكــريم محمــد     : فتــألي/ التــدوين فــي أخبــار قــزوين    . ٢٥٥

/ م ١٩٨٧هـــ، ١٤٠٧دار الكتــب العلميــة لــسنة  : طبــع/ عزيــز اهللا عطــاردي : تحقيــق
.لبنانــ بيروت

: تحقيــق ) / هـــ ٥٠٧ت (محمــد بــن طــاهر القيــسراني     : تــأليف / تــذكرة الحفــاظ   . ٢٥٦
ـــ الريــاض/ م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥دار الــصميعي لــسنة  : طبــع/ حمــدي عبــد المجيــد    ـ

.لمملكة العربية السعوديةا
أبــو عبــد اهللا، شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن   : تــصنيف/ تــذكرة الحفــاظ . ٢٥٧

دار إحيـاء التـراث العربـي    : طبع) / هـ٧٤٨ت (أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي   
.لبنانــ بيروت/ 

أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علـي    : تأليف/ التذكرة الحمدونية   . ٢٥٨
الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٦دار صـادر لـسنة    : طبع) / هـ٥٦٢ت  (مدون  بن ح 

.لبنانــ بيروت/ 
.دار الحيدرية: طبع/ سبط ابن الجوزي : تأليف/ تذكرة الخواص . ٢٥٩
هـــ، ١٤٢٥دار العلــوم لـسنة  : طبـع / سـبط ابــن الجـوزي   : تــأليف/ تـذكرة الخـواص   . ٢٦٠

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥
مؤســسة آل البيــت علــيهم   : تحقيــق/ العالمــة الحلــي  : تــأليف / رة الفقهــاء تــذك. ٢٦١

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء التــراث  : طبــع/ الــسالم إلحيــاء التــراث 
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤لسنة 

: طبــع / محمــد طــاهر بــن علــي الهنــدي الفتنــي      : تــأليف / تــذكرة الموضــوعات  . ٢٦٢
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.الهند/ م ١٩١٦هـ، ١٣٣٤مطبعة أديان لسنة 
) / هــــ٧٤٥ت (أبـــو حيـــان محمـــد بـــن يوســـف األندلـــسي  : تـــأليف/ تـــذكرة النحـــاة . ٢٦٣

م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦مؤسـسة الرسـالة لـسنة     : طبـع / عفيـف عبـد الـرحمن       . د: تحقيق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

داود بـن عمـر األنطـاكي    : تـأليف / تذكرة أولي األلباب والجـامع للعجـب العجـاب        . ٢٦٤
.لبنانــ بيروت/ المكتبة الثقافية : طبع/ 

شــهاب الــدين أحمـــد بــن علــي الحـــافظ ابــن حجـــر      : تـــأليف/ تــذهيب التــذهيب   . ٢٦٥
مؤسـسة  : طبـع / إبـراهيم الزيبـق، عـادل مرشـد     : تحقيق) / هـ٨٥٢ت  (العسقالني  

.الرسالة
ابــن حجـــر  شــهاب الــدين أحمـــد بــن علــي الحـــافظ     : تـــأليف/ تــذهيب التــذهيب   . ٢٦٦

الطبعـة األولـى   / م ١٩٠٧هــ،  ١٣٢٥دار صـادر لـسنة      : طبع) / هـ٨٥٢ت  (العسقالني  
.لبنانــ بيروت/ 

محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  : تـــصنيف/ ابـــن الجـــوزي : تـــأليف/ ترتيـــب الموضـــوعات . ٢٦٧
دار الكتـب  : طبـع / كمال بن بسيوني زغلـول  : تحقيق/ عثمان بن قائماز الذهبي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥العلمية لسنة 
الحــافظ زكــي الــدين عبــد   : تــأليف/ الترغيــب والترهيــب مــن الحــديث الــشريف    . ٢٦٨

: تحقيـق ) / هــ ٦٥٦ت (العظيم بن عبد القوى بـن عبـد اهللا، أبـو محمـد المنـذري          
دار ابــن : طبــع/ محــي الــدين مــستو، ســمير أحمــد العطــار، يوســف علــي بــديوي     

.سوريا/ كثير 
الحــافظ زكــي الــدين عبــد   : تــأليف/ الترهيــب مــن الحــديث الــشريف   الترغيــب و. ٢٦٩

: تحقيـق ) / هــ ٦٥٦ت (العظيم بن عبد القوى بـن عبـد اهللا، أبـو محمـد المنـذري          
دار الكلـم  : طبـع / محي الدين مـستو، سـمير أحمـد العطـار، يوسـف علـي بـديوي           

.سوريا/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦الطيب لسنة 
ت (حمـاد بـن إسـحاق البغـدادي     : تـأليف / سـلم  تركة النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه و     . ٢٧٠
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م ١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤دار المعرفـة لـسنة   : طبـع / أكرم ضياء العمري   : تحقيق) / هـ٢٦٧
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

أبـي عبيــدة معمـر بـن المثنــى    : تـأليف / تـسمية أزواج النبـي عليـه الــصالة وأوالده    . ٢٧١
/ م ١٩٨٢هــــ، ١٤٠٢قافيـــة لــسنة  مؤســـسة الكتــب الث : طبــع ) / هــــ٢٠٩ت (البــصري  

.لبنانــ بيروت
الــشيخ أبــو القاسـم محمــد بــن أحمـد بــن جــز    : تـأليف / التـسهيل لعلــوم التنزيــل  . ٢٧٢

دار الكتــب العلميــة  : طبــع/ محمــد ســالم هاشــم   : تحقيــق ) / هـــ٧٤١ت (الكلبــي 
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥

حـسين دركـاهي   : تحقيـق / الـشيخ المفيـد   : تـأليف / تصحيح اعتقـادات اإلماميـة     . ٢٧٣
الطبعــة / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة    : طبــع/ 

.لبنانــ بيروت/ الثانية 
دار النفـــائس : طبـــع/ عبــد الـــرحيم صـــالح  : تـــأليف/ تطــور اللغـــة عنـــد الطفـــل  . ٢٧٤

.األردن/ للنشر والتوزيع 
تطور ميدان األسرة للدكتورة علياء شكري. ٢٧٥
) / هـــ٢٨٥ت (أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد   : تــأليف/ والمراثــي التعــازي . ٢٧٦

الطبعـــة / م ١٩٩٢هــــ، ١٤١٢دار صـــادر لـــسنة : طبـــع/ محمـــد الـــديباجي : تحقيـــق
.لبنانــ بيروت/ الثانية 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر      : تـأليف / تعجيل المنفعـة بزوائـد رجـال األمـة األربعـة        . ٢٧٧
دار : طبـع / اكرام اهللا إمـداد الحـق   . د: قتحقي/ أبو الفضل العسقالني الشافعي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / العربي الكتاب
ســـليمان بـــن خلــف بـــن ســـعد، ابــن أيـــوب البـــاجي    : تــأليف / التعــديل والتجـــريح  . ٢٧٨

وزارة األوقــــاف : طبـــع / األســـتاذ أحمـــد البــــزار   : تحقيــــق) / هــــ ٤٧٤ت (المـــالكي  
.المغربــ مراكش/ والشؤون اإلسالمية 

ــا أنـــست دار الهجـــرة مـــن معـــالم دار الهجـــرة   . ٢٧٩ محمـــد بـــن : تـــأليف/ التعريـــف بمـ
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ـــ، ١٤٠٢المكتبـــة العلميـــة لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٧٤١ت (أحمـــد المطـــري  / م ١٩٨٢هـ
.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنور

أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد األزدي        : تـأليف / تعليق من أمالي بن دريـد   . ٢٨٠
السيد مصطفى الـسنوسي، مـدرس اللغـة العربيـة بجامعـة         : تحقيق/ )هـ٣٢١ت  (

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب قـسم التـراث العربـي       : طبع/ الكويت  
.الكويت/ الطبعة االولى / م ١٩٨٤هـ، ،١٤٠٤لسنة 

أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجــــر     : تــــأليف/ تغليـــق التعليـــق علـــى صـــحيح البخـــاري      . ٢٨١
/ ســـعيد القزفـــي : تحقيـــق) / هــــ٨٥٢ت (ب الـــدين العـــسقالني أبـــو الفـــضل شـــها 

.الطبعة األولى/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥المكتب اإلسالمي لسنة : طبع
أبـو عبـد اهللا   : تحقيـق ) / هــ ٣٩٩ت (ابن أبـي الـزمنين   : تأليف/ تفسير ابن زمنين  . ٢٨٢

ـــ حــسين بــن عكاشــة  دار الفــاروق الحديثــة  : طبــع/ محمــد بــن مــصطفى الكنــز   ـ
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى /م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣لسنة 

الــشيخ  : تــصحيح وتقــديم ) / هـــ٦٣٨ت (ابــن عربــي  : تــأليف/ تفــسير ابــن عربــي   . ٢٨٣
ــوارث محمـــد علـــي    ــد الـ ـــ، ١٤٢٢دار الكتـــب العلميـــة لـــسنة  : طبـــع/ عبـ / م ٢٠٠١هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
تحقيــق / الحــافظ ابــو الفــداء ابــن كثيــر الدمــشقي   : تــأليف/ تفــسير ابــن كثيــر  . ٢٨٤

هـــ،  ١٤١٢دار المعرفــة لــسنة  : طبــع/ يوســف عبــد الــرحمن المرعــشلي    : وتقــديم
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢

: تــأليف) / إرشــاد العقـل الـسليم إلـى مزايــا الكتـاب الكـريم     ( تفـسير أبـي الـسعود    . ٢٨٥
ــان أبـــي الـــسعود العمـــادي محمـــدب ن محمـــد بـــن مـــصطفى     ت (قاضـــي القحطـ

.لبنانــ بيروت/ اث العربي دار إحياء التر: طبع) / هـ٩٨٢
الــشيخ محمــد صــالح   : تــأليف/ تفــسير اإلمــام الحــسن العــسكري عليــه الــسالم      . ٢٨٦

/ الطبعــة األولــى  / م ٢٠٠٥هـــ، ١٤٢٥دار ذوي القربــى لــسنة  : طبــع/ األندمــشكي 
.إيرانــ قم المقدسة
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: طبـع ) / هــ ١١٠٧ت (السيد هاشم الحـسيني البحرانـي     : تأليف/ تفسير البرهان   . ٢٨٧
.إيرانــ طهران/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦سة البعثة لسنة مؤس

عبــد : تحقيـق / أبـو محمــد الحـسين البغـوي الـشافعي     : تـأليف / تفـسير البغـوي   . ٢٨٨
الطبعـة  / م ٢٠٠٢هــ،  ١٤٢٣دار إحياء التراث العربي لسنة    : طبع/ الرزاق المهدي   

.لبنانــ بيروت/ الثانية 
ــرا  (تفـــسير البيـــضاوي  . ٢٨٩ ــل وأسـ ــلالمـــسمى أنـــوار التنزيـ ــأليف) / ر التأويـ ناصـــر : تـ

) / هــ ٦٩١ت (الدين أبو سعيد عبد اهللا بـن عمـر بـن محمـد الـشيرازي البيـضاوي           
دار إحياء التـراث العربـي لـسنة    : طبع/ محمد عبد الرحمن المرعشلي    : تحقيق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨
ــازن . ٢٩٠ ــاب التأويـــل فـــي معـــاني ال  (تفـــسير الخـ عـــالء : تـــأليف) / تنزيـــلالمـــسمى لبـ

ــشيخي الـــصوفي            ــل الـ ــن عمـــر ابـــن خليـ ــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـ الـــدين علـــي بـ
/ م ١٩٧٩هــ،  ١٣٩٩دار الفكـر لـسنة    : طبـع ) / هــ ٧٢٥ت  (البغدادي الشهير بالخازن    

.لبنانــ بيروت
ــازن . ٢٩١ ــاب التأويـــل فـــي معـــاني التنزيـــل  (تفـــسير الخـ عـــالء : تـــأليف) / المـــسمى لبـ

ــن محمـــد بـــن      ــن خليـــل الـــشيخي الـــصوفي       الـــدين علـــي بـ ــن عمـــر ابـ إبـــراهيم بـ
هــ،  ١٢٨٧مطبعـة إبـراهيم المـويلحي لـسنة     : طبع) / هـ٧٢٥ت (المعروف بالخازن  

.مصرــ القاهرة/ م ١٨٧٠
ابــو عبــد اهللا محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين   : تــأليف/ تفــسير الــرازي . ٢٩٢

هـــ، ١٤٠١نة دار الفكــر لــس : طبــع/ التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي     
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨١

ابــو عبــد اهللا محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين   : تــأليف/ تفــسير الــرازي . ٢٩٣
ــر الـــدين الـــرازي    ــاهرة/ دار البهيـــة : طبـــع/ التيمـــي الـــرازي الملقـــب بفخـ ـــ القـ ــ

.مصر
نصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي الحنفـي       : تأليف/ تفسير السمرقندي  . ٢٩٤
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م ٢٠٠٧هــ،  ١٤٢٧دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / حمود مطرجـي    م. د: تحقيق/ 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

ـــ  ياسـر بـن إبـراهيم   : تحقيـق ) / هــ ٤٨٩ت (الـسمعاني  : تأليف/ تفسير السمعاني   . ٢٩٥
الطبعــة  / م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٨دار الــوطن لــسنة  : طبــع/ غنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم     

.عربية السعوديةالمملكة الــ الرياض/ األولى 
: تحقيـق / المولى محسن الملقـب بـالفيض الكاشـاني    : تأليف/ تفسير الصافي   . ٢٩٦

مؤســسة : طبــع/ صــححه وقــدم لــه وعلــق عليــه العالمــة الــشيخ حــسين األعلمــي    
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٦الهادي لسنة 

تـصحيح  / لفيض الكاشـاني  المولى محسن الملقب بـا  : تأليف/ تفسير الصافي   . ٢٩٧
هـــ، ١٤١٦مكتبــة الــصدر لــسنة  : نــشر/ العالمــة الــشيخ حــسين األعلمــي   : وتعليــق

.إيرانــ طهران/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥
) / هـــ١٣٤٠ت (الــسيد حــسين البروجــردي  : تــأليف/ تفــسير الــصراط المــستقيم  . ٢٩٨

: بـــعط/ الـــشيخ غالمرضــا بـــن علــي أكبــر موالنـــا البروجــردي     : تــصحيح وتعليــق  
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر لسنة 

: تحقيــق / أبــي النــصر محمــد بــن مــسعود العياشــي      : تــأليف/ تفــسير العياشــي  . ٢٩٩
مؤســسة العلمــي للمطبوعــات لــسنة   : طبــع/ الــسيد هاشــم الرســولي المحالتــي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١١
ير القــرآن العظــيم مــسنداً عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والــصحابة     تفــس. ٣٠٠

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس       : تـأليف ) / تفسير ابن أبي حاتم   (والتابعين  
/ م ١٩٩٩هــ،  ١٤١٩مكتبة نزار مـصطفى البـاز لـسنة    : طبع/ الرازي ابن أبي حاتم    

.المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثالثة 
قــرآن العظــيم مــسنداً عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والــصحابة     تفــسير ال. ٣٠١

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس       : تـأليف ) / تفسير ابن أبي حاتم   (والتابعين  
هــ،  ١٤٢٤دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لـسنة  : طبع/ الرازي ابن أبي حاتم     
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٣
: تحقيــق/ أبــي حمــزة ثابــت بــن دينــار الثمــالي    : تــأليف/ الكــريم تفــسير القــرآن . ٣٠٢

هــ،  ١٤٢٠دفتـر نـشر الهـادي لـسنة     : طبـع / عبد الرزاق محمد حـسين حـرز الـدين     
.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٩

السيد عبـد اهللا بـن محمـد رضـا بـن محمـد شـبر          : تأليف/ تفسير القرآن الكريم    . ٣٠٣
دار الـــسيد مرتـــضى : طبـــع/ كتور حامـــد حفنـــي داود الـــد: راجعـــه) / هــــ١٢٤٢ت (

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثالثة / م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٥الرضوي لسنة 
محمد بـن إبـراهيم صـدر    : تأليف/ تفسير القرآن الكريم تفسير صدر المتألهين  . ٣٠٤

دار التعـارف  : طبـع ) / هــ ١٠٥٠ت ) (صـدر المتـألهين  (الدين الشيرازي المعروف بـ   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩عات لسنة للمطبو

ت (الـشيخ محمـد علـي طـه الـدرة      : تـأليف / تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانـه     . ٣٠٥
.سورياــ دمشق/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١منشورات دار الحكم لسنة : طبع) / هـ٢٠٠٧

مؤســسة : عطبــ/ أبــو الحــسن علــي بــن إبــراهيم القمــي    : تــأليف/ تفــسير القمــي . ٣٠٦
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١٢األعلمي للمطبوعات لسنة 

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن التيمي الـرازي  : تأليف/ التفسير الكبير   . ٣٠٧
) هــ ٦٠٦ت (الملقب فخر الدين بـن حيـاء الـدين الـرازي المـشتهر بخطيـب الـري          

ــع/ حـــسين بركـــة الـــشامي   : تحقيـــق/  ــسالم لـــسنة  مؤســـ : طبـ هــــ،  ١٤١٨سة دار الـ
.لندن/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧

أسـتاذ الـشريعة واللغـة    (أحمـد بـن مـصطفى المراغـي      : تـأليف / تفسير المراغي   . ٣٠٨
ــابقاً  ــة دار العلـــوم سـ شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة  : طبـــع) / هــــ١٣٧١ت ) (العربيـــة بكليـ

.مصر/ م ١٩٤٦هـ، ١٣٦٥مصطفى البابي الحلبي وأوالده لسنة 
ــسير. ٣٠٩ ــر التفــ ــأليف/ المنيــ ــاوي   : تــ ــد نــــووي الجــ ــد أمــــين  : تحقيــــق/ محمــ محمــ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار الكتب العلمية لسنة : طبع/ الصناوي 
الـــدكتور وهبـــة بـــن : تـــاليف/ التفــسير المنيـــر فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمــنهج   . ٣١٠
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دار : طبـع ) / رئـيس قـسم الفقـه ومذاهبـه فـي جامعـة دمـشق       (مصطفى الزحيلي   
.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨الفكر المعاصر لسنة 

المفـسر الكبيـر والمحقـق النحريـر الـشيخ أبـو       : تـأليف / تفسير جوامـع الجـامع     . ٣١١
: تحقيـق / علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعالم القرن السادس الهجـري    

: طبــع / مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المقدســة         
قـم  / م ١٩٩٨هــ،  ١٤١٨نشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسـين لـسنة   مؤسسة ال 
.إيرانــ المقدسة

الـشيخ  : تحقيـق / الـشيخ إسـماعيل حقـي البروسـوي      : تأليف/ تفسير روح البيان    . ٣١٢
ــد عـــزو عنايـــة    ــع/ أحمـ ــسنة    : طبـ ـــي لـ ــراث العرب / م ٢٠٠٠هــــ،  ١٤٢١دار إحيـــاء التـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
: طبـع ) / هــ ٢٧٦ت (أبو محمد عبد اهللا بـن مـسلم   : تأليف/ يب القرآن تفسير غر . ٣١٣

.سورياــ حلب/ عيسى البابي 
ــرآن  . ٣١٤ ــأليف/ تفـــسير غريـــب القـ ــن مـــسلم   : تـ ــد اهللا بـ ــو محمـــد عبـ ـــ٢٧٦ت (أبـ ) / هـ

/ م ٢٠٠٨هـــ، ١٤٢٨المكتبــة العلميــة لــسنة   : طبــع/ الــسيد أحمــد صــقر   : تحقيــق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

: تحقيـق / الـشيخ فخـر الـدين الطريحـي     : تـأليف / فسير غريب القـرآن الكـريم      ت. ٣١٥
ـــ، ١٣٧٢المطبعـــة الحيدريـــة لـــسنة  : طبـــع/ محمـــد كـــاظم الطريحـــي   / م ١٩٥٢هـ

.العراقــ النجف األشرف/ الطبعة األولى 
أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي مـن  : تأليف/ تفسير فرات الكوفي    . ٣١٦

ــاء عهـــد الغي  ـــ٣٥٢ت (بـــة الـــصغرى  علمـ ــع/ محمـــد الكـــاظم  : تحقيـــق) / هـ : طبـ
هـــ، ١٤١٠مؤســسة النــشر والطبــع بــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي لــسنة لــسنة   

.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠
المفــسر الكبيــر والعــالم العــارف    : تــأليف/ تفــسير كنــز الــدقائق وبحــر الغرائــب    . ٣١٧

رضـا بـن إسـماعيل بـن جمـال الـدين القمـي        الميرزا محمد المشهدي بن محمد    
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مؤسـسة  : طبـع / حـسين دركـاهي   : تحقيق) / هـ١١٢٥ت  ) (١٢(من مشاهير القرن    
الطبعـة  / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٧النشر والطبع وزارة الثقافـة واإلرشـاد اإلسـالمي لـسنة      

.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 
ــان   . ٣١٨ ــأليف/ تفـــسير مجمـــع البيـ ــسن    : تـ ــن الحـ ــضل بـ ــي الفـ ــو علـ ت (الطبرســـي أبـ

الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢دار إحيـاء التـرث العربـي لـسنة     : طبـع ) / هــ ٥٤٨
.لبنانــ بيروت/ 

ت (الشيخ عبد علـي بـن جمعـة العروسـي الحـويزي      : تأليف/ تفسير نور الثقلين  . ٣١٩
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٦٢هـ، ١٣٨٢المطبعة العلمية لسنة : طبع) / هـ١١١٢

ت (الشيخ عبد علـي بـن جمعـة العروسـي الحـويزي      : تأليف/ ثقلين تفسير نور ال . ٣٢٠
مؤســسة : نــشر/ الــسيد هاشــم الرســولي المحالتــي   : تحقيــق وتعليــق ) / هـــ١١١٢

/ الطبعـة الرابعـة   / م ١٩٩١هــ،  ١٤١٢إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع لسنة       
.إيرانــ قم المقدسة

دار : طبــع/ يوســف قطــامي  . د:تــأليف/ تفكيــر األطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه     . ٣٢١
.الطبعة األولى/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠األهلية للنشر والتوزيع لسنة 

/ أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر   : تــأليف/ تقييــد العلــم . ٣٢٢
/ م ١٩٧٤هـــ، ١٣٩٤دار إحيـاء الـسنة النبويـة لـسنة     : طبـع / يوسـف العـش   : تحقيـق 
.مصرــ القاهرة

/ ن تصريح النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وتعتـيم البخـاري        تكسير األصنام بي  . ٣٢٣
شـــــعبة الدراســـــات والبحـــــوث : نـــــشر/ الـــــسيد نبيـــــل قـــــدوري الحـــــسني  : تـــــأليف

مؤسسة األعلمي للمطبوعـات  : طبع/ اإلسالمية في العتبة الحسينية المقدسة       
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١٢هـ، ١٤٣٣لسنة 

الحــافظ ابـي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا بــن   : تــأليف/ ة التكملـة لكتــاب الــصل . ٣٢٤
مطبعــة : طبــع) / هـــ٦٥٩ت (ابــي بكــر القــضاعي البلنــسي المعــروف بــابن األبــار     

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٥٥هـ، ١٣٧٤السعادة لسنة 
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الــسيد : تحقيــق) / هـــ٨٥٢ت (ابــن حجــر العــسقالني  : تــأليف/ تلخــيص الحبيــر  . ٣٢٥
.م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المدينة المنورة لسنة : طبع/ عبد اهللا هاشم اليماني 

/ دار الكتــب  : نــشر / محمــد بــن أحمــد الــذهبي    : تــأليف / تلخــيص المــستدرك  . ٣٢٦
.مصرــ القاهرة

محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز، شــمس    : تــأليف/ تلخــيص المــستدرك . ٣٢٧
/ مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : تحقيـق ) / هــ ٧٤٨ت (الدين، أبو عبد اهللا الـذهبي      

ــع ــسنة   دا: طبـ ـــة لـ ــب العلمي ـــ، ١٤٢٦ر الكتـ ــى  / م ٢٠٠٥هـ ــ  بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ـــ
.لبنان

جمــال الــدين أبــي   : تــأليف/ تلقــيح فهــوم أهــل األثــر فــي عيــون التــاريخ والــسير      . ٣٢٨
ــد الــــرحمن ابــــن الجــــوزي    ــرج عبــ مكتبــــة اآلداب لــــسنة  : طبــــع) / هـــــ٥٩٧ت (الفــ

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٥هـ، ١٣٩٥
ت (الخليل بـن أيبـك الـصفدي    : تأليف/ لة ابن زيدون تمام المتون في شرح رسا    . ٣٢٩

منــــشورات المكتبــــة : طبــــع/ محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهيم  : تحقيــــق) / هـــــ٧٦٤
.لبنانــ صيدا/ م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٨العصرية لسنة 

) هــ ٤٦٣ت (ابن عبد البر أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا النمـري       : تأليف/ التمهيد  . ٣٣٠
.المغرب/ وزارة عموم األوقاف : بعط/ مصطفى أحمد العلوي : تحقيق/ 

محمـد بـن الطيـب بـن محمـد بـن       : تـأليف / تمهيد األوائل في تلخـيص الـدالئل         . ٣٣١
: تحقيــق) / هـــ٤٠٣ت (جعفــر بــن القاســم، القاضــي أبــو بكــر البــاقالني المــالكي     

م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧مؤسـسة الكتـب الثقافيـة لـسنة     : طبـع / عماد الدين أحمد حيـدر     
.لبنانــ بيروت/ 

أبـي الحـسين ورام بــن   : تـأليف ) / مجموعـة ورام (بيـه الخـواطر ونزهـة النـواظر     تن. ٣٣٢
مؤسـسة األعلمـي للمطبوعــات   : طبـع ) / هـــ٦٠٥ت (أبـي فـراس المـالكي األشـتري     

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 
الحـاكم المحـسن بـن محمـد بـن      : تـاليف / تنبيه الغافلين عن فضائل الطـالبين      . ٣٣٣
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كرامة بن إبراهيم بـن إسـماعيل بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن        أحمد بن الحسن بن   
) / هـــ٤٩٤ت (محمــد بــن الحنفيــة ابــن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الــسالم      

مركـــز الغـــدير للدراســـات : طبـــع/ الـــسيد تحـــسين آل شـــبيب الموســوي  : تحقيــق 
.إيرانــ قم المقدسة/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠اإلسالمية لسنة 

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين المـسعودي  : فتالي/ التنبيه واألشراف   . ٣٣٤
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٥هـ، ١٣٨٤مكتبة خياط لسنة : طبع/ 

: تحقيـق / الـشيخ عبـد اهللا المامقـاني    : تـأليف / تنقيح المقال فـي علـم الرجـال      . ٣٣٥
مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم إلحيـاء      : طبـع / الشيخ محي الدين المامقـاني   

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣التراث لسنة 
المكتبــــة التجاريــــة : طبــــع) / هـــــ٩١١ت (الــــسيوطي : تــــأليف/ تنــــوير الحوالــــك . ٣٣٦

.مصر/ م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٨الكبرى لسنة 
ت (شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسـي     : تأليف/ تهذيب األحكام   . ٣٣٧

دار التعـارف للمطبوعـات    : طبـع / محمد جعفر شـمس الـدين       : تحقيق) / هـ٤٦٠
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١٢لسنة 

ابــن حــزام أبــو زكريــا محــي الــدين يحيــى بــن   : تــأليف/ تهــذيب األســماء واللغــات  . ٣٣٨
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الفكر لسنة : طبع/ شرق النووي 

ت (ريــا محـي الــدين بــن شــرف  النــووي أبــو زك: تـأليف / تهـذيب األســماء واللغــات  . ٣٣٩
.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع) / هـ٦٧٦

أبــو يوســف يعقــوب بــن   : تــأليف) / أقــدم معجــم فــي المعــاني  ( تهــذيب األلفــاظ  . ٣٤٠
المطبعـة  : طبـع / لويس شـيخو اليـسوعي   : تحقيق) / هـ٢٤٤ت  (إسحاق السكيت   

.لبنانــ يروتب/ م ١٨٩٧هـ، ١٣١٤الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين لسنة 
شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن علـــي الحـــافظ ابـــن حجـــر  : تـــأليف/ تهــذيب التهـــذيب  . ٣٤١

ـــ٨٥٢ت (العـــسقالني  ــة لـــسنة  : طبـــع) / هـ ـــ، ١٤١٦دار المعرفـ ــروت/ م ١٩٩٦هـ ـــ بيـ ــ
.لبنان
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شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن علـــي الحـــافظ ابـــن حجـــر  : تـــأليف/ تهــذيب التهـــذيب  . ٣٤٢
ـــ٨٥٢ت (العــــسقالني  ــب العل: طبــــع ) / هــ ــسنة  دار الكتــ / م ١٩٩٥هـــــ،  ١٤١٥ميــــة لــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
جـــالل الـــدين الـــسيوطي عبــــد    : تـــأليف / تهـــذيب الخـــصائص النبويـــة الكبـــرى     . ٣٤٣

تعليـق  ) / هــ ٩١١ت (الرحمن بن أبي بكر بن محمـد بـن سـابق الـدين الخـضيري            
م ١٩٩٠هــ،  ١٤١٠دار البـشائر اإلسـالمية لـسنة      : طبـع / عبد اهللا التليدي    : وتخريج

.لبنانــ بيروت/ 
أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمــشقي   : تــأليف/ تهــذيب الــسيرة النبويــة . ٣٤٤

.سورياــ دمشق/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠دار البصائر لسنة : طبع) / هـ٦٧٦ت (
: تحقيــق) / هـــ٦٥٦ت (محمــود بــن أحمــد الزنجــاني   : تــأليف/ تهــذيب الــصحاح  . ٣٤٥

/ م ١٩٥٢هـــ، ١٣٧١ر المعــارف لــسنة دا: طبــع/ عبــد الــسالم هــارون، وأحمــد عطــار  
.مصرــ القاهرة

الحافظ المتقن جمال أبـو الحجـاج   : تأليف/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال  . ٣٤٦
الـدكتور بـشار عـواد معـروف     : تحقيـق وضـبط وتعليـق   ) / هـ٧٤٢ت (يوسف المزي   

ـــــ بيــروت / الطبعــة األولــى   / م ٢٠٠٤هـــ،  ١٤٢٥دار الكتــب العلميــة لــسنة    : طبــع / 
.انلبن

الحافظ المتقن جمال أبـو الحجـاج   : تأليف/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال  . ٣٤٧
مؤسـسة  : طبـع / الدكتور بشار عواد معـروف    : تحقيق) / هـ٧٤٢ت  (يوسف المزي   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣الرسالة لسنة 

) / هــــ٣٧٠ت(أبـــو منـــصور محمـــد بـــن أحمـــد األزهـــري   : تـــأليف/ تهـــذيب اللغـــة . ٣٤٨
دار : طبـــع/ محمـــد عـــوض مرعـــب، عمـــر ســـالمي، عبـــد الكـــريم حامـــد   : تحقيـــق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١إحياء التراث العربي لسنة 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعـروف    : تأليف/ تهذيب تاريخ دمشق    . ٣٤٩

ــساكر   ــابن عـ ـــ٥٧١ت (بـ ــب وتـــصحيح ) / هـ ــد ا: ترتيـ ــي   عبـ ــدران الحنبلـ ت (لقـــادر بـ
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ــراث العربــــي لــــسنة  : طبــــع) / هـــــ١٣٤٦ ـــ، ١٤٠٧دار إحيــــاء التــ الطبعــــة / م ١٩٨٧هــ
.لبنانــ بيروت/ الثالثة 

ت (محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي     : تــأليف/ تهــذيب ســير أعــالم النــبالء   . ٣٥٠
ــالة لــــسنة : طبــــع) / هـــــ٧٤٨ / الطبعــــة الثانيــــة / م ١٩٩٣هـــــ، ١٤١٣مؤســــسة الرســ

.لبنانــبيروت
الشيخ الجليل األقدم أبي جعفر محمد علي بن الحـسين بـن      : تأليف/ التوحيد  . ٣٥١

الــسيد هاشــم الحــسيني  : تــصحيح وتعليــق / بابويــه القمــي المعــروف بالــصدوق   
قــم / مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين   : طبــع/ الطهرانــي 

.إيرانــ المقدسة
: تــأليف/ واة وأنــسابهم وألقـابهم وكنـاهم   توضـيح المـشتبه فـي ضــبط أسـماء الـر     . ٣٥٢

ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد اهللا بن محمـد القيـسي الدمـشقي        
/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٤هـــ، ١٤١٤مؤســسة الرســالة لــسنة   : طبــع) / هـــ٨٤٢ت (

.لبنانــ بيروت
نبيــل : تحقيــق) / هـــ٥٦٠ت (ابــن حمــزة الطوســي  : تــأليف/ الثاقــب فــي المناقــب . ٣٥٣

/ م ١٩٩٢هـــ، ١٤١٢مؤسـسة أنـصاريان للطباعـة والنـشر لـسنة      : طبـع / ضـا علـوان   ر
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية 

جالل الدين السيوطي عبـد  : تأليف/ الثغور الباسمة في فضائل السيدة فاطمة    . ٣٥٤
: طبـع ) / هــ ٩١١ت (الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين الخـضيري           

.مصرــ طنطا/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١اث لسنة دار الصحابة للتر
جالل الدين السيوطي عبـد  : تأليف/ الثغور الباسمة في فضائل السيدة فاطمة    . ٣٥٥

ــدين الخـــضيري          ــابق الـ ــر بـــن محمـــد بـــن سـ ــن أبـــي بكـ ــرحمن بـ ) / هــــ ٩١١ت (الـ
ــوم  : نــشر / الطبعــة األولـــى  / محمــد ســـعيد الطريحــي   : تحقيــق  ســـنة / دار العل
.لبنانــ يروتب/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨: الطبع

صـالح عبـد الـسميع    : تـأليف / الثمر الداني شـرح رسـالة ابـن ابـي زيـد القيروانـي           . ٣٥٦
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.لبنانــ بيروت/ المكتبة الثقافة : طبع/ اآلبي األزهري 
محمـد  : تحقيـق / أبو بكر بن محمد بن حجة الحموي  : تأليف/ ثمرات األوراق   . ٣٥٧

الطبعــة  / م ٢٠٠٥هـــ،  ١٤٢٦مكتبــة العــصرية لــسنة   : طبــع / أبــو الفــضل إبــراهيم   
. األولى

الـسيد محمـد مهـدي    : تقـديم / الشيخ الـصدوق  : تأليف/ ثواب األعمال وعقابها    . ٣٥٨
م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩منـشورات الـشريف الرضـي لـسنة       : طبـع / السيد حسن الخرسان    

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / 
) هــ ٣١٠ت (لطبـري  محمـد بـن جريـر ا   : تـأليف / جام البيان عن تأويل آي القرآن       . ٣٥٩

صـدقي جميـل العطـار    : ضـبط وتوثيـق وتخـريج   / الشيخ خليل الميس  : تقديم/ 
ــ  بيــروت / م ١٩٩٥هـــ،  ١٤١٥دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة      : طبــع /  ــ

.لبنان
حبيـب األعظمـي   : تحقيـق ) / هــ ١٥١ت (معمر بن راشد األزدي   : تأليف/ الجامع  . ٣٦٠

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣نة دار المكتب اإلسالمي لس: طبع/ 
المطبعــة العلميــة : طبــع/ الــسيد البروجــردي : تــأليف/ جــامع أحاديــث الــشيعة  . ٣٦١

.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٩لسنة 
) الجــامع الــصغير وزوائــده والجــامع الكبيــر والجــامع األزهــر      (جــامع األحاديــث  . ٣٦٢

: تحقيـق ) / هــ ٩١١ت (سيوطي جالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـ        : تأليف
مكتـب البحـوث والدراسـات فـي     : إشراف/ أحمد عبد الجواد ــ عباس أحمد صقر  

.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع/ دار الفكر 
الـــشيخ محمـــد   : تـــأليف / جـــامع األخبـــار أو معـــارج اليقـــين فـــي أصـــول الـــدين       . ٣٦٣

: طبـع / جعفـر  عـالء آل : تحقيـق / السبزواري من أعالم القـرن الـسابع الهجـري      
.إيرانــ قم المقدسة/ مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث 

أبـــو : تــأليف / جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم          . ٣٦٤
   طبــع) / هـــ٦٠٦ت (الـسعادات المبــارك بــن محمــد بــن األثيــر الــشيباني الجــزري :
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لبنـان  ـــ  بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩١هــ،  ١٤١٢منشورات دار ابن األثير لـسنة    
.سورياــ دمشق/ دار البشائر : توزيع/ 

أبـــو : تــأليف / جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم          . ٣٦٥
     تحقيـق ) / هــ ٦٠٦ت (السعادات المبارك بن محمد بن األثير الشيباني الجزري :

/ الطبعة األولـى  / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار الفكر لسنة  : نشر/ عبد القادر األرناؤوط    
.لبنانــ بيروت

أبـو جعفـر محمـد    : تـأليف ) / تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن    . ٣٦٦
ــ  دار ابــن حــزم : طبــع / بــن جريــر الطبــري    / م ٢٠٠٣هـــ،  ١٤٢٣دار اإلعــالم لــسنة   ــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
العالمــة الفاضــل  : تــصنيف/ اد جــامع الــرواة وإزاحــة الــشبهات عــن طــرق اإلســن     . ٣٦٧

محمد بن علي األردبيلي الغروي الحائري من علماء النصف األخير مـن القـرن       
ـــ، ١٤٠٣منـــشورات دار األضـــواء لـــسنة : طبـــع/ الهـــادي عـــشر الهجـــري  / م ١٩٨٣هـ

.لبنانــ بيروت
العالمــة الفاضــل  : تــصنيف/ جــامع الــرواة وإزاحــة الــشبهات عــن طــرق اإلســناد      . ٣٦٨

األردبيلي الغروي الحائري من علماء النصف األخير مـن القـرن    محمد بن علي    
هـــ، ١٤٠٣مكتبــة الــسيد المرعــشي النجفــي لــسنة  : طبــع/ الهــادي عــشر الهجــري 

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٢
الــسيد : تحقــي وتعليــق/ مــال محمــد مهــدي النراقــي : تــأليف/ جــامع الــسعادات . ٣٦٩

دار النعمــــان : طبـــع / شيخ محمــــد رضـــا المظفــــر  الـــ : تقــــديم/ محمـــد كالنتـــر   
.العراقــ النجف األشرف/ للطباعة والنشر 

أبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن      : تــأليف/ الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي    . ٣٧٠
.مصرــ القاهرة/ دار الحديث : طبع) / هـ٢٧٩ت (سورة الترمذي 

الـسيوطي عبـد   جالل الدين: تأليف/ الجامع الصغير من حديث البشير النذير  . ٣٧١
ــدين الخـــضيري          ــابق الـ ــر بـــن محمـــد بـــن سـ ــن أبـــي بكـ ــرحمن بـ ) / هــــ ٩١١ت (الـ
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/ المحقق عبـد اهللا محمـد الـدرويش    : طبع/ عبد اهللا محمد الدرويش  : تحقيق
.سورياــ دمشق

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر      : تـأليف / الجامع الصغير مـن حـديث البـشير النـذير           . ٣٧٢
محمــد : تحقيــق) / هـــ٩١١ت (يوطي بـن محمــد بــن سـابق الــدين الخــضيري الـس   

دار : طبــع/ بـن عبـد الــرؤوف بـن تـاج الــدين بـن علــي بـن زيـن العابــدين المنـاوي         
.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ الطبعة األولى / طائر العلم 

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر      : تـأليف / الجامع الصغير مـن حـديث البـشير النـذير           . ٣٧٣
دار الفكــر : طبــع) / هـــ٩١١ت (ي الــسيوطي بـن محمــد بــن ســابق الــدين الخـضير  

ـــ، ١٤٠١للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع لـــسنة   ـــ بيـــروت/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٨١هـ ــ
.لبنان

/ مؤســسة الرســالة : نــشر/ ابــن رجــب الحنبلــي : تــأليف/ جــامع العلــوم والحكــم . ٣٧٤
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: سنة الطبع

ن رجـب الحنبلـي أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن          ابـ : تـأليف / جامع العلوم والحكم    . ٣٧٥
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / دار المعرفة : طبع) / هـ٧٥٠ت (أحمد 

) / هـــ١٣٥٠ت (يوســف بــن إســماعيل النبهــاني    : تــأليف/ جــامع كرامــات األوليــاء   . ٣٧٦
/ م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣المكتبـة الـشعبية لـسنة      : طبـع / إبراهيم عطوه عوض    : تحقيق

.لبنانــ بيروت/ ة الطبعة الرابع
أبــو عبــد اهللا محمــد بــن    : تــأليف) / تفــسير القرطبــي  (الجــامع ألحكــام القــرآن   . ٣٧٧

ــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري شـــمس الـــدين القرطبـــي     ) / هــــ٦٧١ت (أحمـــد بـ
هــ،  ١٤١٥دار الفكر لـسنة  : طبع/ صدقي جميل وعرفات العشا    : تحقيق ومراجعة 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥
أبــو عبــد اهللا محمــد بــن    : تــأليف) / تفــسير القرطبــي  (القــرآن الجــامع ألحكــام . ٣٧٨

ــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري شـــمس الـــدين القرطبـــي     ) / هــــ٦٧١ت (أحمـــد بـ
ـــ  بيـروت / دار إحياء التـراث العربـي   : طبع/ احمد عبد العليم البردوني  : تحقيق
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.لبنان
د القرطبـي  ابن رشد أبي الوليد محمد بـن رشـي  : تأليف/ الجامع من المقدمات   . ٣٧٩

دار : طبــــع/ المختــــار بـــن الطــــاهر التليلــــي  . د: تحقيــــق) / هـــــ٥٢٠ت (المـــالكي  
.األردن/ الفرقان 

ابن رشد أبي الوليد محمد بـن رشـيد القرطبـي    : تأليف/ الجامع من المقدمات   . ٣٨٠
الطبعــة / م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣نــشر دار الكتــب العلميــة لــسنة   ) / هـــ٥٢٠ت (المــالكي 

.انلبنــ بيروت/ األولى 
) هــ ١٤٠٥ت (محمـود صـافي   : تـصنيف / الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه  . ٣٨١

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١دار الرشيد لسنة : طبع/ 
) هــ ١٤٠٥ت (محمـود صـافي   : تـصنيف / الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه  . ٣٨٢

.سورياــ دمشق/ الرابعة الطبعة/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الرشيد لسنة : طبع/ 
أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن    : تــأليف/ الجــرح والتعــديل . ٣٨٣

دار إحيـــاء : طبـــع) / هــــ٢٧٧ت (إدريـــس بـــن المنـــذر التميمـــيم الحنظلـــي الـــرازي   
.لبنانــ بيروت/ التراث العربي 

مكتبـة نينـوى  : طبـع / محمد بن محمد بن أشعث الكوفي    : تأليف/ الجعفريات  . ٣٨٤
.إيرانــ طهران/ الحديثة 

يرقد في مكتبـة األسـد   / )مخطوط(جالء األبصار والبصائر البن قضيب البان     . ٣٨٥
.سورياــ دمشق/ 

مؤسـسة  : طبـع / محمـد بـاقر بـن محمـد تقـي المجلـسي          : تأليف/ جالء العيون   . ٣٨٦
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥سرور لسنة 

ابـو الفـرج المعـافي    : تـأليف / لناصح الشافي الجليس الصالح الكافي واألنيس ا    . ٣٨٧
هـــ،  ١٤١٣عــالم الكتــب لــسنة   : طبــع) / هـــ ٣٩٠ت (بــن زكريــا النهروانــي الجريــري    

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣
أبـو المظفـر، شـمس الـدين يوسـف      : تـأليف / الجليس الصالح واألنـيس الناصـح     . ٣٨٨
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) / هـــ٦٥٤ت (الجــوزي الحنفــي بــن فزأوغلــي بــن عبــد اهللا، ســبط أبــي الفــرج ابــن  
هــ،  ١٤٠٩ريـاض الـريس للكتـب والنـشر لـسنة      : طبع/ فواز صالح فواز  . د: تحقيق

.بريطانياــ لندن/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩
ــبوع  . ٣٨٩ ــال األسـ ــأليف/ جمـ ــن طـــاووس   : تـ ــسيد ابـ ـــ٦٦٤ت (الـ جـــوادي : تحقيـــق) / هـ

/ م ١٩٩٣ـ، هـــ١٤١٣مؤســسة اآلفــاق لــسنة    : طبـــع/ قيــومي الجــزة اي االصــفهاني    
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

.لبنانــ بيروت: طبع/ جمالك سيدتي . ٣٩٠
محمـــد بـــن محمـــد بـــن  : تـــأليف/ جمـــع الفوائـــد مـــن جـــامع األصـــول والفوائـــد  . ٣٩١

دار القبلـة للثقافـة   : طبـع ) / هــ ١٠٩٤ت (سليمان بن الفاسـي بـن طـاهر المغربـي      
.ديةالمملكة العربية السعوــ جدة/ اإلسالمية 

الحــافظ أبــي الفــضل  : تــأليف/ الجمــع بــين رجــال الــصحيحين بخــاري ومــسلم   . ٣٩٢
) هــ ٥٠٧ت (محمد بن طاهر بن علي المقدسـي يعـرف بـاب القيـسراني الـشيباني        

ـــــ بيــروت / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٥دار الكتــب العلميــة لــسنة    : طبــع / 
.لبنان

الحــافظ أبــي الفــضل  : تــأليف/ الجمــع بــين رجــال الــصحيحين بخــاري ومــسلم   . ٣٩٣
) هــ ٥٠٧ت (محمد بن طاهر بن علي المقدسـي يعـرف بـاب القيـسراني الـشيباني        

.المملكة العربية السعوديةــ مكة المكرمة/ الطبعة األولى / دار الباز : طبع/ 
ت (أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســاق الزجــاجي    : تــأليف/ الجمــل فــي النحــو  . ٣٩٤

مؤســـسة الرســـالة دار األمـــل : طبـــع/ الحمـــد علـــي توفيـــق . د: تحقيـــق) / هــــ٣٤٠
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤لسنة 

ت (الحسن بن عبـد اهللا بـن سـهل، أبـو هـالل العـسكري       : تأليف/ جمهرة األمثال   . ٣٩٥
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الجيل لسنة : طبع) / هـ٣٩٤

ــل التـــصوف   . ٣٩٦ ــاء وأعـــالم أهـ ــرة األوليـ ــأليف/جمهـ ــود أبـــو الفـــيض   : تـ الـــسيد محمـ
هــ،  ١٣٨٧مؤسـسة الحلبـي وشـركائه لـسنة     : طبـع ) / هــ ٨٩٥ت  (المنوفي الحـسيني    
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.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٦٧
أبـو المنـذر هــشام بـن محمــد بـن الــسائب     : تــأليف/ جمهـرة النـسب البــن الكلبـي    . ٣٩٧

الم الكتــب لــسنة  عــ: طبــع/ الــدكتور نــاجي حــسن  : تحقيــق/ هـــ، ٢٠٤ت (الكلبــي 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

ــايف الـــديلمي : تـــأليف/ جمهـــرة وصـــايا العـــرب . ٣٩٨ منـــشورات دار : طبـــع/ محمـــد نـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١النضال لسنة 

) /هــ ٢٨٧ت (أحمد بن عمرو بن أبي عاصـم الـضحاك أبـو بكـر         : تأليف/ الجهاد  . ٣٩٩
مكتبــة العلــوم والحكــم    : طبــع / مــساعد بــن ســليمان الراشــد الجميــد      : تحقيــق 
ــ  المدينــة المنــورة / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٩هـــ،  ١٤٠٩لــسنة  المملكــة العربيــة   ــ

.السعودية
علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــسي    : تــأليف/ جوامــع الــسيرة النبويــة  . ٤٠٠

.سورياــ شقدم/ دار ابن كثير : طبع) / هـ٤٥٦ت (الظاهري 
الـشيخ  : تـأليف ) / السيرة النبوية عند أهل البيت علـيهم الـسالم  (جواهر التاريخ  . ٤٠١

ــوراني العــــاملي   ـــ، ١٤٣٠دار باقيــــات لــــسنة : طبــــع/ علــــي الكــ الطبعــــة / م ٢٠٠٩هــ
.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 

محمــد بــن إســماعيل  : تــأليف/ جــواهر الــدر المكنــون وعجائــب الــسر المخــزون    . ٤٠٢
منــشورات العــصر  : طبــع/ زيــد بــن علــي الــوزير   : تحقيــق) / هـــ١٣٠٨ت (الكبــسي 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الحديث للنشر والتوزيع لسنة 
محمــد بــن الحــسن بــن علــي  : تــأليف/ الجــواهر الــسنية فــي األحاديــث القدســية  . ٤٠٣

هــ،  ١٤٠٢مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات لـسنة    : طبع/ بن الحسين الحر العاملي     
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م١٩٨٢

/ مطبعـة اإلسـتقامة   : طبـع / قرني طلبه بـدوي  : تأليف/ جواهر السيرة النبوية   . ٤٠٤
.مصرــ القاهرة

: تـأليف / جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلـي      . ٤٠٥
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: طبـع / موسى بناي العليلي . د: تحقيق/ علي بن عبد اهللا الحسني السمهودي       
.العراقــ بغداد/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧وزارة األوقاف لسنة 

ــأليف/ جــــواهر الكــــالم . ٤٠٦ ــواهري  : تــ ــق ) / هـــــ١٢٦٦ت (العالمــــة الــــشيخ الجــ تحقيــ
هـــ، ١٤٠٥دار الكتــب اإلســالمية لــسنة   : طبــع/ الــشيخ عبــاس القوجــاني   : وتعليــق

.إيرانــ طهران/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٥
محمـد بـن أحمـد    : تـأليف / جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي عليه السالم    . ٤٠٧

ـــ٨٧١ت (الدمـــــشقي البـــــاعوني الـــــشافعي   ــاقر  : تحقيـــــق) / هـــ الـــــشيخ محمـــــد بـــ
/ م ١٩٩٥هــــ، ١٤١٥مجمــع إحيـــاء الثقافــة اإلســـالمية لــسنة    : طبـــع/ ودي المحمــ 

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
إبــراهيم بــن : تــأليف/ الجـوهر الثمــين فــي ســيرة الخلفــاء والملــوك والــسالطين   . ٤٠٨

الـدكتور  : تحقيـق ) / هــ ٨٠٩ت (محمد بـن أيـدمر العالئـي المعـروف بـابن دقمـاق         
مكـة  / م ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢جامعـة أم القـرى لـسنة    : طبـع / سعيد عبد الفتاح عاشـور    

.المملكة العربية السعوديةــ المكرمة
أبـو العبـاس   : تـأليف / الجوهر المنظم فـي زيـارة القبـر الـشريف النبـوي المكـرم           . ٤٠٩

دار : طبـــع ونـــشر) / هــــ٩٧٤ت (أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حجـــر الهيثمـــي الـــشافعي   
تــي أســسها شــيخ األزاهــر صـــالح     ال) شــيخة الطريقــة الجعفريــة   (جوامــع الكلــم   

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣الجعفري لسنة 
عالء الدين بن علي بن عثمـان المـارديني الـشهير بـابن      : تأليف/ الجوهر النقي   . ٤١٠

دار المعرفـة  : طبـع / في هامش السنن الكبرى للبيهقـي    ) / هـ٧٤٥ت  (التركماني  
.لبنانــ بيروت/ 

محمد بـن أبـي بكـر الـشهير     : تأليف/ حابه العشرة  الجوهرة في نسب النبي وأص    . ٤١١
الطبعــة / م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣دار الرفــاعي للنــشر لــسنة  : طبــع) / هـــ٦٤٥ت (بــالبري 
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ األولى 

دار : طبــع) / هــ ٧٥١ت (محمــد بـن أبــي بكـر الزرعــي   : تـأليف / حاشـية ابـن القــيم   . ٤١٢
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥الكتب العلمية لسنة 
: تحقيــق ) / هـــ١١٣٨ت (نــور الــدين بــن عبــد الهــادي     : تــأليف/ حاشــية الــسندي  . ٤١٣

/ الطبعـة الثانيـة   / مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية    : طبـع / عبـد الفتـاح أبـو غـدة     
.سورياــ حلب

اضـي  المسمى عناية القاضـي وكفايـة الر  (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  . ٤١٤
ــسير البيـــضاوي  ــى تفـ ــأليف) / علـ ــر     : تـ ــن عمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــهاب الـــدين أحمـ شـ

ـــ  دياربكر/ المكتبة اإلسالمية  : طبع) / هـ١٠٦٩ت  (الخفاجي المصري الحنفي    
.تركيا

شـرح تنـوير األبـصار فـي فقـه مـذهب ابـي        ـــ  حاشية رد المختار علـى درر المختـار      . ٤١٥
دار الفكــر لــسنة : طبــع) / نابــن عابــدي(محمــد أمــين : تــأليف/ حنيفــة النعمــان 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٤
الفتــاوي جــالل الــدين عبــدا لــرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد    : تــأليف/ الحــاوي . ٤١٦

ــــ صـيدا / م ١٩٩١هــ،  ١٤١١المكتبـة العــسرية لـسنة   : طبـع ) / هــ ٩١١ت (الـسيوطي  
.لبنان

ت (الرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي     جالل الدين عبد   : تأليف/ الحاوي للفتاوي   . ٤١٧
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الكتب العلمية لسنة : طبع) / هـ٩١١

الـسيد أبـو علـي، فخـار بـن      : تـأليف / الحجة على الـذاهب إلـى تكفيـر أبـي طالـب         . ٤١٨
/ الـــسيد محمـــد بحـــر العلـــوم : تحقيــق ) / هــــ٦٣٠ت (معــد بـــن فخـــار الموســـوي  

ـــ  النجـف األشـرف  / الطبعة الثانية / م ١٩٦٥هـ،  ١٣٨٤مطبعة اآلداب لسنة    : طبع
.العراق

: تعليـــق/ محمـــد بـــن الحـــسن الـــشيباني  : تـــأليف/ الحجـــة علـــى أهـــل المدينـــة  . ٤١٩
هـــ، ١٤٠٣دار عــالم الكتــب لــسنة  : طبــع/ الــسيد مهــدي حــسن الكيالنــي القــادري   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٣
ـــ بيــروت/ دار الوفــاء : طبــع/ عبــد الخــالق  عبــد الغنــي: تــأليف/ حجيــة الــسنة . ٤٢٠ ـ
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.لبنان
محمـد بـن عمـر بـن مبـارك الحميـري       : تـأليف / حـدائق األنـوار ومطـالع األسـرار     . ٤٢١

ـــ  دمـشق / مطبعة محمد هاشم الكتبـي  : طبع) / هـ٩٣٠ت (الحضرمي الشافعي   
.سوريا

المحقــــق يوســـــف  : تــــأليف / الحــــدائق النــــاظرة فــــي أحكــــام العتـــــرة الطــــاهرة      . ٤٢٢
هـــ، ١٤١٣دار األضــواء لــسنة : طبــع/ محمــد تقــي اإليروانـي  : تحقيــق/ انـي  البحر
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٣

الحــافظ جـالل الــدين الــسيوطي  : تـأليف / حـديث شــد األثـواب فــي سـد األبــواب    . ٤٢٣
عـــالم الكتـــب لـــسنة : طبـــع/ ســـعيد محمـــد اللحـــام : شـــرح وتعليـــق) / هـــ ٩١١ت (

.لبنانــ بيروت/ ة األولى الطبع/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧
الــسيد نبيــل : تــأليف/ حركــة التــاريخ وســننه عنــد علــي وفاطمــة عليهمــا الــسالم    . ٤٢٤

ــدوري الحــــسني   ــشر/ قــ ــة     : نــ ــي العتبــ ــالمي فــ ــوث اإلســ ــات والبحــ ــعبة الدراســ شــ
م ٢٠٠٩هــ،  ١٤٣٠مؤسسة األعلمي للمطبوعـات لـسنة   : طبع/ الحسينية المقدسة  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
المولى الشيخ عـز الـدين الحـسين    : تأليف/ حقيقة اإلمامة في مدرسة العرفان       . ٤٢٥

بــن عبــد الــصمد بــن الــشيخ شــمس الــدين محمــد الجبعــي الـعـامـلـــي الـحـارثـــي      
/ م ١٩٩٩هــــ، ١٤١٩مركــز بقيــة اهللا األعظـــم لــسنة    : طبـــع) / هـــ ٩٨٤ت (الهمــداني  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
الــسيد  : تــأليف / أحــوال محمــد وآلــه األطهــار علــيهم الــسالم      حليــة األبــرار فــي  . ٤٢٦

هــ،  ١٤١١مؤسسة المعارف اإلسـالمية لـسنة   : طبع) / هـ١١٠٧ت  (هاشم البحراني   
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩١

الــسيد  : تــأليف / حليــة األبــرار فــي أحــوال محمــد وآلــه األطهــار علــيهم الــسالم         . ٤٢٧
ة األعلمــــي للمطبوعــــات لــــسنة  مؤســــس: طبــــع) / هـــــ١١٠٧ت (هاشــــم البحرانــــي 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣
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الــسيد  : تــأليف / حليــة األبــرار فــي أحــوال محمــد وآلــه األطهــار علــيهم الــسالم         . ٤٢٨
.لبنانــ بيروت/ دار الكتاب العربي : طبع) / هـ١١٠٧ت (هاشم البحراني 

ــفياء   . ٤٢٩ ــات األصــ ــاء وطبقــ ــة األوليــ ــأليف/ حليــ ــو ن: تــ ــد اهللا   أبــ ــن عبــ ــد بــ ــيم أحمــ عــ
: نــشر/ مــصطفى عبــد القــادر عطــا  : تحقيــق) / هـــ٤٣٠ت (االصــفهاني الــشافعي 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣دار الكتب العالمية لسنة 
ــفياء   . ٤٣٠ ــات األصــ ــاء وطبقــ ــة األوليــ ــأليف/ حليــ ــد اهللا    : تــ ــن عبــ ــد بــ ــيعم أحمــ ــو نــ أبــ

م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥دار الكتاب العربي لـسنة   : بعط) / هـ٤٣٠ت  (اإلصبهاني الشافعي   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الرابعة / 

: تحقيــق/ صــدر الـدين علــي بـن الحــسن البـصري    : تـأليف / الحماسـة البــصرية  . ٤٣١
الطبعــة  / م ١٩٨٣هـــ،  ١٤٠٣دار عــالم الكتــب لــسنة   : طبــع / مختــار الــدين أحمــد   

.لبنانــ بيروت/ األولى 
) / هـــــ١٣٨٤ت (الــــشيخ محمـــد يوســــف الكانــــدهلوي  : تــــأليف/ حيـــاة الــــصحابة  . ٤٣٢

.م١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار صالح الدين لسنة : طبع/ محمد شحاتة إبراهيم : تحقيق
) / هـــــ١٣٨٤ت (الــــشيخ محمـــد يوســــف الكانــــدهلوي  : تــــأليف/ حيـــاة الــــصحابة  . ٤٣٣

هــ،  ١٤٠٣دار القلم لـسنة  : طبع/ الشيخ نايف العباس، محمد علي دولة    : تحقيق
.لبنانــ بيروت/ الثانية الطبعة / م ١٩٨٢

محمــد  : تــأليف / حيــاة ســيد المرســلين محمــد صــلى اهللا عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم          . ٤٣٤
/ الطبعــة األولــى / م ١٩٨٠هـــ، ١٤٠٠مكتبــة مــصر لــسنة : طبــع/ عطيـة األبراشــي  

.مصرــ القاهرة
ـــ       . ٤٣٥ ــه وآلـــه وســـلم ــ ـــ صـــلى اهللا عليـ ــد ــ ــاة محمـ ــأليف/ حيـ / واشـــنجتون إيـــرفنج  : تـ

.مصرــ القاهرة/ دار المعارف : طبع/ كتور علي حسن الخربوطل الد: ترجمة
الـشيخ الـدكتور محمـد أبـو     : تـأليف / خاتم النبيين صلى اهللا عليه ــ وآله ـــ وسـلم         . ٤٣٦

.لبنانــ صيدا/ منشورات المكتبة العصرية : طبع) / هـ١٣١٦ت (زهرة 
مؤسـسة  : قتحقيـ / ميـرزا حـسين النـوري الطبرسـي     : تـأليف / خاتمة المستدرك  . ٤٣٧
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مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم     : طبـع / آل البيت عليهم السالم إلحياء التـراث   
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥إلحياء التراث لسنة 

: إشـراف ومراجعـة  / محمد كامل حسن المحـامي  : تأليف/ خديجة بنت خويلد   . ٤٣٨
/ م ١٩٧٧هــ،  ١٣٩٧ة والنشر لـسنة  المكتب العالمي للطباع  : طبع/ عادل نويهض   

.لبنانــ بيروت
الـسيد نبيــل  : تـأليف / خديجـة بنـت خويلـد عليهــا الـسالم أمـة جمعـت فــي امـرأة        . ٤٣٩

شـعبة الدراسـات والبحـوث اإلسـالمية فـي العتبـة       : نـشر / قدوري حـسن الحـسني      
الطبعــة / م ٢٠١١هـــ، ١٤٣٢مؤســسة األعلمــي لــسنة  : طبــع/ الحــسينية المقدســة 

.لبنانــ بيروت/ األولى 
/ م ١٨٣٩هـــ،  ١٢٥٥مطبعــة بريــل لــسنة   : طبــع/ يحيــى بــن آدم  : تــأليف/ الخــراج . ٤٤٠

.هولنداــ ليدن
ت (قدامـــة بــــن جعفـــر، الكاتـــب البغــــدادي    : تـــأليف / الخـــراج وصـــناعة الكتابــــة   . ٤٤١

دار الرشــيد لـــسنة  : طبــع / الــدكتور محمــد حــسين الزبيــدي     : تحقيــق ) / هـــ ٣٢٩
.العراقــ بغداد/ م ١٩٨١هـ، ١٤٠١

سعيد بن عبد اهللا بن حسين بن هبة اهللا بـن حـسن    : تأليف/ الخرائج والجرائح   . ٤٤٢
ـــ    مؤســسة  : تحقيــق ) / هـــ٥٧٣ت ) (قطــب الــدين  (الراونــدي الكاشــاني المعــروف ب

مؤسـسة اإلمـام المهـدي    : طبـع / اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجـه الـشريف    
.إيرانــ قم المقدسة/ لى الطبعة األو/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩عليه السالم لسنة 

أبـــو بكـــر تقـــي الـــدين، علـــي بـــن عبـــد اهللا        : تـــأليف / خزانـــة األدب وغايـــة األرب   . ٤٤٣
دار أو مكتبـة الهـالل   : طبـع ) / هــ ٨٣٧ت (المعروف بـابن حجـة الحمـوي األزراري      

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩١هـ، ١٤١١لسنة 
ت (عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي      : ليفتا/ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  . ٤٤٤

مكتبــة الخــانجي : طبــع/ عبــد الــسالم محمــد هــارون : تحقيــق وشــرح) / هـــ١٠٩٣
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الرابعة / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨لسنة 
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الشيخ الجليل األقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بـن   : تأليف/ الخصال  . ٤٤٥
/ علــي أكبـر الغفــاري  : تــصحيح وتعليـق ) /هــ ٣٨١ت (الحـسين بــن بابويـه القمــي   

ــع ــين لـــسنة       : طبـ ــالمي التابعـــة لجماعـــة المدرسـ هــــ،  ١٤٠٣مؤســـسة النـــشر اإلسـ
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٨٢

ت (الــــشيخ الــــواعظ محمــــد بــــاقر الكجــــوري  : تــــأليف/ الخــــصائص الفاطميــــة . ٤٤٦
إنتــشارات الــشريف الرضــي  : طبــع/ ســيد علــي جمــال أشــرف  : ترجمــة) / هـــ١٣١٣

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٦٠هـ، ١٣٨٠لسنة 
ت (الــــشيخ الــــواعظ محمــــد بــــاقر الكجــــوري  : تــــأليف/ الخــــصائص الفاطميــــة . ٤٤٧

إنتــشارات الــشريف الرضــي  : طبــع/ ســيد علــي جمــال أشــرف  : ترجمــة) / هـــ١٣١٣
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١لسنة 

ــة للــــــس . ٤٤٨ ــصائص النبويــــ ــدي  / يوطي الخــــ ــد اهللا التليــــ ــشائر : نــــــشر/ عبــــ دار البــــ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠اإلسالمية لسنة 

الــشيخ : تحقيــق) / هـــ٦٠٠ت (ابــن البطريــق : تــأليف/ خــصائص الــوحي المبــين . ٤٤٩
م ١٩٩٧هــ،  ١٤١٧دار القرآن الكريم مطبعـة نغـين لـسنة      : طبع/ مالك المحمودي   

.إيرانــقم المقدسة/ الطبعة األولى / 
أبـو عبـد   : تـأليف / خصائص أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب ـــ عليـه الـسالم ـــ        . ٤٥٠

ــعيب النـــسائي     ــن شـ ــد بـ ــرحنم أحمـ ـــ٣٠٣ت (الـ ــع) / هـ ــسنة   : طبـ ــال لـ ــة المعـ مكتبـ
.الكويت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

أبـو عبـد   : تـأليف / خصائص أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب ـــ عليـه الـسالم ـــ        . ٤٥١
ـــ القــاهرة/ دار التقــدم : طبــع) / هـــ٣٠٣ت (لــرحنم أحمــد بــن شــعيب النــسائي    ا ـ

.مصر
) هــ ١٣٠٨ت (ابن قضيب البان، إبراهيم بن أحمـد  : تأليف/ الخصوصيات النبوية  . ٤٥٢

).١٢٧٣٠(مخطوطة يرقد في مكتبة األسد برقم / 
ــأليف/ خــــصوصيات النبــــي . ٤٥٣ ــن محمــــد القــــسطالني   : تــ ــدار : طبــــع/ أحمــــد بــ الــ
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.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥سنة المصرية ل
ــاة الجنـــين النـــوراني   . ٤٥٤ ــرار حيـ ــوت األرواح(خفايـــا وأسـ عنايـــة حـــسن  : تـــأليف) / وقـ

ــع/ أخـــضر  ــع     : طبـ ــشر والتوزيـ ــضاء للطباعـــة والنـ ــ  بيـــروت/ دار المحجـــة البيـ ـــ
.لبنان

) / هــ ٨٠٤ت (عمر بن علي بـن الملقـن األنـصاري    : تأليف/ خالصة البدر المنير   . ٤٥٥
/ مكتبـة الرشـد   : طبـع / حمدي بن عبد المجيد بـن إسـماعيل الـسلفي        : تحقيق
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض

قـسم  : طبـع ) / هــ ١٣٠٦ت (السيد حامد النقوي   : تأليف/ خالصة عبقات األنوار    . ٤٥٦
.إيرانــ طهران/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الدراسات اإلسالمية في مؤسسة البعثة لسنة 

ــ. ٤٥٧ ــأليف/ الف الخـ ــي      : تـ ــي الطوسـ ــن علـ ــد بـــن الحـــسن بـ ــة محمـ ــيخ الطائفـ ت (شـ
ــالمي  : نـــشر/ جماعـــة مـــن المحققـــين  : تحقيـــق) / هــــ٤٦٠ مؤســـسة النـــشر اإلسـ

ـــ، ١٤٠٧: ســـنة الطبـــع/ التابعـــة لجماعـــة المدرســـين   ـــ قـــم المقدســـة/ م ١٩٨٦هـ ــ
.إيران

أبــي أبــو محمــد ثابــت بــن علــي بــن عبــد اهللا، ثابــت بــن       : تــأليف/ خلــق اإلنــسان  . ٤٥٨
.الكويت/ م ١٩٦٥هـ، ١٣٨٤الكويت لسنة : طبع) / هـ١١٩ت (ثابت 

ــهـــــ الـــدر الثمـــين فـــي معـــالم دار الرســـول األمـــين صـــلى اهللا عليـــه  . ٤٥٩ ــلم ـــــ وآلـ / وسـ
دار القبلـة  : طبـع ) / هــ ١٢٤٥ت (محمـد غـالي محمـد األمـين الـشنقيطي      : تـأليف 

.لعربية السعوديةالمملكة اــ جدة/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١للثقافة اإلسالمية لسنة 
محمـد بـن علـي بـن محمـد      : تـأليف / در السحابة في مناقب القرابـة والـصحابة     . ٤٦٠

الـدكتور حـسين بـن    : تحقيـق ) / هــ ١٢٥٠ت (بن عبد اهللا الـشوكاني ثـم الـصنعاني     
نـوع  / الطبعة األولـى  / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤دار الفكر لسنة : طبع/ عبد اهللا العمري    

.سورياــ دمشق/ مية أوفست في المطبعة العل: الطبعة
ــار . ٤٦١ مكتــــب البحــــوث  : إشــــراف) / هـــــ١٠٨٨ت (الحــــصفكي : تــــأليف/ الــــدر المختــ

/ م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة        : طبـع / والدراسات  
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة جديدة منقحة مصححة 
أبــي بكــر، جــالل  عبــد الــرحمن بــن  : تــأليف/ الــدر المنثــور فــي التأويــل بالمــأثور  . ٤٦٢

الطبعــة  / م ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣طبــع دار الفكــر لــسنة   ) / هـــ٩١١ت (الــدين الــسيوطي  
.لبنانــ بيروت/ األولى 

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل   : تــأليف/ الــدر المنثــور فــي التأويــل بالمــأثور  . ٤٦٣
الطبعـة  / م ٢٠٠٢هــ،  ١٤٢٣دار المعرفة لسنة   : طبع) / هـ٩١١ت  (الدين السيوطي   

.لبنانــ بيروت/ األولى 
عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل   : تــأليف/ الــدر المنثــور فــي التأويــل بالمــأثور  . ٤٦٤

ـــ بيــروت/ م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣دار الفكــر لــسنة : طبــع) / هـــ٩١١ت (الــدين الــسيوطي  ـ
.لبنان

األديبـة زينـب بنـت فـواز العـاملي      : تأليف/ الدر المنثور في طبقات ربات الحذور    . ٤٦٥
.لبنانــ بيروت/ أوفسيت : نوع الطبعة/ الطبعة الثانية / رفة دار المع: طبع/ 

يوسـف بـن أبـي حـاتم الـشامي      : تـأليف / الدر النظيم في مناقب األئمة اللهاميم    . ٤٦٦
مؤســسة النــشر اإلســالمي  : طبــع/ المــشغري العــاملي مــن أعــالم القــرن الــسابع   

.إيرانــ قم المقدسة/ التابعة لجماعة المدرسين 
دار النهـضة  : طبـع / مـصطفى الخـشاب   : تـأليف / الجتمـاع العـائلي   دراسات في ا  . ٤٦٧

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العربية للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
الدكتورة سـهير كامـل أحمـد أسـتاذ علـم الـنفس       / دراسات في سيكولوجية المرأة    . ٤٦٨

ــال    ــة ريـــاض األطفـ ــكندرية للكتـــاب لـــس  : طبـــع ونـــشر / وعميـــد كليـ ــز االسـ نة مركـ
.مصرــ االسكندرية/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨

/ موفــق الحمــداني  : تــأليف/ دراســات فــي علــم الــنفس فــي األقطــار االشــتراكية    . ٤٦٩
.العراقــ بغداد/ م ١٩٧١هـ، ١٣٩١دار الحرية لسنة : طبع

تــصحيح ) / هـــ٨٥٢ت (ابـن حجــر  : تــأليف/ الدرايـة فــي تخــريج أحاديـث الهدايــة   . ٤٧٠
ــــ بيـروت / دار المعرفــة : طبـع / اليمــاني المـدني  الـسيد عبــد اهللا هاشـم   : وتعليـق 
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.لبنان
الحافظ محب الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن   / الدرة الثمينة في أخبار المدينة    . ٤٧١

حـسين محمـد   : تحقيـق ) / هــ ٦٤٣ت (محمود بن الحسن المعـروف بـابن النجـار      
/ م ٢٠٠٠هــــ، ١٤٢٠شـــركة دار األرقـــم بـــن أبـــي األرقـــم لـــسنة  : طبـــع/ علـــي شـــكري 

.لبنانــ يروتب
الــــسيد علــــي خــــان المــــدني  : تــــأليف/ الــــدرجات الرفيعــــة فــــي طبقــــات الــــشيعة  . ٤٧٢

ــشيرازي  ـــ١١٢٠ت (الـ ــوم     : تقـــديم) / هـ ــادق بحـــر العلـ : طبـــع / الـــسيد محمـــد صـ
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧منشورات مكتبة بصيرتي لسنة 

ن عبـد اهللا، بـن أبـي    أبي عبد اهللا محمـد بـ  : تأليف/ درر السمط في خبر السبط    . ٤٧٣
عز الـدين عمـر موسـى    : تحقيق) / هـ٦٥٨ت (بكر القضاعي المعروف بابن األبار       

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧دار الغرب اإلسالمي لسنة : طبع/ 
ت (المحقـــق البحرانــــي  : تــــأليف/ ة مـــن الملتقطــــات اليوســـفية   يــــالـــدرر النجف . ٤٧٤

/ عليــه وآلــه إلحيــاء التــراث  شــركة دار المــصطفى صــلى اهللا: تحقيــق) / هـــ١١٨٦
شـــركة دار المـــصطفى صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم إلحيـــاء التـــراث لـــسنة    : طبـــع
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣

الحــافظ يوســف بــن البــر النمــري  : تــأليف/ الـدرر فــي إختــصار المغــازي والــسير  . ٤٧٥
هــ،  ١٤٠٣ر المعـارف لـسنة   دا: طبـع / الـدكتور شـوقي ضـيف       : تحقيق) / هـ٤٦٣ت  (

.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣
الحـــافظ يوســـف بـــن عبـــد البـــر  : تـــأليف/ الـــدرر فـــي اختـــصار المغـــازي والـــسير  . ٤٧٦

ـــ٤٦٣ت (النمـــري  ــع) / هـ ــة  : طبـ ــب العلميـ ــى  / دار الكتـ ـــ بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ــ
.لبنان

نـسي، رئـيس المحكمـة    محمـد علـي األ  : تـأليف / الدرر والآلل في بـدائع األمثـال       . ٤٧٧
مطبعــة  : طبــع ) / هـــ ١٣٧٦ت (الــشرعية العليــا فــي الجمهوريــة اللبنانيــة ســابقة      

.لبنانــ بيروت/ م، على نفقة المؤلف ١٩٥٢هـ، ١٣٧٢االتحاد لسنة 
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ــه اإلســـالمي   . ٤٧٨ ــشرعية فـــي الفقـ ــأليف/ الـــدروس الـ ـــ٧٨٦ت (الـــشهيد األول : تـ ) / هـ
ة النـــشر اإلســـالمي التابعـــة مؤســـس: طبـــع/ مؤســـسة النـــشر اإلســـالمي : تحقيــق 

ـــــ قــم المقدســة  / الطبعــة الثانيـــة  / م ١٩٨٧هـــ،  ١٤١٧لجماعــة المدرســين لـــسنة   
.إيران

/ مــصطفى عبـد القــادر عطــا  : تحقيـق ) / هـــ٣٦٠ت (الطبرانـي  : تــأليف/ الـدعاء  . ٤٧٩
ــع ــسنة   : طبـ ــة لـ ــب العلميـ ـــ، ١٤١٣دار الكتـ ــى  / م ١٩٩٣هـ ــ  بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ـــ
.لبنان

آصـف  : تحقيـق ) / هــ ٣٦٣ت (القاضي النعمـان المغربـي   : تأليف/ م دعائم اإلسال . ٤٨٠
ـــ القــاهرة/ م ١٩٦٣هـــ، ١٣٨٣دار المعــارف لــسنة  : طبــع/ بــن علــي أصــغر فيــضي    ـ

.مصر
: تحقيـق ) / هــ ٥٧٣ت (قطب الـدين الراونـدي     : تأليف) / سلوة الحزين (الدعوات  . ٤٨١

درســة اإلمــام م: طبــع/ مدرســة اإلمــام المهــدي عجــل اهللا تعــالى فرجــه الــشريف  
ـــ  قـم المقدسـة  / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧المهدي عجل اهللا تعالى فرجـه الـشريف لـسنة          

.إيران
تقـي الـدين   : تأليف/ دفع الشبه عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم والرسالة       . ٤٨٢

.لجنة من العلماء: تحقيق) / هـ٨٢٩ت (للحصني الدمشقي 
ت أوائــل القــرن  ) (اإلمــامي(محمــد بــن جريــر الطبــري : تــأليف/ دالئــل اإلمامــة . ٤٨٣

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٦٣هــ،  ١٣٨٣المطبعة الحيدريـة لـسنة    : طبع) / الرابع هـ 
.العراقــ النجف األشرف

دار النفـــائس : طبــع ) / هــــ٤٣٠ت (أبــو نعـــيم األصــبهاني   : تـــأليف/ دالئــل النبــوة   . ٤٨٤
.األردنــ عمان/ الطبعة الرابعة / م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩لسنة 

أحمــد بـن الحــسين بــن  : تــأليف/ لنبــوة ومعرفـة أحــوال صــاحب الـشريعة   دالئـل ا . ٤٨٥
عبـد المعطـي قلعجـي    . د: تحقيـق ) / هــ ٤٥٨ت (علي بن موسى أبو بكر البيهقـي        

ـــــ بيــروت / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٨هـــ،  ١٤٠٨دار الكتــب العلميــة لــسنة    : طبــع / 
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.لبنان
د بـن الحــسين بــن  أحمــ: تــأليف/ دالئـل النبــوة ومعرفـة أحــوال صــاحب الـشريعة    . ٤٨٦

عبـد المعطـي قلعجـي    . د: تحقيـق ) / هــ ٤٥٨ت (علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي    
ــة لــسنة   : طبــع/  ــ  بيــروت/ الطبعــة الثالثــة  / م ٢٠٠٨هـــ،  ١٤٢٩دار الكتــب العلمي ــ

.لبنان
محمـد بـن عـالن الـصديقي الـشافعي األشـعري المكـي        : تأليف/ دليل الفالحين   . ٤٨٧

.مصرــ القاهرة/ دار الحديث: طبع) / هـ١٠٥٧ت (
إبـراهيم مجـدي   : تـأليف / دموع وأحزان فـي حيـاة الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم             . ٤٨٨

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢مكتبة القرآن الكريم لسنة : طبع/ السيد 
دار إبــن عفــان  : طبــع/ عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي     : تــأليف/ الــديباج . ٤٨٩

.لعربية السعوديةالمملكة ا/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦لسنة 
/ محمــد عبــده عــزام  . د: تحقيــق/ الخطيــب التبريــزي  : شــرح/ ديــوان أبــو تمــام  . ٤٩٠

.مصرــ القاهرة/ الطبعة الخامسة / م ١٩٦٥هـ، ١٣٨٤دار المعارف لسنة : طبع
) هــ ٣٣٤ت (أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن الـصنوبري       : تـأليف / ري  بديوان الصنو . ٤٩١

ــة وا: طبـــع ونـــشر/  ــة للطباعـ ـــ، ١٣٩٩لنـــشر والتوزيـــع لـــسنة  دار الثقافـ / م ١٩٧٩هـ
.لبنانــ بيروت

مطبعـة دار الكتـب   : طبـع / إبراهيم أحمد أبياري   : تأليف/ ديوان حافظ إبراهيم    . ٤٩٢
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٣٩هـ، ١٣٥٨المصرية لسنة 

الـدكتور  : تحقيـق ) / هــ ٦٧٣ت (حـسان بـن ثابـت    : تـأليف / ديوان حسان بـن ثابـت       . ٤٩٣
.لبنانــ بيروت/ م، ١٩٧٤هـ ١٣٩٣ار صادر لسنة د: طبع/ وليد عرفات 

الـدكتور عبـد   : تصنيف وتحقيق) / هـ٢٤٦ت (ديوان شعر دعبل بن علي الخزاعي       . ٤٩٤
/ م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة لـسنة        : طبـع / الكريم األشـتر    
.سورياــ دمشق/ الطبعة الثانية 

الحافظ محب الدين أحمد بـن  : تأليف/ بى رذخائر العقبى في مناقب ذوي الق    . ٤٩٥
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ــد اهللا الطبــــري   ـــ٩١١ت (عبــ ــع) / هــ ــسنة    : طبــ ــشر لــ ــة والنــ ــة للطباعــ دار المعرفــ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٤هـ، ١٣٩٣

الحافظ محب الدين أحمد بـن  : تأليف/ بى رذخائر العقبى في مناقب ذوي الق    . ٤٩٦
/ م١٩٣٧هــــ، ١٣٥٦مكتبــة القدســـي لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٩١١ت (عبــد اهللا الطبـــري  

.مصرــ القاهرة
محمــد بـــن أحمــد بـــن   ، الحـــافظ أبــو بـــشر : تــأليف / الذريــة الطــاهرة الـــدوالبي   . ٤٩٧

ــوراق        ــدوالبي الـــرازي الـ ــصاري الـ ــسلم األنـ ــن مـ ــعيد بـ ــن سـ ــاد بـ ـــ٣١٠ت (حمـ ) / هـ
مؤسـسة األعلمـي لـسنة    : طبـع / السيد محمد جواد الحسيني الجاللي     : تحقيق

.نانبيروت لب/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
دار : طبـع / الشيخ آقـا بـزرگ الطهرانـي     : تأليف/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة     . ٤٩٨

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣األضواء لسنة 
/ الحافظ أبي نعيم أحمـد بـن عبـد اهللا اإلصـبهاني     : تأليف/ ذكر أخبار إصبهان   . ٤٩٩

.ليدن/ م ١٩٣٤هـ، ١٣٥٢مطبعة بريل لسنة : طبع
ألــدكتور الــسيد : تحقيــق) / هـــ٧٢٨ت (ابــن تيميــة : تــأليف/ س اإلمــام الحــسين رأ. ٥٠٠

/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٦دار الكتــاب العربــي لــسنة  : طبــع/ الجميلــي 
.لبنانــ بيروت

األميــر أمــين بــن علــي آل ناصــر  : تــأليف/ الرافــد معجــم لغــوي لإلنــسان والبيئــة  . ٥٠١
الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٠هــ،  ١٤٠٠نـان لـسنة   مكتبـة لب : طبع) / هـ١٣٧٣ت  (الدين  

.لبنانــ بيروت/ 
أبو القسام محمـود بـن عمـر الزمخـشري     : تاليف/ ربيع األبرار ونصوص األخبار  . ٥٠٢

ــق) / هـــــ٥٣٨ت ( ــر مهنــــا  : تحقيــ ــي لــــسنة  : طبــــع/ عبــــد األميــ منــــشورات األعلمــ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـن ١٤١٢

الــسيد : تحقيــق وتقــديم) / هـــ٧٤٠ت (ابــن داود الحلــي : تــأليف/ رجــال ابــن داود . ٥٠٣
هــ،  ١٣٩٢منشورات مطبعـة الحيدريـة لـسنة    : طبع/ محمد صادق آل بحر العلوم     



6١٩٩7.................................................................................................املصادر

.العراقــ النجف األشرف/ م ١٩٧٢
ت (أحمد بن محمد بن خالد البرقـي صـاحب المحاسـن     : تأليف/ رجال البرقي   . ٥٠٤

.إيرانــ قم المقدسة/ ه السالم مؤسسة اإلمام الصادق علي: طبع) / هـ٢٧٤
/ أبـــو عمــرو محمـــد بــن عمـــر بــن عبـــد العزيــز الكـــشي      : تــأليف / رجــال الكـــشي  . ٥٠٥

/ م ٢٠٠٩هــــ،  ١٤٣٠مؤســـسة األعلمـــي لـــسنة   : طبـــع / أحمـــد الحـــشيني  : تحقيـــق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

ي أبو نصر أحمد بن الحسين البخاري الكالبـذ : تأليف/ رجال صحيح البخاري   . ٥٠٦
بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧دار المعرفـة لـسنة   : طبع) / هـ٣٩٨ت  (
.لبنانــ 

أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن منجويــة االصــبهاني  : تــأليف/ رجــال صــحيح مــسلم . ٥٠٧
م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧دار المعرفـة لـسنة   : طبـع / عبد اهللا الليثي  : تحقيق) / هـ٤٢٨ت  (

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
محمد بن أحمد بن جبير الكنـاني األندلـسي البلنـسي     : تأليف/ رحلة ابن جبير    . ٥٠٨

ـــ بيــروت/ م ١٩٦٤هـــ، ١٣٨٤دار صــادر للطباعــة والنــشر لــسنة  : طبــع) / هـــ٦١٤ت ( ـ
.لبنان

ســماحة : تــأليف/ رســالة اإلنــسانية مــنهج لــصياغة اإلنــسان وفــق رســالة الــسماء    . ٥٠٩
ــاقي    ــائري األحقـ ــسن الحـ ــرزا حـ ــاج ميـ ـــ١٤٢١ت (المرجـــع الحـ ــع ونـــشر ) / هـ : طبـ

ــسنة        ـــه الـــسالم العامـــة لـ الطبعـــة  / م ١٩٩٣هــــ،  ١٤١٣مكتبـــة اإلمـــام الـــصادق علي
.الكويت/ الثالثة 

الـشاعر الفيلـسوف أحمــد بـن عبـد اهللا بـن سـليمان بــن       : تـأليف / رسـالة الغفـران   . ٥١٠
: شــرح وإيجــاز ) / هـــ٤٤٩ت (محمــد بــن ســليمان، أبــو العــالء المعــرين ألتنــوخي      

.مصرــ القاهرة/ مطبعة المعارف ومكتبتها : طبع/ ي كامل كيالن
عبـد العزيـز الثعـالبي    : تـأليف / الرسالة المحمديـة مـن نـزول الـوحي إلـى وفاتـه        . ٥١١

ـــ١٣٦٣ت ( ــسنة   : طبـــع/ صـــالح الخرفـــي  : تحقيـــق) / هـ ــر لـ ـــ، ١٤١٧دار ابـــن كثيـ هـ
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.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٧
عبـد العزيـز الثعـالبي    : يفتـأل / الرسالة المحمديـة مـن نـزول الـوحي إلـى وفاتـه        . ٥١٢

دار القلم: طبع) / هـ١٣٦٣ت (
جامعـة أم القـرى، مكتبـة    : طبـع / ابـن تيميـة   : تـأليف / رسالة فـي درجـات اليقـين      . ٥١٣

.المملكة العربية السعودية/ الميكروفيلم 
عبـد اهللا بـن عيـسى بـن     : تـأليف / رسالة في فضائل أهل البيت ــ علـيهم الـسالم ـــ     . ٥١٤

).١٥٤٦٧(ترقد في مكتبة األسد برقم ) مخطوطة(/ المحمد بن الحسين 
الم لعبـد اهللا بـن عيـسى بـن محمـد بـن       سرسالة في فضائل أهـل البيـت علـيهم الـ          . ٥١٥

ــة األســــد بدمــــشق، الــــشام، يحمــــل الــــرقم   ) مخطــــوط(حــــسين  يرقــــد فــــي مكتبــ
)١٥٤٦٧.(

: تحقيق وتعليـق ) / هـ٩٥٣ت (علي بن موسى  : تأليف/ رسالة في وصف المدينة     . ٥١٦
ــشيخ النـــ  ــر  الـ ــد الجاسـ ــع/ سابة حمـ ــسنة   : طبـ ــشورات دار اليمامـــة لـ هــــ،  ١٣٩٢منـ

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ م ١٩٧٢
ــل البيـــت والعـــشرة      . ٥١٧ ــاريخ أهـ ــل والرســـول وتـ ــاريخ الرسـ ــم فـــي تـ ــوارد الحكـ ــالة نـ رسـ

يرقــد فــي مكتبـــة   ) مخطـــوط) / (هـــ ١١٩١ت (علـــي أفنــدي  : تــأليف / المبــشرين  
).١٨٤٧٩(األسد برقم 

إخــوان الــصفاء مــن أعــالم القــرن  : تــأليف/ أخــوان الــصفا وخــالن الوفــاء  رســائل. ٥١٨
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٥هـ، ١٣٩٥دار صادر للطباعة والنشر لسنة : طبع/ الرابع 

إخــوان الــصفاء مــن أعــالم القــرن  : تــأليف/ رســائل أخــوان الــصفا وخــالن الوفــاء  . ٥١٩
.لبنانــ بيرت/ م ١٩٧٥ـ، ه١٣٩٥دار بيروت للطباعة والنشر لسنة : طبع/ الرابع 

عمــرو بـن بحــر بـن محبــوب الكنـاني بــالوالء، الليثــي،     : تـأليف / رسـائل الجــاحظ  . ٥٢٠
هــ،  ١٣٩٩مكتبة الخانجي لـسنة  : طبع) / هـ٢٥٥ت (أبو عثمان الشهير بالجاحظ   

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٩
ــائل الـــشريف المرتـــضى   . ٥٢١ ــشيخ المرتـــضى  : تـــأليف / رسـ ـــ٤٣٦ت (الـ : تقـــديم ) / هـ
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ــسيني  الـــسي ــد الحـ ــسيد مهـــدي الرجـــائي  : إعـــداد/ د أحمـ ــرآن : طبـــع/ الـ دار القـ
ــريم ـــ الكــ ــه الــــسالم لــــسنة     ـــ ــشهداء عليــ ــيد الــ ــة ســ ـــ، ١٤٠٥مطبعــ قــــم / م ١٩٨٥هــ

.إيرانــ المقدسة
ت (شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علـي الطوسـي     : تأليف/ الرسائل العشر   . ٥٢٢

ـــ٤٦٠ ــع/ مهـــدي الزجـــاني  : تحقيـــق) / هـ ــش : طبـ ــسنة  مؤســـسة النـ ر اإلســـالمي لـ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩

).مخطوط/ (الشيخ الجواهري : تأليف/ رسائل فقهية . ٥٢٣
منـشورات دار اليمامــة  : طبــع/ حمـد الجـامر   : جمــع/ رسـائل فـي تــاريخ المدينـة    . ٥٢٤

ـــ الريــاض/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٧٢هـــ، ١٣٩٢للبحــث والترجمــة والنــشر لــسنة    ـ
.لمملكة العربية السعوديةا

أبـو  : تـأليف / رشفة الصادي مـن بحـر فـضائل بنـي النبـي الهـادي علـيهم الـسالم            . ٥٢٥
دار الكتــب العلميــة للطباعــة  : طبــع) / هـــ١٣٤١ت (بكــر شــهاب الــدين الحــضرمي  

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨والنشر والتوزيع لسنة 
: تــأليف/ بعــده مــن الخلفــاء  رفــع الخفــا شــرح ذات الــشفا فــي ســيرة النبــي ومــن  . ٥٢٦

عـالم الكتـب مكتبـة    : طبع) / هـ١١٨٩ت (محمد بن الحاج حسن اآلالني الكردي       
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧النهضة العربية لسنة 

أبـو محمــد موفـق الـدين عبــد اهللا بـن أحمــد بـن محمــد      : تــاليف/ الرقـة والبكـاء   . ٥٢٧
ت (ي ثم الدمشقي الحنبلي، الـشهير بـابن قدامـة    بن قدامة الجماعيلي المقدس   

ــم لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٦٢٠ ـــ، ١٤١٥دار القلـ ـــ دمـــشق/ الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٩٥هـ ــ
.سوريا

/ سـيد كـسروي   : تحقيـق ) / هــ ٨٥٢ت (ابن حجر العـسقالني    : تأليف/ رواة اآلثار   . ٥٢٨
ــع ــسنة   : طبـ ــة لـ ــب العلميـ ـــ، ١٤١٣دار الكتـ ــى  / م ١٩٩٣هـ ــ  بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ـــ
.لبنان

إســـــماعيل حقـــــي بــــن مـــــصطفى اإلســـــتانبولي الحنفـــــي   : تـــــأليف/ روح البيــــان  . ٥٢٩
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ـــ  بيـروت / دار الفكر : طبع) / هـ١١٢٧ت (البروسوي الخلوتي، المولى أبو الفداء  
.لبنان

) / تفــسير اآللوســي (روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني      . ٥٣٠
ــأليف ــد اهللا   : تـ ــن عبـ ــود بـ ــدين محمـ ــهاب الـ ــدادي   شـ ــي البغـ ــسيني اآللوسـ ت (الحـ

دار الفكــر للطباعــة والنــشر   : طبــع/ محمــد حــسين العــرب   : تحقيــق) / هـــ١٢٧٠
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤والتوزيع لسنة 

الفقيه المحدث أبـي القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا       : تأليف/ نف  الروض االُ . ٥٣١
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩الفكر لسنة طبع دار ) / هـ٥٨١ت (السهيلي 

مركـز  : تحقيـق / الـشهيد الثـاني   : تـأليف / روض الجنان في شرح إرشـاد األذهـان         . ٥٣٢
/ م ٢٠٠١هــ،  ١٤٢٢دار بوسـتان كتـاب لـسنة      : طبع/ األبحاث والدراسات اإلسالمية    

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
ت (الــشيخ شــعيب الحــريفيش  : تــأليف/ الــروض الفــائق فــي المــواعظ والرقــائق  . ٥٣٣

ـــ٨٠١ ــاري   : تهمـــيش) / هـ ــدين المليبـ ــن الـ ــع/ زيـ ــسنة   : طبـ ـــة لـ المطبعـــة الميمني
.مصرــ القاهرة/ م ١٨٨٧هـ، ١٣٠٤

ت (أبي زكريا يحي بن شـرف الـدين النـووي الدمـشقي     : تأليف/ روضة الطالبين   . ٥٣٤
ـــ بيــروت/ لــى الطبعــة األو/ م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣دار ابــن حــزم لــسنة  : طبــع) / هـــ٦٧٦ ـ

.لبنان
) / ذكر من مات بالمدينة ودفن بـالبقيع  (الروضة الفردوسية والحضرة القدسية     . ٥٣٥

مخطوطـة ترقـد فـي المدينــة    ) / هــ ٧٣١ت (محمـد بـن أحمـد األقـشهري     : تـأليف 
.المملكة العربية السعوديةــ المنورة

طيـــب ياســـين بـــن خيـــر اهللا الخ: تـــأليف/ الروضـــة الفيحـــاء فـــي تـــواريخ النـــساء  . ٥٣٦
ــيم  : تحقيـــق) / هــــ١٢٣٢ت (العمـــري  ــاض عبـــد الحكـ ــسة : طبـــع/ حـــسام ريـ مؤسـ

.الطبعة األولى/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الكتب الثقافية لسنة 
الشيخ أبو علي، محمد بن الحسن بن علي بـن أحمـد   : تأليف/ روضة الواعظين   . ٥٣٧
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دليـل مـا   : طبـع / مجتبى الغرجـي  : تحقيق) / هـ٥٢٠٨ت (بن الفتال النيسابوري   
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣سنة ل

: تـأليف / الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب عليهمـا الـسالم       . ٥٣٨
: طبـــع/ علـــي الـــشكرجي : تحقيـــق/ ســـديد الـــدين شـــاذان بـــن جبرائيـــل القمـــي   

.انإيرــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣مكتبة األمين لسنة 
هـــ، ١٤١١دار الفكــر المعاصــر لــسنة : طبــع/ النــووي : تــأليف/ ريــاض الــصالحين . ٥٣٩

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩١
ــه  : تـــأليف/ الريـــاض النـــضرة فـــي مناقـــب العـــشرة   . ٥٤٠ اإلمـــام شـــيخ المـــشايخ الفقيـ

ــب الطبـــري     ــد الـــشهير بالمحـ ــو جعفـــر أحمـ ـــ٦٩٤ت (الحـــديث أبـ دار : طبـــع) / هـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥لسنة الكتب العلمية

ــه  : تـــأليف/ الريـــاض النـــضرة فـــي مناقـــب العـــشرة   . ٥٤١ اإلمـــام شـــيخ المـــشايخ الفقيـ
ــب الطبـــري     ــد الـــشهير بالمحـ ــو جعفـــر أحمـ ـــ٦٩٤ت (الحـــديث أبـ دار : طبـــع) / هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الكتب العلمية لسنة 
دار : طبــع) / هـــ٦٩٤ت (الطبــري أحمــد بــن عبــد اهللا    : تــأليف/ اض النظــرة الريــ. ٥٤٢

.لبنانــ بيروت/ المغرب اإلسالمي 
أبي الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن بـن    : تأليف/ زاد المسير في علم التفسير     . ٥٤٣

دار الفكــــر : طبــــع) / هـــــ٥٩٧ت (علــــي بــــن محمــــد الجــــوزي القرشــــي البغــــدادي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٧ـ، ه١٤٠٧للطباعة والنشر لسنة 

أبي الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن بـن    : تأليف/ زاد المسير في علم التفسير     . ٥٤٤
دار الكتــــب : نــــشر) / هـــــ٥٩٧ت (علــــي بــــن محمــــد الجــــوزي القرشــــي البغــــدادي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العلمية لسنة 
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد         : تأليف/ ي خير العباد زاد المعاد في هد . ٥٤٥

مؤســسة الرســالة لـــسنة   : طبـــع) / هـــ ٧٥١ت (شــمس الــدين ابــن القـــيم الجوزيــة     
.لبنانــ بيروت/ الطبعة السابعة والعشرون / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥
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الـــشيخ أحمـــد بـــن محمـــد األردبيلـــي،  : تـــأليف/ زبـــدة البيـــان فـــي أحكـــام القـــرآن  . ٥٤٦
محمـد  : تحقيـق وتعليـق  ) / هـ٩٩٣ت ) (محقق، والمقدس األردبيليال(المشهور بـ 

طهـران / المكتبة المرتضوية إلحيـاء اآلثـار الجعفريـة     : طبع/ الباقر البهبودي   
.إيرانــ 

: طبـع / عبـد العلـي عبـد الحميـد     : تحقيـق ) / هــ ٢٨٧ت (ابن أبي عاصم   / الزهد  . ٥٤٧
.مصرــ القاهرة/ ثانية الطبعة ال/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الريان للتراث لسنة 

عبــد الــرحمن  : تحقيــق) / هـــ٢٤٣ت (هنــاد بــن الــسري الكــوفي   : تــأليف/ الزهــد . ٥٤٨
/ م ١٩٨٦هــــــ، ١٤٠٦دار الخلفــــاء للكتـــــاب اإلســــالمي لـــــسنة   : طبـــــع/ الفريــــوائي  

.الكويت
هنـاد بــن الـسري بــن مـصعب بــن أبـي بكــر بـن شــبر بـن صــعفوق        : تــأليف/ الزهـد  . ٥٤٩

: طبــع/ محمــد أبــو الليــل الخيــر آبــادي  : تحقيــق) /هـــ٢٤٣ت (الكــوفي التميمــي 
.القطر/ على نفقة أمير دولة القطر 

ــاب   . ٥٥٠ ــر اآلداب وثمـــر األلبـ ــأليف/ زهـ ــي الحـــصري     : تـ ــن علـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــو إسـ أبـ
/ م ١٩٥٣هـــ، ١٣٧٢دار إحيــاء الكتــب العربيــة لــسنة  : طبــع) / هـــ٤٥٢ت (القيروانــي 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
محمـــد : تحقيــق / الحــسن اليوســي   : تــأليف / فــي األمثــال والحكـــم   زهــر األكــم  . ٥٥١

المغرب/ دار الثقافة : طبع/ حجي، محمد األخضر 
دار البيــضاء : طبــع/ الحــسن اليوســي : تــأليف/ زهــر األكــم فــي األمثــال والحكــم  . ٥٥٢

.المغرب/ الطبعة األولى / م ١٩٨١هـ، ١٤٠١لسنة 
مــد بــن القاســم بــن محمــد بــن    مح: تــأليف/ الزهــراء فــي معــاني كلمــات النــاس   . ٥٥٣

منـشورات  : طبـع / الـدكتور يحيـى مـراد     : تحقيـق ) / هــ ٣٢٨ت  (بشار ابن األنبـاري     
الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٤هــ،  ١٤٢٤دار الكتـب العلميـة لـسنة    ـــ  محمد علي بيضون 

.لبنانــ بيروت/ 
/ القــــسطالني : تــــأليف/ الزهـــور النديــــة فــــي خــــصائص وأخـــالق خيــــر البريــــة    . ٥٥٤
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ــة التــــراث : طبــــع/ الــــشيخ أحمــــد بــــن محمــــد طــــاحون  : يــــقتحقيــــق وتعل مكتبــ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨اإلسالمي لسنة 

دار القبلــة : طبــع/ خليــل إبــراهيم مــال خــاطر    . د: تــأليف/ زواج الــسيدة عائــشة  . ٥٥٥
ــ  المدينــة المنــورة / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٥لــسنة  المملكــة العربيــة   ــ

.السعودية
مكتبــة مــصر لــسنة : طبـع / زكريــا إبــراهيم : تـأليف / واالســتقرار النفــسي الـزواج  . ٥٥٦

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٥٧هـ، ١٣٧٦
ــات األســـــرية  . ٥٥٧ ــأليف/ الـــــزواج والعالقـــ ــولي  : تـــ ــة : طبـــــع/ ســـــناء الخـــ دار المعرفـــ

.مصرــ اإلسكندرية/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الجامعية لسنة 
دراســـة / بنـــه عبـــد اهللا زيـــادات القطيعـــي علـــى مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل بروايـــة ا  . ٥٥٨

الـدكتور دخيـل بـن صـالح اللحيـدان األسـتاذ المـساعد فـي قـسم الـسنة            : وتخريج
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ وعلومها كلية أصول الدين 

محمـــد بـــن : تــأليف / ســبل الـــسالم شـــرح بلــوغ المـــرام مـــن جمــع أدلـــة األحكـــام     . ٥٥٩
محمــد عبــد العزيــز  : تحقيــق/ )هـــ١١٨٢ت (إســماعيل األميــر اليمنــي الــصنعاني  

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٧٩دار إحياء التراث العربي لسنة : طبع/ الخولي 
محمـــد بـــن : تــأليف / ســبل الـــسالم شـــرح بلــوغ المـــرام مـــن جمــع أدلـــة األحكـــام     . ٥٦٠

ــر اليمنــي الــصنعاني    فــواز أحمــد زهــري،   : تحقيــق) / هـــ١١٨٢ت (إســماعيل األمي
ـــ، ١٤١٨دار الكتــــاب العربــــي لــــسنة : عطبــــ/ إبــــراهيم محمــــد الجمــــل  / م ١٩٩٨هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الحادية عشر 
شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا     : تـأليف / سبل الهـدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد           . ٥٦١

الـشيخ عـادل   : تحقيـق وتعليـق  ) / هــ ٩٤٢ت (محمد بن يوسف الصالحي الشامي     
الطبعـة  / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤لـسنة  دار الكتـب العلميـة   : طبـع / احمد عبد الموجود  

.لبنانــ بيروت/ األولى 
ت ) (األميــر(محمــد بــن إســماعيل الكحالنــي الــصنعاني  : تــأليف/ ســبيل الــسالم . ٥٦٢
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شــركة : طبــع/ الــشيخ محمــد عبـد العزيــز الخــولي  : مراجعــة وتــدقيق) / هــ ١١٨٢
/ م ١٩٦٠هــ،  ١٣٧٩مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأوالده بمـصر لـسنة        

.مصرــ القاهرة/ طبعة الرابعة ال
ت (أبــي محمــد عبــد اهللا بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي      : تــأليف/ ســر الفــصاحة  . ٥٦٣

ــة لــسنة   : طبــع/ ادود غطاشــة الــشوابكة  . د: تحقيــق ) / هـــ٤٦٦ دار الكتــب العلمي
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

/ ني كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر     السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معـا  . ٥٦٤
ت (الشيخ شمس الدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني الـشافعي           : تأليف

.لبنانــ بيروت/ دار المعرفة : طبع) / هـ٩٧٧
ــــ قـم المقدسـة  / منـشورات الرضـي   : طبــع/ للـسيد ابـن طـاووس    / سـعد الـسعود  . ٥٦٥

.إيران
: تحقيـق / فر بن طـاووس  علي بن موسى بن جع: تأليف/ سعد السعود للنفوس   . ٥٦٦

/ الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٠هــ،  ١٤٢١انتشارات دليـل لـسنة    : طبع/ فارس الحسون   
.إيرانــ قم المقدسة

: تقــــديم وجمــــع وتحقيــــق ) / هـــــ٣٢٣ت (الجــــوهري : تــــأليف/ الــــسقيفة وفــــدك . ٥٦٧
شــركة الكتبــي للطباعــة والنــشر   : طبــع/ الــدكتور الــشيخ محمــد هــادي األمينــي    

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣لسنة 
أبو الفـضل، محمـد خليـل بـن     : تأليف/ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر     . ٥٦٨

المطبعة الميريـة العـامرة   : طبع) / هـ١٢١٧ت  (علي البخاري المرادي الحسيني     
.مصرــ بوالق/ م ١٨٨٥هـ، ١٣٠٢لسنة 

حابة والتــــابعين والعبــــاد ســــلوة األحــــزان بمــــا روي عــــن ذوي العرفــــان مــــن الــــص . ٥٦٩
الحــافظ أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد         : تــأليف/ والــصالحين 

مجــدي فتحــي : تحقيــق وتعليـق ) / هــ ٥٩٧ت (البغـدادي المعــروف بـابن الجــوزي   
.لبنانــ طنطا/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار الصحابة للتراث لسنة : طبع/ السيد 
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) / هــ ٧٧٦ت (ن أبـي مجلـة اللمـساني    ابـ : تـأليف / سلوة الحزين فـي مـوت البنـين       . ٥٧٠
/ م ١٩٨٧هـــ،  ١٤٠٧دار الفيحــاء لــسنة  : طبــع/ الــدكتور صــخيمر صــالح   : تحقيــق

.عمان
محــب الــدين الطبــري،  : تــأليف/ الــسمط الثمــين فــي مناقــب أمهــات المــؤمنين    . ٥٧١

دار المعرفــة لــسنة : طبــع) / هــ ٦٩٤ت ) (أحمـد بــن عبــد اهللا (شـيخ الحــرم المكــي  
.لبنانــ روتبي/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

عبـــد الملــك بـــن  : تــأليف / ســمط النجــوم العـــوالي فــي أنبــاء األوائـــل والتــوالي      . ٥٧٢
/ المكتبـة الـسلفية   : طبع) / هـ١١١١ت (حسين بن عبد الملك المكي العصامي   

.مصرــ القاهرة
) / هـــ٢٨٧ت (ابـن أبـي عاصــم عمـرو بـن أبـي عاصــم الـضحاك الـشيباني        / الـسنة  . ٥٧٣

م ١٩٨٠هــ،  ١٤٠٠المكتبـة اإلسـالمي لـسنة    : طبـع / ني محمد ناصر األلبا : تحقيق
.لبنانــ بيروت/ الطبعلة األولى / 

محمـــد : تحقيـــق) / هــــ٢٩٠ت (عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل  : تـــأليف/ الـــسنة . ٥٧٤
ــع/ القحطـــاني  ــسنة   : طبـ ــن القـــيم لـ ـــ، ١٤٠٦دار ابـ / الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٨٦هـ

.الدمام/ الطبعلة األولى 
: تحقيــق) / هـــ٢٩٤ت (مــد بــن نــصر بــن الحجــاج المــروزي     مح: تــأليف/ الــسنة . ٥٧٥

/ م ١٩٨٨هـــ، ١٤٠٨مؤســسة الكتــب الثقافيــة لــسنة   : طبــع/ ســالم أحمــد الــسلفي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

/ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخـالل، أبـو بكـر       : تأليف/ السنة للخالل   . ٥٧٦
ــق ــة الزهرانـــي  : تحقيـ ــع/ عطيـ ــة لـــ : طبـ ـــ، ١٤١٠سنة دار الرايـ الطبعـــة / م ١٩٨٩هـ
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ األولى 

/ األعظمـي  : تحقيق) / هـ٢٢٧ت (سعيد بن منصور الخراساني    : تأليف/ السنن  . ٥٧٧
.الهند/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار السلفية لسنة : طبع

) / هـــ٢٧٥ت (محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد اهللا القزوينــي  : تــأليف/ سـنن ابــن ماجــة  . ٥٧٨
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.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع/ محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق
ــسندي   . ٥٧٩ ــشرح الــ ــنن ابــــن ماجــــه بــ ــروف   : تــــأليف/ ســ ــي المعــ ــو الحــــسن الحنفــ أبــ

ت (مــــصباح الزجاجــــة للبوصــــيري    : تعليــــق وحاشــــية  ) / هـــــ ١١٣٨ت (بالــــسندي  
ـــ بيــروت/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٦هـــ، ١٤١٦دار المعرفــة لــسنة  : طبــع) / هـــ٨٤٠ ـ

.لبنان
ــافظ ســـليمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجـــستاني   : تـــأليف/ ســـنن أبـــي داود . ٥٨٠ الحـ

دار الفكـر  : طبـع / محمـد مـي الـدين عبـد الحميـد        : تحقيق) / هـ٢٧٥ت  (األزدي  
.لبنانــ بيروت/ 

ــافظ ســـليمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجـــستاني   : تـــأليف/ ســـنن أبـــي داود . ٥٨١ الحـ
ــق ) / هــــ٢٧٥ت (األزدي  ــام  : تحقيـــق وتعليـ ــر : طبـــع/ ســـعد محمـــد اللحـ دار الفكـ

/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٠هــــ، ١٤١٠: ســـنة الطبـــع/ للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع 
.لبنانــ بيروت

ــافظ ســـليمان بـــن األشـــعث أبـــو داود السجـــستاني   : تـــأليف/ ســـنن أبـــي داود . ٥٨٢ الحـ
.نلبناــ بيروت/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار ابن حزم لسنة : طبع) / هـ٢٧٥ت (األزدي 

عبـد الـرحمن بـن عمـر وأبـو عمـر       : تـأليف / سنن األوزاعي أحاديـث وآثـار وفتـاوى       . ٥٨٣
دار النفـائس لـسنة   : طبع/ مروان محمد الشعار : تصنيف) / هـ١٥٧ت (األوزاعي  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣
ــذي  . ٥٨٤ ــلمي    : تـــأليف/ ســـنن الترمـ ــذي أسـ ــو عيـــسى الترمـ ــن عيـــسى أبـ ــد بـ ت (محمـ

بيـروت / دار إحيـاء التـراث العربـي    : طبع/ أحمد محمد شاكر    : تحقيق) / ـه٢٧٩
.لبنانــ 

ــذي  . ٥٨٥ ــلمي    : تـــأليف/ ســـنن الترمـ ــذي أسـ ــو عيـــسى الترمـ ــن عيـــسى أبـ ــد بـ ت (محمـ
دار الفكــــر : طبــــع/ عبــــد الوهــــاب عبــــد اللطيــــف : تحقيــــق وتــــصحيح) / هــــ ٢٧٩

/ عــة الثانيـــة  الطب/ م ١٩٨٣هــــ، ١٤٠٣: ســـنة الطبــع / للطباعــة والنـــشر والتوزيــع   
.لبنانــ بيروت
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ــذي  . ٥٨٦ ــلمي    : تـــأليف/ ســـنن الترمـ ــذي أسـ ــو عيـــسى الترمـ ــن عيـــسى أبـ ــد بـ ت (محمـ
/ دار بـــوالق : طبـــع/ عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف  : تحقيـــق وتـــصحيح) / هــــ٢٧٩

.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثانية 
أبــو الحــسن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن     : تــأليف/ ســنن الــدارقطني . ٥٨٧

طبـع دار الكتـب   ) / هــ ٣٨٥ت (بن النعمان بن دينار البغدادي الـدارقطني        مسعود
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦العلمية لسنة 

ت (علــي بــن عمــر أبــو الحــسن الــدارقطني البغــدادي   : تــأليف/ ســنن الــدارقطني . ٥٨٨
ـــ٣٨٥ ــم يمـــاني    : تحقيـــق) / هـ ــسيد عبـــد اهللا هاشـ ــع/ الـ ــة لـــسنة  : طبـ دار المعرفـ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦
أبــو محمـد عبــد اهللا بـن عبــد الـرحمن بــن المفـضل بــن      : تـأليف / سـنن الــدارمي  . ٥٨٩

دار : طبــع/ الــدكتور مــصطفى ديــب البغــا  : تحقيــق) / هـــ٢٥٥ت (بهــرام الــدارمي 
.سورياــ دمشق/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧القلم لسنة 

ين بـن علـي أبـو بكـر البيهقـي      الحافظ أحمد بن الحس: تأليف/ السنن الصغرى  . ٥٩٠
المدينـة المنـورة   : طبـع / محمد ضياء الدين األعظمي . د: تحقيق) / هـ٤٥٨ت  (

ــ  المدينــة المنــورة / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٩هـــ،  ١٤١٠لــسنة  المملكــة العربيــة   ــ
.السعودية

الحافظ أحمد بن الحسين بـن علـي أبـو بكـر البيهقـي      : تأليف/ السنن الصغرى  . ٥٩١
ـــ٤٥٨ت ( ــع/ الـــدكتور عبـــد المعطـــي أمـــين قلعجـــي     : تحقيـــق) /هـ سلـــسلة  : طبـ

دار الوفـاء  : توزيـع / م ١٩٨٠هــ،  ١٤١٠منشورات جامعـة الدراسـات اإلسـالمية لـسنة        
باكستانــ كراتشي/ للطباعة والنشر 

البيهقي الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي         : تأليف/ السنن الكبرى   . ٥٩٢
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣سنة دار المعرفة ل: طبع) / هـ٤٥٨ت (

البيهقي الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي         : تأليف/ السنن الكبرى   . ٥٩٣
دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / محمد عبد القـادر عطـا       : تحقيق) / هـ٤٥٨ت  (
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤
) هــ ٣٠٣ت (د بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن      النسائي أحمـ : تأليف/ السنن الكبرى   . ٥٩٤

دار الكتـب  : طبـع / عبد الغفور سليمان بنداري، سيد كسروى حسن  . د: تحقيق/ 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١العلمية لسنة 

العالمــة الــسيد محمــد حــسين  : تــأليف/ ســنن النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  . ٥٩٥
م ١٩٩١هــ،  ١٤١٢دار كتابفروشـي إسـالمية لـسنة    : طبـع ) /هــ ١٤٠٢ت (الطباطبائي  

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الخامسة / 
المجتبــى أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي   : تــأليف/ ســنن النــسائي . ٥٩٦

مكتب المطبوعـات اإلسـالمية   : طبع/ عبد الفتاح أبو غدة : تحقيق) / هـ٣٠٣ت  (
.م١٩٨٦هـن ١٤٠٦لسنة 

المجتبــى أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي   : تــأليف/ ســنن النــسائي . ٥٩٧
/ م ١٩٣٠هــ،  ١٣٤٨دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة       : طبـع ) / هـ٣٠٣ت  (

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
المجتبــى أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي   : تــأليف/ ســنن النــسائي . ٥٩٨

.لبنانــ بيروت/ دار أمنت : طبع) / هـ٣٠٣ت (
ت (الحــافظ جــالل الــدين الــسيوطي    : تــأليف/ ســنن النــسائي بــشرح الــسيوطي   . ٥٩٩

ــسندي ) هـــــ٩١١ ـــ١١٣٨ت (والــ ــة لــــسنة  : طبــــع) / هــ ـــ، ١٤٢٠دار المعرفــ / م ١٩٩٩هــ
.لبنانــ بيروت

أبــو عمــرو عثمــان بـن ســعيد المقــرئ الــداني   : تـأليف / الـسنن الــواردة فــي الفــتن  . ٦٠٠
هــ،  ١٤١٦دار العاصـمة لـسنة   : طبـع / بـن محمـد   ضـياء اهللا  : تحقيـق ) / هـ٤٤٤ت  (

ــى  / م ١٩٩٦ ــة األولـــ ــى / الطبعـــ ـــ الريـــــاض/ الطبعـــــة األولـــ ــة  ــــ المملكـــــة العربيـــ
.السعودية

يحيــى بــن معــين أبــو زكريــا، بــن عــون بــن زيــاد بــن   : تــأليف/ سـؤاالت ابــن الجنيــد  . ٦٠١
أحمـد  : تحقيـق ) / هــ ٢٣٣ت (بسطام بن عبد الـرحمن المـري بـالوالء، البغـدادي        
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ـــ  المدينـة المنـورة  / م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨مكتبة الدار لـسنة   : طبع/ د نور سيف    محم
.المملكة العربية السعودية

دار : طبــــع/ محمـــد بيـــومي   : تـــأليف / الـــسيدة فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الــــسالم     . ٦٠٢
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠النهضة العربية لسنة 

ت (شـمس الـدين الـذهبي    : صنيفتـ ) / سير خلفاء الراشدون(سير أعالم النبالء    . ٦٠٣
بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧مؤسسة الرسالة لسنة   : طبع) / هـ٧٤٨

.لبنانــ 
) / هـــ٧٤٨ت (الـذهبي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان       : تـأليف / سـير أعـالم النـبالء    . ٦٠٤

ــق ــع/ شـــعيب األرنـــاؤوط  : تحقيـ ـــ، ١٤١٣مؤســـسة الرياســـة لـــسنة   : طبـ / م ١٩٩٣هـ
.لبنانــ بيروت/الطبعة التاسعة 

) / هـــ٧٤٨ت (الـذهبي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان       : تـأليف / سـير أعـالم النـبالء    . ٦٠٥
.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : طبع

محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار      : تأليف) / كتاب السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق    . ٦٠٦
دار الفكــر: طبــع/ ســهيل زكــار  : تحقيــق) / هـــ١٥١ت (المطلبــي بــالوالء المــدني  

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨لسنة 
دار : طبـع ) / هــ ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدين الحلبـي   : تأليف/ السيرة الحلبية   . ٦٠٧

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠المعرفة لسنة 
دار الفكــر : طبــع/ ابــن ســعد : تــأليف/ سـيرة الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم   . ٦٠٨

ترقـد فـي مكتبـة األسـد بـرقم      / لطبعـة الثانيـة   ا/ م ١٩٦٩هــ،   ١٣٨٨للجميع لـسنة    
)٢٤٣٦٠.(

أبـو الفـداء إسـماعيل    : تـأليف ) / من البداية والنهايـة البـن كثيـر    (السيرة النبوية   . ٦٠٩
ــر بـــن كثيـــر القرشـــي الدمـــشقي      ــن عمـ ـــ٧٧٤ت (بـ ــد  : تحقيـــق) / هـ ــصطفى عبـ مـ

/ م ١٩٧٦هـــ، ١٣٩٥دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة  : طبــع/ الواحــد 
.لبنانــ بيروت
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أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب الـشهير      / السيرة النبوية   . ٦١٠
.الدار المصرية اللبنانية: طبع) / هـ٣١٠ت (بالطبري 

دار المــصرية : طبــع) / هـــ٣١٠ت (ابــن جريــر الطبــري  : تــأليف/ الــسيرة النبويــة  . ٦١١
.اللبنانية

مـصطفى عبـد الواحـد    : تحقيـق ) / هــ ٧٧٤ت (ابـن كثيـر   : تأليف/ السيرة النبوية   . ٦١٢
ــــ بيـروت / م ١٩٧٦هــ،  ١٣٩٦دار المعرفـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة      : طبـع / 

.لبنان
مؤسـسة  : طبـع / مـصطفى الـسقا   : تحقيـق / ابن هشام   : تأليف/ السيرة النبوية   . ٦١٣

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / علوم القرآن 
.لبنانــ بيروت/ دار القلم : طبع/ هشام ابن : تأليف/ السيرة النبوية . ٦١٤
الحــــافظ أبـــو حـــاتم محمـــد بــــن حبـــان ابـــن أحمــــد      : تـــأليف / الـــسيرة النبويـــة   . ٦١٥

هــــ، ١٤٠٧مؤســسة الكتـــب الثقافيــة لـــسنة   : طبـــع) / هـــ ٣٥٤ت (التميمــي البـــستي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧

ليعمـري، فـتح الـدين أبـو     محمد بن محمد بن محمـد ا    : تأليف/ السيرة النبوية   . ٦١٦
مؤســسة عــز   : طبــع ) / هـــ ٧٣٤ت (الفــتح اإلشــبيلي، المعــروف بــابن ســيد النــاس      

.لبنانــ بيروت/ م  ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الدين للطباعة والنشر لسنة 
: طبـع ) / هــ ١٣٠٤ت (مفتي مكة أحمد بن زينـي دحـالن     : تأليف/ السيرة النبوية   . ٦١٧

.بنانلــ بيروت/ دار األهلية للنشر والتوزيع 
مكتبـة  : طبـع / الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري     : تأليف/ السيرة النبوية الصحيحة  . ٦١٨

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ م ٢٠١٠هـ، ١٤٣٠العبيكان لسنة 
أحمــــد بــــن زينــــي دحــــالن : تــــأليف/ الـــسيرة النبويــــة بهــــامش الــــسيرة الحلبيــــة  . ٦١٩

.لبنانــ وتبير/ دار القلم : طبع) / هـ١٣٠٤ت (الحسني الهاشمي 
محمـد بـن محمـد بـن سـويلم      : تـأليف / السيرة النبوية في ضـوء القـرآن والـسنة      . ٦٢٠

.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ دار البشير : طبع) / هـ١٤٠٣ت (أبو شهبة 
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محمـد بـن محمـد أبـو شـهبة      : تـأليف / السيرة النبويـة فـي ضـوء الكتـاب والـسنة         . ٦٢١
ـــ  دمـشق / الطبعة الثالثـة  / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧دار القلم لسنة    : طبع) / هـ١٤٠٣ت  (

.سوريا
ــي عيـــاض    . ٦٢٢ ــوم القاضـ ــي مفهـ ــة فـ ــأليف/ الـــسيرة النبويـ ــال  : تـ ــد جمـ ــدكتور أحمـ الـ

ـــ  القـاهرة / الطبعة األولـى  / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار المعارف لسنة   : طبع/ العمري  
.مصر

حـي  علـي أبـو الحـسن بـن عبـد ال     : تـأليف / السيرة النبوية ألبـي الحـسن النـدوي        . ٦٢٣
/ م ٢٠٠٥هــ،  ١٤٢٥دار ابن كثير لـسنة  : طبع) / هـ١٤٢٠ت  (بن فخر الدين الندوي     

.سورياــ دمشق
محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان        : تـأليف / السيرة النبويـة وأخبـار الخلفـاء       . ٦٢٤

تــصحيح ) / هـــ٣٥٤ت (بــن معــاذ بــن معبــد التميمــي، أبــو حــاتم الــدارمي البــسني   
دار الكتــب الثقافيــة  : طبــع/ مــن العلمــاء  الحــافظ عزيــز بــك وجماعــة   : وتعليــق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧لسنة 

أبـو الحـسن البكـري، محمـد     : تـأليف / سيرة النبي صلى اهللا عليه ـــ وآلـه ـــ وسـلم           . ٦٢٥
).١٢٤٤٢(ترقد في مكتبة األسد برقم ) مخطوطة) / (هـ٩٥٢ت (بن محمد 

الحــافظ : تـأليف / وســلم وأصـحابه العــشرة  ـــ  وآلــهـــ سـيرة النبــي صـلى اهللا عليــه  . ٦٢٦
: تحقيـــق) / هــــ٦٠٠ت (أبـــو محمـــد عبـــد الغنـــي المقدســـي الجمـــاعلي الحنبلـــي  

.لبنانــ بيروت/ مؤسسة الكتب الثقافية : طبع/ هديان الضناوي 
يرقــد ) مخطــوط(ســيرة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ألبــي الحــسن البكــري  . ٦٢٧

.سورياــ في مكتبة األسد بدمشق
/ الــدكتور محمــد محمــد بيــومي خليــل  : تــأليف/ ســيكلوجية العالقــات الزوجيــة  . ٦٢٨

ـــع لـــسنة    : طبـــع ــشر والتوزي ــة والنـ ــاء للطباعـ ـــ، ١٤١٩دار قبـ ــاهرة/ م ١٩٩٩هـ ـــ القـ ــ
.مصر

دار قبـاء لـسنة   : طبـع / محمـد بيـومي     . د: تـأليف / سيكلوجية العالقات الزوجية    . ٦٢٩
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.مصرــ القاهرة/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٠
: طبــــع/ عــــدنان الــــسبيعي : تــــأليف/ ســــيكولوجية األمومــــة ومــــسؤولية الحمــــل . ٦٣٠

.م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الشركة المتحدة للتوزيع لسنة 
.األردن/ دار المشرق : طبع/ سالمة فضل . د: تأليف/ سيكولوجية اللعب . ٦٣١
الدكتورة هيلين دوتش: تأليف/ سيكولوجية المرأة . ٦٣٢
محمـد بـن علـي الـشوكاني     : تأليف/ هار السيل الجرار المتدفق على حدائق األز      . ٦٣٣

/ الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥دار الكتب العلمية لسنة : طبع) / هـ١٢٥٠ت  (
.لبنانــ بيروت

مؤســسة : طبــع) / هـــ٤٣٦ت (الــشريف المرتــضى  : تــأليف/ الــشافي فــي اإلمامــة  . ٦٣٤
.نإيراــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠إسماعيليان لسنة 

) هــ ١٣٨٤ت (الـشيخ محمـد مهـدي المازنـدراني الحـائري        : تأليف/ شجرة طوبى   . ٦٣٥
الطبعـة  / م ١٩٦٥هــ،  ١٣٨٥منشورات المكتبـة الحيدريـة ومطبعتهـا لـسنة      : طبع/ 

.العراقــ النجف األشرف/ الخامسة 
ــاق الحـــق   . ٦٣٦ ــرح إحقـ ــأليف/ شـ ــمس الـــدين      : تـ ــن الـــسيد شـ ــهاب الـــدين بـ الـــسيد شـ

الـــــسيد شـــــهاب الـــــدين : تحقيـــــق وتعليـــــق) / هــــــ١٤٠١١ت (المرعـــــشي النجفـــــي 
منشورات مكتبة آية اهللا العظمـى المرعـشي النجفـي     : طبع/ المرعشي النجفي   

.إيرانــ قم المقدسة/ 
) / هـــ١٠٨٠ت (مــولى محمــد صــالح المازنــدراني    : تــأليف/ شــرح أصــول الكــافي   . ٦٣٧

/ شــور الـسيد علــي عا : ضـبط وتــصحيح / الميــرزا أبـو الحــسن الــشعراني  : تعليـق 
م ٢٠٠٠هــ،  ١٤٢١دار إحيـاء التـراث العربـي للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة        : طبـع 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
ابـو حنيفـه، نعمـان بـن محمـد      : تأليف/ شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار       . ٦٣٨

القاضــي نعمــان (بـن منــصور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغربــي المــشهور بـــ  
: طبــــع/ الــــسيد محمـــد الحـــسيني الجاللـــي    : تحقيـــق ) / هــــ ٣٦٣ت ()المغربـــي 
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/ م ١٩٨٨هــــ، ١٤٠٩مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعـــة لجماعــة المدرســين لــسنة       
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف    : تــاليف/ شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك    . ٦٣٩
دار الكتـــب العلميـــة : طبـــع) / هـــ ١١٢٢ت (الزرقــاني المـــصري األزهـــري المـــالكي  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١لسنة 
محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف    : تــأليف/ شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك    . ٦٤٠

ـــ١١٢٢ت (الزرقـــاني المـــصري األزهـــري المـــالكي     ــاء التـــراث  : طبـــع ) / هـ دار إحيـ
.لبنانــ بيروت/ لى الطبعة األو/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧العربي لسنة 

أبو محمد الحسين بن مـسعود ابـن محمـد الفـراء البغـوي       : تأليف/ شرح السنة   . ٦٤١
/ الطبعــة الثانيــة  / ١٩٨٣هـــ، ١٤٠٣المكتــب اإلســالمي لــسنة   : طبــع) / هـــ٥١٦ت (

.لبنانــ بيروت
الـشيخ  : قـدم لـه  ) / هـ١٣٣٩ت (الفاضل الهندي : تأليف/ شرح العينية الحميرية   . ٦٤٢

/ م ٢٠٠٢هـــ، ١٤٢١دار إعتمــاد لــسنة ــــ مكتبــة التوحيــد: طبــع/ حاني جعفــر الــسب
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

جمــال الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا   : تــأليف/ شــرح الكافيــة الــشافية . ٦٤٣
دار المـــأمون للتـــراث ومركـــز  : طبـــع) / هــــ٦٧٢ت (الطـــائي الجيـــاني ) بـــن مالـــك(

مكـة  / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢أم القـرى لـسنة   البحث العلمي بجامعة  
.المكرمة ــ المملكة العربية السعودية

جمــال الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا   : تــأليف/ شــرح الكافيــة الــشافية . ٦٤٤
/ أحمـد بـن يوسـف القـادري      : تحقيـق ) / هــ ٦٧٢ت  (الطائي الجيـاني    ) بن مالك (

.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧دار صادر لسنة : طبع
: طبــع) / هـــ٦٤٣ت (موفــق الــدين بــن يعــيش النحــوي     : تــأليف/ شــرح المفــصل  . ٦٤٥

.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨مكتبة المتنبي لسنة 
دار : طبــع / ســعد الــدين التفتــازاني   : تــأليف / شــرح المقاصــد فــي علــم الكــالم     . ٦٤٦
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ـــ، ١٤٠١المعــــارف النعمانيــــة لــــسنة   ــاد/ الطبعــــة األولــــى / م ١٩٨١هــ ـــ إســــالم آبــ ـــ
.باكستان

أبو عبد اهللا محمد بن عبد البـاقي  : تأليف/ شرح المواهب اللدنية للقسطالني     . ٦٤٧
دار الكتـب العلميــة  : طبـع ) / هــ ١٣٦٧ت (بـن يوسـف بـن أحمـد الزرقــاني المـالكي      

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧لسنة 
دار إحيـاء  : طبـع ) / هــ ٣٧٦ت (النـووي  : تـأليف / مـسلم  شرح النووي على صحيح  . ٦٤٨

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣التراث العربي لسنة 
/ قـديم  : طبـع / السيوطي، عبـد الغنـي، الـدهلوي    : تأليف/ شرح سنن ابن ماجة    . ٦٤٩

.باكستانــ مكتبة كراتشي
ي عبـد  أبـ : تـأليف / لألبـي  ) إكمال إكمـال المعلـم   (شرح صحيح مسلم المسمى بـ   . ٦٥٠

   ــي ــة األبـ ــن خلفـ ــد بـ ـــ٨٢٧ت (اهللا محمـ ــة   : طبـــع) / هـ ــة طبريـ ـــ الريـــاض/ مكتبـ ــ
.المملكة العربية السعودية

محــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف   : تــأليف/ شــرح صــحيح مــسلم للنــووي  . ٦٥١
ــشافعي   ــووي الـ ـــ٦٧٦ت (النـ ــع) / هـ ــم : طبـ ــى  / دار القلـ ـــ بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ــ

.لبنان
محــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف   : تــأليف/ ووي شــرح صــحيح مــسلم للنــ . ٦٥٢

.لبنانــ بيروت/ دار إحياء التراث العربي : طبع) / هـ٦٧٦ت (النووي الشافعي 
نجم الـدين أبـو الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي         : تأليف/ شرح مختصر الروضة    . ٦٥٣

الــدكتور عبــد اهللا بــن  : تحقيــق) / هـــ٧١٦ت (بــن عبــد الكــريم بــن ســعيد الطرفــي   
الطبعـة  / م ١٩٩٩هــ،  ١٤١٩مؤسـسة الرسـالة لـسنة      : طبـع / بد المحسن التركـي     ع

.لبنانــ بيروت/ الثانية 
أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد       : تــأليف/ شــرح مــشكل اآلثــار  . ٦٥٤

) / هـــ٣٢١ت (الملـك بـن ســلمة األزدي الحجـري المـصري المعــروف بالطحـاوي      
/ م ١٩٩٥هـــــ، ١٤١٥رســــالة لـــسنة  مؤســـسة ال : طبـــع / شـــعيب األرنــــؤوط  : تحقيـــق 
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة بــن عبــد       : تــأليف/ شــرح معــاني اآلثــار  . ٦٥٥

) / هـــ٣٢١ت (الملـك بـن ســلمة األزدي الحجـري المـصري المعــروف بالطحـاوي      
/ م ١٩٧٨هــ،  ١٣٩٩دار الكتب العلمية لـسنة   : طبع/ محمد زهري النجار    : تحقيق
.لبنانــ بيروت

: تحقيــق) / هـــ٦٥٥ت (ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي  : تــأليف/ شــرح نهــج البالغــة  . ٦٥٦
ـــ، ١٣٧٨دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة لـــسنة : طبـــع/ محمـــد ابـــو الفـــضل إبـــراهيم  هـ

.العراقــ بغداد/ الطبعة األولى / م ١٩٥٩
ــأليف/ شـــرف المـــصطفى . ٦٥٧ ــسابوري    : تـ ــراهيم النيـ ــد إبـ ت(عبـــد الملـــك بـــن محمـ

يرقـد  ) مخطـوط / (برواية أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري  ) / هـ٤٠٧
).١١١٧(في مكتبة األسد برقم 

يرقــد فــي مكتبــة   » مخطــوط«الــشافعي للخركوشــي للحــافظ شــرف المــصطفى  . ٦٥٨
.)١٨٨٧(األسد بدمشق ويحمل الرقم 

ــعب اإليمـــان  . ٦٥٩ ــأليف/ شـ ــي      : تـ ــسين البيهقـ ــد بـــن الحـ ) / هــــ ٤٥٨ت (أبـــو بكـــر أحمـ
/ الطبعــة األولــى  / دار الكتــب العلميــة : طبــع/ محمــد ســعيد بــسيوني  : حقيــقت

.لبنانــ بيروت
أبـو محمـد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبــة       : تـأليف / الـشعر والـشعراء البـن قتيبـة     . ٦٦٠

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٣دار الثقافة لسنة : طبع) / هـ٢٧٦ت (الدينوري 
ـــ وســلم   الــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى صــ  . ٦٦١ ـــ وآلــه ـ أبــو : تــأليف/ لى اهللا عليــه ـ

دار الكتــاب : طبــع) / هـــ٥٤٤ت (الفــضل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحــصبي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤العربي لسنة 

ـــ وســلم     . ٦٦٢ ـــ وآلــه ـ أبــو : تــأليف/ الــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى صــلى اهللا عليــه ـ
دار الفكــر : طبــع) / هـــ٥٤٤ت(الفــضل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحــصبي     

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
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المحقـق تقــي  : تـأليف / شـفاء الـسقام فـي زيـارة خيـر األنـام صـلى اهللا عليـه وآلـه          . ٦٦٣
دار الكتـــب  : طبـــع ) / هــــ ٧٥٦(الـــدين علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الـــسبكي الـــشافعي        

.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥العلمية لسنة 
شفاء الصدور في إيضاح البيان عـن كـشف حقـائق البرهـان وأعـالم نبـوة الرسـول         . ٦٦٤

/ الخطيـب أبـو الربيـع سـليمان بـن سـبع الـسبتي        : تأليف/ عليه الصالة والسالم    
مخطوطة يرقد في مكتبة شستربيتي في الكويت رقم المخطوطـة فـي المكتبـة        

)١٦٦٨.(
قاضــي مكــة العالمــة الحــافظ أبــي    : تــأليف/ شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام  . ٦٦٥

) هــ ٨٣٢ت (الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكـي المـالكي    
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار الكتاب العربي لسنة : طبع/ 

قاضــي مكــة العالمــة الحــافظ أبــي    : تــأليف/ شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام  . ٦٦٦
) هــ ٨٣٢ت (ن أحمد بن علي الفاسي المكـي المـالكي   الطيب تقي الدين محمد ب 

.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع/ 
محمــــد بــــن عيــــسى  : تــــأليف/ الــــشمائل المحمديــــة والخــــصائل المــــصطفوية  . ٦٦٧

ــسنن   ــاحب الـ ـــ٢٧٩ت (الترمـــذي صـ ــة لـــسنة   : طبـــع) / هـ ــب الثقافيـ مؤســـسة الكتـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢

ت (المحقــــق البحرانــــي : تــــأليف/ الــــشهاب الثاقــــب فــــي بيــــان معنــــى الناصــــب  . ٦٦٨
هـــ، ١٤١٩مطبعــة أميـر لـسنة   : طبـع / الـسيد مهــدي الرجـائي   : تحقيـق ) / هــ ١١٨٦
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٩

أبـو القاسـم عبيـد اللّـه بـن عبـد اللّـه        : تـأليف / شواهد التنزيل لقواعد التفـضيل   . ٦٦٩
/ الـــسيد محمـــد بـــاقر المحمـــودي : تحقيـــق) / هــــ٤٧٠ت (ابوري الحنفـــي النيـــس
مؤســسة الطبــع والنــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة واالرشــاد االســالمي لــسنة    : طبــع
.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١١

شــواهد التنزيــل لقواعــد التنفــضيل فــي اآليــات النازلــة فــي أهــل البيــت علــيهم           . ٦٧٠
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مؤسـسة األعلمـي   : طبـع / الحـاكم الحـسكاني الحـذّاء الحنفـي        : ليفتأ/ السالم  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣للمطبوعات لسنة 

: نــــشر/ الـــسيد مرتــــضى األبطحـــي   : تــــأليف/ الـــشيعة فـــي أحاديــــث الفـــريقين    . ٦٧١
.الطبعة األولى/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٦مطبعة األمير لسنة 

السيد نبيل الحـسني  : تأليف/ بين التدوين واالضطهاد الشيعة والسيرة النبوية   . ٦٧٢
ــشؤون الفكريـــة : طبـــع/  ــسم الـ ـــ قـ ــة لـــسنة   ــ ــة الحـــسينية المقدسـ ـــ، ١٤٣٠العتبـ هـ

.إيرانــ كربالء المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠١٠
ت (أحمـــد بــن علـــي القلقـــشندي  : تــأليف / صــبح األعـــشى فــي صـــناعة اإلنـــشاء   . ٦٧٣

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩ية لسنة دار الكتب العلم: طبع) / هـ٨٢١
/ إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري  : تــأليف/ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  . ٦٧٤

دار العلـم للماليـين   : طبـع / أحمد عبد الغفور عطار  : تحقيق/ الجزء الخامس   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الرابعة / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

الهيئــة : طبــع/ صــالح عبــد العزيــز  : تــأليف/ وجيــة الــصحة النفــسية للحيــاة الز . ٦٧٥
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢المصرية العامة لسنة 

ــان    . ٦٧٦ ــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـ ــان   : تـــأليف/ صـــحيح ابـ ــي بـــن بلبـ عـــالء الـــدين علـ
ـــ بيــروت/ م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٣مؤســسة الرســالة لــسنة  : طبــع) / هـــ٧٣٩ت (الفارســي  ـ

لبنان
ــ  . ٦٧٧ ــن حبـــان بترتيـ ــان  صـــحيح ابـ ــان   : تـــأليف/ ب ابـــن بلبـ ــي بـــن بلبـ عـــالء الـــدين علـ

سـنة  / مؤسـسة الرسـالة   : طبع/ شعيب األرنؤوط  : تحقيق) / هـ٧٣٩ت  (الفارسي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: الطبع

محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ابــو بكــر أســلمي       : تــأليف/ صــحيح ابــن خزيمــة   . ٦٧٨
هــــ، ١٣٩٠المكتبـــة اإلســـالمية لـــسنة : طبـــع/ ظمـــي األع. د: تحقيـــق) / هــــ٣١١ت(

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٠
محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ابــو بكــر أســلمي       : تــأليف/ صــحيح ابــن خزيمــة   . ٦٧٩
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هـــ، ١٤٣٠دار الكتــب العلميــة لــسنة  : طبــع/ عــادل بــن ســعد  : تحقيــق) / هـــ٣١١ت(
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٩

) / هــ ٨٥٢ت (يل البخـاري الجعفـي   محمـد بـن إسـماع    : تأليف/ صحيح البخاري   . ٦٨٠
.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣دار العلوم اإلنسانية لسنة : طبع

) / هــ ٨٥٢ت (محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي       : تأليف/ صحيح البخاري   . ٦٨١
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥عالم الكتب لسنة : طبع

) / هــ ٨٥٢ت (ي الجعفـي  محمـد بـن إسـماعيل البخـار     : تأليف/ صحيح البخاري   . ٦٨٢
.لبنانــ بيروت/ طبعة أوفسيت / دار الفكر : طبع

ــب والترهيـــب  . ٦٨٣ ــأليف/ صـــحيح الترغيـ ــاني   : تـ ــر الـــدين األلبـ : طبـــع/ محمـــد ناصـ
ـــ الريــاض / الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٢هـــ، ١٤١٢مكتبــة المعارفــة لــسنة    المملكــة  ـ

.العربية السعودية
أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين،   :تأليف/ صحيح الجامع الصغير وزيادته    . ٦٨٤

ــاتي بـــن آدم، األشـــهودري األلبـــاني     : طبـــع) / هــــ١٤٢٠ت (بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـ
.المكتب اإلسالمي

محمــــد ناصــــر الــــدين : تــــأليف/ صــــحيح الجــــامع الــــصغير وزيادتــــه للــــسيوطي  . ٦٨٥
الطبعـة  / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦المكتبة اإلسالمي لـسنة     : طبع) / هـ١٤٢٠ت  (األلباني  

.سورياــ دمشق/ ة الثاني
ت (الحافظ أبو داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني     / صحيح سنن أبي داوود  . ٦٨٦

مكتبــة المعــارف لــسنة  : طبــع/ محمــد ناصــر الــدين األلبــاني   : تــأليف) / هـــ٢٧٥
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩

ــسابور : تـــأليف / صـــحيح مـــسلم  . ٦٨٧ / دار الفكـــر  : طبـــع ) / هــــ ٢٦١ت (ي مـــسلم النيـ
.لبنانــ بيروت

الحــافظ محيــي الــدين أبــو زكريــا يحيــى  : تــأليف/ صــحيح مــسلم بــشرح النــووي . ٦٨٨
بن شرف بن مــرِّي بـن حـسن بـن حـسين بـن محمـد بـن جمعـة بـن حـزام النـووي                   
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هـــ، ١٣٩٢دار إحيـاء التــراث العربـي لـسنة    : طبـع ) / هـــ٦٧٦ت (الـشافعي الدمـشقي   
.لبنانــ وتبير/ م ١٩٧٢

: تحقيـق / محـي الـدين النـووي الـشافعي     : تـأليف / صحيح مسلم بشرح النـووي   . ٦٨٩
ــد الـــرحمن المرعـــشلي  . د ســـنة / دار إحيـــاء التـــراث العربـــي  : طبـــع/ محمـــد عبـ

.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠: الطبع
: طبــع/ محــي الــدين النــووي الــشافعي   : تــأليف/ صــحيح مــسلم بــشرح النــووي   . ٦٩٠

.بيعيسى الحل
الــسيد : تــأليف/ الــصحيح مــن ســيرة النبــي األعظــم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم     . ٦٩١

هـــ،  ١٤٢٦دار الحــديث للطباعــة والنــشر لــسنة    : طبــع/ جعفــر مرتــضى العــاملي   
.قم المقدسة ــ إيران/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥

الــسيد : تــأليف/ الــصحيح مــن ســيرة النبــي األعظــم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم     . ٦٩٢
.لبنانــ بيروت/ دار الهادي : طبع/ رتضى العاملي جعفر م

الــسيد : تــأليف/ الــصحيح مــن ســيرة النبــي األعظــم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم     . ٦٩٣
.لبنانــ بيروت/ دار السيرة : طبع/ جعفر مرتضى العاملي 

محمـــد ناصـــر : تحقيــق / الترمـــذي : تــاليف / صــحيح وضـــعيف ســنن الترمـــذي   . ٦٩٤
.الدين األلباني

مؤســسة : طبــع/ الـشيخ جــواد القيــومي  : تجميــع/ لرضــا عليــه الــسالم صـحيفة ا . ٦٩٥
قـــــم / م ١٩٩٥هــــــ، ١٤١٥النــــشر اإلســـــالمي التابعـــــة لجماعـــــة المدرســـــين لـــــسنة   

.إيرانــ المقدسة
مؤسـسة  : طبـع / الشيخ جواد القيومي  : تجميع/ صحيفة الزهراء عليها السالم     . ٦٩٦

ــين بقــــم لــــسنة      ــة المدرســ ـــة لجماعــ ـــ، ١٤١٥النــــشر اإلســــالمي التابعـ / م ١٩٩٥هــ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

ت ( علــي بــن يــونس العــاملي النبــاطي البياضــي     : تــأليف/ الــصراط المــستقيم  . ٦٩٧
.الطبعة األولى/ م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤المكتبة المرتضوية لسنة : طبع) / هـ٨٧٧
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المتكلم الشيخ زين الـدين  : تاليف/ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم       . ٦٩٨
ــاطي البياضـــي       ــاملي النبـ ــونس العـ ــن يـ ــي بـ ــد علـ ــصحيح وتعليـــق / أبـــي محمـ : تـ

المكتبــة المرتــضوية إلحيــاء اآلثــار الجعفريــة  : طبــع/ محمــد البــاقر البهبــودي  
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤لسنة 

)هــ ٥٩٧ت (جمال الدين أبي الفرج بن علـي بـن الجـوزي    : تأليف/ صفة الصفوة   . ٦٩٩
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٢مكتبة مصر لسنة : طبع/ 

) هــ ٥٩٧ت (جمال الدين أبي الفرج بن علـي بـن الجـوزي    : تأليف/ صفة الصفوة   . ٧٠٠
.لبنانــ بيروت/ دار المعرفة : طبع/ 

ــة   : تـــأليف/ صـــفوة التفاســـير للـــصابوني  . ٧٠١ محمـــد علـــي الـــصابوني، األســـتاذ بكليـ
ــ  اســات اإلســالمية مكـــة المكرمــة   الــشريعة والدر  / جامعـــة الملــك عبــد العزيـــز   ــ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار الفكر لسنة : طبع
ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أبـي الحـسن          : تـأليف / صفوة الصفوة  . ٧٠٢

مكتبـة مـصر لـسنة    : طبـع ) / هــ ٥٩٧ت (علي بن محمـد القرشـي التيمـي البكـري        
.مصر ــ القاهرة/ لطبعة األولى ا/ م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢

: تحقيـق ) / هــ ٥٩٧ت (أبو الفرج عبد الرحمان بـن علـي   : تأليف/ صفوة الصفوة   . ٧٠٣
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار المعرفة لسنة : طبع/ محمود فاخوري 

/ دار الحـديث  : تحقيـق / محمد الريشهري : تأليف/ الصالة في الكتاب والسنة  . ٧٠٤
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / دار الحديث: طبع

أبـو إسـحاق   : تحقيق) / هـ٢٨١ت (ابن أبي الدنيا : تأليف/ الصمت وآداب اللسان   . ٧٠٥
/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٠هـــ، ١٤١٠دار الكتــاب العربــي لــسنة   : طبــع/ الحــويني 

.لبنانــ بيروت
س أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن يــون    : تــأليف/ صــناعة الكتــاب . ٧٠٦

الـدكتور بـدر   : تحقيـق ) / هـ٣٣٨ت (المرادي النحوي النحاس المعروف بالصفار  
/ الطبعة األولـى  / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠دار العلوم العربية لسنة    : طبع/ أحمد ضيف   
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.لبنانــ بيروت
ــة    . ٧٠٧ ــواب الـــصواعق المحرقـ ــة  فـــي جـ ــصوارم المهرقـ ــأليف/ الـ ــشهيد نـــور اهللا  : تـ الـ

مطبعــة : طبـع / سيد جـالل الــدين المحـدث   الـ : تحقيــق) / هــ ١٠١٩ت (التـستري  
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨النهضة لسنة 

أحمـد بـن حجـر    : تـأليف / الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقـة    . ٧٠٨
ــي   ــي المكـ ــث   / الهيتمـ ــديم وتخـــريج األحاديـ ــق والتقـ ــد   : التعليـ ــد الوهـــاب عبـ عبـ

هـــ، ١٣٨٥ي يوســف ســليمان لــسنة  متكبــة القــاهرة لــصاحبها علــ : طبــع/ اللطيــف 
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثانية / م ١٩٦٥

أحمـد بـن حجـر    : تـأليف / الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقـة    . ٧٠٩
.دار الميمنية: طبع/ الهيتمي المكي 

أحمـد بـن حجـر    : تـأليف / الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقـة    . ٧١٠
.لبنانــ بيروت/ دار الرسالة : طبع/الهيتمي المكي 

: طبـع / الدكتور عبـد الـرحمن رأفـت الباشـا     : تأليف/ صور من حياة الصحابيات   . ٧١١
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ ١٤١٢دار النفائس لسنة 

الـدكتور عبـد المعطـي    : تحقيـق ) / هــ ٣٢٢ت (العقيلـي   : تـأليف / ضعفاء العقلـي    . ٧١٢
الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٨هــ،  ١٤١٨يـة لـسنة   دار الكتب العلم: طبع/ أمين قلعجي  

.لبنانــ بيروت/ 
ابـن  (حـسين بـن سـابور الزيـات     بـن  عبـد اهللا   : تـأليف / طب األئمة علـيهم الـسالم       . ٧١٣

ــ  الــشريف الرضــي  انتـــشارات: طبــع ) / هـــ ٤٠١ت ) (بــسطام النيــسابوري   مطبعـــة ــ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩١هـ، ١٤١١أمير لسنة 

المكتبـــة : طبـــع/ محـــي الـــدين الطعمـــي : تـــأليف/ الطبقــات الـــشاذلية الكبـــرى  . ٧١٤
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الثقافية لسنة 

ــرى  . ٧١٥ ــشافعية الكبـ ــأليف/ طبقـــات الـ ــافي     : تـ ــي الكـ ــن علـ ــاب بـ ــد الوهـ ــو نـــصر عبـ أبـ
ر دا: طبـــع/ مـــصطفى عبـــد القـــادر أحمـــد عطـــا  : تحقيـــق) / هــــ٧٧١ت (الــسبكي  
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠الكتب العلمية لسنة 
أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيـع المعـروف بـابن    : تأليف/ الطبقات الكبرى  . ٧١٦

دار الكتـب العلميـة   : طبـع / محمـد عبـد القـادر عطـا      : تحقيـق ) / هـ٢٣٠ت  (سعد  
.نانلبــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠لسنة 

أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيـع المعـروف بـابن    : تأليف/ الطبقات الكبرى  . ٧١٧
ــعد  ـــ٢٣٠ت (سـ ــادر لـــسنة  : طبـــع) / هـ ـــ، ١٣٧٦دار صـ ــة األولـــى  / م ١٩٥٦هـ / الطبعـ
.لبنانــ بيروت

ابـن حبـان عبـد اهللا بـن محمـد بـن جعفـر        : تـأليف / طبقات المحدثين بإصبهان    . ٧١٨
ـــ بيــروت/ مؤســسة الرســالة  : طبــع/ بلوشــي ال: تحقيــق) / هـــ٣٦٩ت (األنــصاري  ـ

.لبنان
: طبــع / الــسيد ابــن طــاووس   : تــأليف/ الطرائــف فــي معرفــة مــذاهب الطوائــف     . ٧١٩

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / هـ ١٩٧٨هـ، ١٣٩٩مؤسسة الخيام لسنة 
الحافظ زيـن الـدين أبـي الفـضل عبـد      : تأليف/ طرح التثريب في شرح التقريب    . ٧٢٠

: طبـع ) / هــ ٨٢٦ت (بن الحسين العراقي وولي الـدين أبـي زرعـة العراقـي         الرحيم  
.سورياــ حلب/ دار المعارف 

الـسلطان الملـك األشـرف عمـر بـن      : تصنيف/ طرفة األصحاب بمعرفة األنساب    . ٧٢١
سترسـتين عـضو المجمـع العلمـي     . و. ك: تحقيـق ) / هــ ٦٩٦ت  (يوسف بن رسول    

ــي  ــادر لـــسنة  : طبـــع/ العربـ ـــ،١٤١٢دار صـ ــة األولـــى  / م ١٩٩٢هـ ــروت/ الطبعـ ـــ بيـ ــ
.لبنان

) هــ ٧٥١ت (ابـن القـيم الجوزيـة    : تـأليف / الطُرق الحكمية في السياسة الشرعية       . ٧٢٢
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار الجيل لسنة : طبع/ 

الــدار العربيــة للعلــوم : طبــع/ عبــد العلــي الجــسماني : ترجمــة/ الطفــل الــسوي . ٧٢٣
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤نة لس

: طبـع / السيد علـي عاشـور   : تأليف/ طهارة آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم       . ٧٢٤
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.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
ت (الحــافظ المــؤرخ شــمس الــدين الــذهبي     : تــأليف / العبــر فــي خبــر مــن غبــر     . ٧٢٥

الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤مطبعـة حكومـة الكويـت لـسنة     : طبـع ) / هــ ٧٤٨
.الكويت/ 

تحقيــق ) / هـــ٢٥٥ت (أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ    : تــأليف/ العثمانيــة . ٧٢٦
/ م ١٩٩١هــــ، ١٤١١دار الجيــل لــسنة   : طبـــع/ عبــد الـــسالم محمــد هــارون    : وشــرح 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
ــي الــــسال  . ٧٢٧ ــة فــ ــة الزرنبيــ ــة العجاجــ ــأليف/ لة الزينبيــ ــافظ جــــالل الــــدين   : تــ الحــ

عـالم الكتـب   : طبع/ سعيد محمد اللحام : شرح وتحقيق) / هـ٩١١ت (السيوطي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧لسنة 

مؤســسة : طبــع/ أحمــد بــن فهــد الحلــي  : تــأليف/ عــدة الــداعي ونجــاح الــساعي  . ٧٢٨
ــ  قــم المقدســة  / ثانيــة  الطبعــة ال / م ٢٠٠٠هـــ،  ١٤٢٠المعــارف اإلســالمية لــسنة     ــ

.إيران
علـي بـن يوسـف المطهـر الحلـي      : تـأليف / العدد القوية لدفع المخاوف اليومية  . ٧٢٩

: طبــع/ الــسيد محمــود المرعــشي  : إشــراف/ الــسيد مهــدي الرجــائي  : تحقيــق/ 
ــة آيــة اهللا المرعــشي العامــة لــسنة      قــم  / الطبعــة األولــى  / م ١٩٨٧هـــ، ١٤٠٨مكتب

.إيرانــ المقدسة
/ أبو بكر بـن العربـي المـالكي    : تأليف/ األحوذي بشرح صحيح الترمذي عرضة  . ٧٣٠

.مصرــ القاهرة/ دار الكتب العلمية : طبع
أبــو عبــد الرحمــان أحمــد بــن شــعيب بــن علــي النــسائي      : تــأليف/ ِعــشرة النــساء  . ٧٣١

/ مكتبــة الــسنة  : طبــع/ عمــرو علــي عمــر  : تحقيــق) / هـــ٣٠٣ت (صــاحب الــسنن 
.مصرــ القاهرة

الشيخ عبـد المجيـد   : تأليف/ طر الشذى في شرح مختصر شمائل الترمذي    الع. ٧٣٢
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧مكتبة اآلداب لسنة : طبع/ الشرنوبي 
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يوسـف ابـن   : تأليف/ وسلم ــ وآلهــ العقد التام فيمن زوجه النبي صلى اهللا عليه      . ٧٣٣
ي مكتبــة األســد مخطوطــة ترقــد فــ) / هـــ٩٠٩ت (الحـسن المعــروف بــابن المبــرد  

).٣٢٤٩(برقم 
تقـي الـدين أبـو الطيـب محمــد     : تـأليف / العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد األمــين      . ٧٣٤

هـــ،  ١٤٠٦مؤســسة الرســالة لــسنة   : طبــع) / هـــ٨٣٢ت (بــن أحمــد الفاســي المكــي    
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٦

صمد العملــي، عـز الــدين الـشيخ حــسين بـن عبــد الـ    : تــصنيف/ العقـد الحـسيني   . ٧٣٥
/ الـــسيد جــواد المدرســـي اليـــزدي  : تــصحيح ) / هــــ٩٨٤ت (والــد الـــشيخ البهــائي   

.إيرانــ يزد/ مطبعة غلبهار : طبع
مـن أعـالم   (يوسـف بـن يحيـى المقدسـي     : تـأليف / عقد الدرر في أخبار المنتظر  . ٧٣٦

مكتبــة  : طبــع/ فتــاح محمــد الحلــو   لالــدكتور عبــد ا : تحقيــق/ )القــرن الــسابع 
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩لسنة عالم الفكر

ت (أبــي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه األندلــسي    : تــأليف/ العقــد الفريــد . ٧٣٧
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دار الكتاب العربي لسنة : طبع) / هـ٣٢٨

ت(أبــي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه األندلــسي    : تــأليف/ العقــد الفريــد . ٧٣٨
الطبعـة  / دار الكتـب العلميـة   : طبـع / مفيد محمد قميحـة   . د: تحقيق) / هـ٣٢٨

.لبنانــ بيروت/ األولى 
محمــد بــن الحــسن القمــي مــن أعـــالم      : تــأليف / العقــد النــضيد والــدر الفريــد     . ٧٣٩

ــرن الـــــسابع  ــيد هاشـــــم : مـــــساعدة/ علـــــي أوســـــط النـــــاطقي  : تحقيـــــق/ القـــ ســـ
هــ،  ١٤٢٣يث للطباعـة والنـشر لـسنة    دار الحـد : طبـع / لطيف فرادي ــ   شهرستاني

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢
ت (ابــن أبــي حــاتم عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي    : تــأليف/ العلــل . ٧٤٠

ـــ الطبعــة الثانيــة بيــروت  / م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٥دار المعرفــة لــسنة  : طبــع) / هـــ٣٣٢٧ ـ
.لبنان
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ــأليف/ العلـــل . ٧٤١ ـــن ع  : تـ ــي ب ــد   الـــدارقطني علـ ــن أحمـ ـــ٣٨٥ت (مـــر بـ : تحقيـــق) / هـ
المملكــة ــــ الريــاض/ م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٥دار طيبــة لــسنة : طبــع/ محفـوظ الــسلفي  
.العربية السعودية

: تحقيـق / أبـو جعفـر حمـد بـن علـي الـصدوق رحمـه اهللا        : تـأليف / علل الـشرائع    . ٧٤٢
ـــ، ١٤٠٨مؤســـسة األعلمـــي لـــسنة : طبـــع/ الـــسيد محمـــد الـــصادق بحـــر العلـــوم   هـ

.لبنانــ بيروت/ لطبعة االولى ا/ م ١٩٨٧
أبـي الفـرج عبـد الـرحمن ابـن      : تـأليف / العلل المتناهية في االألحاديث الواهيـة   . ٧٤٣

دار الكتـب العلميـة   : طبع/ خليل الميس : تحقيق) / هـ٥٩٧ت  (الجوزي الحنفي   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣لسنة 

ت ) (إمــام المــذهب الحنبلــي(أحمــد بــن حنبــل : تــأليف/ العلــل ومعرفــة الرجــال . ٧٤٤
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨المكتب اإلسالمي لسنة : طبع) / هـ٢٤١

جامعــة : طبـع / الــدكتور محمـد صـفوح األطـرش    : تـأليف / علـم اجتمـاع العائلـة    . ٧٤٥
.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دمشق لسنة 

: طبــع ونــشر/ يــشي أحمــد بيــري الــدكتور الوح: تــأليف/ علــم االجتمــاع العــائلي . ٧٤٦
م ١٩٩٠هــ،  ١٤١٠منشورات الجامعة المفتوحة الجماهيرية العربيـة الليبيـة لـسنة          

.ليبياــ طرابلس/ الطبعة األولى / 
مكتبــة مــصر لــسنة  : طبــع/ مــصطفى فهمــي : تــأليف/ علــم الــنفس األكلينيكــي  . ٧٤٧

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٧هـ، ١٣٨٦
صـباح حنـا هرمـز، يوسـف     : تأليف) / والمراهقةالطفولة(علم النفس التكويني    . ٧٤٨

/ م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨مديرية دار الكتب للطباعة والنـشر لـسنة     : طبع/ حنا إبراهيم   
.العراقــ جامعة الموصل

دار النهـضة لــسنة  : طبـع / كمـال دســوقي  : تـأليف / علـم الـنفس ودراسـة التوافــق    . ٧٤٩
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

دار الـشروق  : طبـع / الدكتور محمد عـودة الريحـاوي   : أليفت/ علم نفس الطفل  . ٧٥٠
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.األردنــ عمان/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لسنة 
ــأليف/ علـــم نفـــس الطفـــل   . ٧٥١ ــسكايا . أ.برفـــسور أ: تـ ــدر الـــدين  : ترجمـــة/ لوبلينـ بـ

ــي منـــصور   ــامود، علـ ــة لـــسنة  : طبـــع/ عـ ــشورات وزارة الثقافـ ـــ، ١٤٠٠منـ / م ١٩٨٠هـ
.سوريا

دار : طبـــع/ موفـــق الحمـــداني : تـــأليف/ فـــي علـــم نفـــس اللغـــة مـــن منظـــور معر . ٧٥٢
.األردنــ عمان/ م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧المسيرة للطباعة والنشر لسنة 

عــالم الكتــب  : طبــع/ حامــد عبــد الــسالم زهــران   . د: تــأليف/ علــم نفــس النحــو  . ٧٥٣
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الرابعة / م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧لسنة 

ــو الطفولـــة والمراهقـــة  . ٧٥٤ ــد الـــسالم  : يفتـــأل/ علـــم نفـــس النمـ الـــدكتور حامـــد عبـ
ـــ القــاهرة/ م ٢٠٠٥هـــ، ١٤٢٥عــالم الكتــب للنــشرة والتوزيــع لــسنة  : طبــع/ زهــران  ـ

.مصر
الـــشيخ محمــــد بـــن إســــماعيل   : تـــأليف / العلـــم والحكمـــة فــــي الكتـــاب والــــسنة    . ٧٥٥

الطبعـــة / م ١٩٩٨هــــ، ١٤١٨دار الحـــديث لــسنة  : طبـــع/ المحمــدي الـــري شــهري   
.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 

: طبـع / الدكتورة سـعاد مـاهر محمـد    : تأليف/ العمارة اإلسالمية خالل العصور     . ٧٥٦
.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥دار البيان العربي لسنة 

دار النبــوغ للطباعــة : طبــع/ رؤوف محمــد األنــصاري : تــأليف/ عمـارة المــساجد  . ٧٥٧
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦والنشر لسنة 

ت (أحمد بـن عبـد الحميـد العباسـي     : تأليف/ عمدة األخبار في مدينة المختار   . ٧٥٨
/ الـشيخ محمـد الطيـب األنـصاري     : تـصحيح وتحريـر  ) / القرن العاشر الهجـري   

الطبعـة  / م ١٩٤٠هــ،  ١٣٥٩على نفقة أسعد ورايزوني الحسيني لـسنة   : طبع ونشر 
.سورياــ دمشق/ الثالثة 

ت (أحمد بـن عبـد الحميـد العباسـي     : تأليف/ نة المختار عمدة األخبار في مدي  . ٧٥٩
.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة: طبع) / القرن العاشر الهجري
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أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد      : تـأليف / عمدة القاري في شرح صحيح البخاري       . ٧٦٠
دار إحيــاء : طبــع) / هـــ٨٥٥ت (بــن موســي بــن أحمــد بــدر الــدين العينــي الحنفــي    

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤لتراث العربي لسنة ا
الحـــافظ ابـــن : تـــأليف/ عمـــدة عيـــون صـــحاح األخبـــار فـــي مناقـــب إمـــام األبـــرار   . ٧٦١

البطريق، شـمس الـدين يحيـى بـن الحـسن بـن الحـسين األسـدي الربعـي الحلـي            
ـــ٦٠٠ت ( ــق) / هـ ــراهيم البهـــادري   : تحقيـ ــودي، إبـ عـــة مطب: طبـــع/ مالـــك المحمـ

.إيرانــ طهران/ الطبعة الثالثة / أوفست 
الحـــافظ ابـــن : تـــأليف/ عمـــدة عيـــون صـــحاح األخبـــار فـــي مناقـــب إمـــام األبـــرار   . ٧٦٢

البطريق، شـمس الـدين يحيـى بـن الحـسن بـن الحـسين األسـدي الربعـي الحلـي            
مؤســسة النـشر اإلسـالمي التابعــة لجماعـة المدرسـين لــسنة     : طبـع ) / هــ ٦٠٠ت (

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٧
: تحقيــق) / هـــ٣٠٣ت (أحمــد بــن شــعيب النــسائي    : تــأليف/ عمــل اليــوم والليلــة   . ٧٦٣

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦مؤسسة الرسالة لـسنة    : طبع/ فاروق حمادة   
.لبنانــ بيروت

الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق        : تــأليف / عمــل اليــوم والليلــة    . ٧٦٤
. د: تحقيــق وتخــريج ) / هـــ٣٦٤ت ) (ابــن الــسني(الــدينوري الــشافعي المعــروف بـــ 

شــركة دار  : طبــع/ عبــد الــرحمن كــوثر ابــن الــشيخ محمــد عاشــق إلهــي البرنــي         
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨األرقم البن ابي األرقم لسنة 

: تــأليف/ مــن الــصحابة عنــوان النجابــة فــي معرفــة مــن مــات بالمدينــة المنــورة   . ٧٦٥
دار العربيـة لـسنة   : طبـع / مصطفى بن محمد بن عبـد اهللا بـن العلـوي الرافعـي           

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢
) / هــــ٥٤٣ت (القاضـــي أبـــي بكـــر بـــن العربـــي  : تـــأليف/ العواصـــم مـــن القواصـــم . ٧٦٦

م ١٩٩٤هــ،  ١٤١٤دار الجيـل لـسنة   : طبـع / الـشيخ محـب الـدين الخطيـب         : تحقيق
.لبنانــ بيروت/ لطبعة الثالثة ا/ 
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الـشيخ  : تـأليف / عوالم العلوم والمعارف واألحوال من اآليات واألخبـار واألقـوال     . ٧٦٧
مؤسـسة اإلمـام المهـدي عجـل اهللا تعـالى      : طبع/ عبد اهللا البحراني االصفهاني  

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثالثة / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥فرجه الشريف لسنة 
ت (الــشيخ عبــد اهللا البحرانــي   : تــأليف/ ، اإلمــام الحــسين عليــه الــسالم    العــوالم. ٧٦٨

مدرسـة اإلمــام  : طبـع / مدرسـة اإلمــام المهـدي عليـه الــسالم    : تحقيـق ) / هــ ١١٣٠
الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧المهدي عجل اهللا تعالى فرجـه الـشريف لـسنة      

.إيرانــ قم المقدسة/ المحققة 
الـسيد  : تقـديم ) / هــ ٨٨٠ت (ابن أبـي جمهـور األحـسائي     :تأليف/ عوالي اللئالي   . ٧٦٩

مطبعــة  : طبــع/ مجتبــى العراقــي  : تحقيــق/ شــهاب الــدين النجفــي المرعــشي    
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣سيد الشهداء لسنة 

ــود  . ٧٧٠ ــأليف/ عـــون المعبـ ــادي   : تـ ــق العظـــيم آبـ الكتـــب : طبـــع/ محمـــد شـــمس الحـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥العلمية لسنة 

ماجـستير  (محمـد سـيد كيالنـي    : تـأليف / عين اليقين فـي سـيرة سـيد المرسـلين        . ٧٧١
ــاهرة   ـــة القــ ــة اآلداب جامعـ ــع) / كليــ ــسنة    : طبــ ــشر لــ ــة والنــ ــة للطباعــ دار المعرفــ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨
/ فــر الــصدوق الــشيخ األكبــر أبــي جع: تــأليف/ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الــسالم  . ٧٧٢

ـــ  قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٥المكتبة الحيدرية لسنة    : طبع
.إيران

) / هـــ٧٣٤ت (ابــن ســيد النــاس  : تــأليف/ عيــون األثــر فــي فنــون المغــازي والــسير   . ٧٧٣
ــراث لـــسنة  : طبـــع ــة دار التـ ـــ، ١٤١٣مكتبـ ــورة / م ١٩٩٣هـ ــة المنـ ـــ المدينـ ــة ــ المملكـ

.العربية السعودية
منــــشورات : طبـــع ) / هــــ ٢٧٦ت (ابـــن قتيبـــة الـــدينوري    : تـــأليف / األخبـــار  عيـــون  . ٧٧٤

الطبعـة الثالثـة   / م ٢٠٠٣هــ،  ١٤٢٤دار الكتب العلمية لـسنة  ــ  محمد علي بيضوت  
.لبنانــ بيروت/ 
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حــسام : تحقيـق / محمـد ابــن شـاكر ابــن أحمـد الكتبــي    : تــأليف/ عيـون التـواريخ   . ٧٧٥
مكتبـة  : طبـع / أبو منـصور الحـافظ   الشيخ : تنسيق المقدمة / الدين المقدسي   

.مصر/ النهضة المصرية 
علــي بــن محمــد الليثــي الواســطي تــوفي فــي   : تــأليف/ عيــون الحكــم والمــواعظ  . ٧٧٦

دار : طبــــع/ الــــشيخ حــــسين الحــــسني البيرجنــــدي  : تحقيــــق/ القــــرن الــــسادس 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / الحديث 

ــزات  . ٧٧٧ ــون المعجـ ــشيخ حـــسين بـــن : تـــأليف/ عيـ ــد الوهـــاب  الـ ــسة : طبـــع/ عبـ مؤسـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤األعلمي للمطبوعات لسنة 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سـعيد  : تأليف/ الغارات أو االستغفار والغارات    . ٧٧٨
دار الكتـاب  : طبـع / الـسيد عبـد الزهـراء الحـسينين     : تحقيـق / بن هالل الثقفـي    

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠اإلسالمي لسنة 
يحيـى بـن الحـسين بـن القاسـم      : تأليف/ غاية األماني في أخبار القطر اليماني    . ٧٧٩

م ١٩٦٨هــ،  ١٣٨٨دار الكتـاب العربـي لـسنة    : طبع) / هـ١١٠٠ت (بن محمد بن علي   
.مصرــ القاهرة/ 

/ خـــاص والعـــام غايـــة المـــرام وحجـــة الخـــصام فـــي تعيـــين اإلمـــام مـــن طريـــق ال   . ٧٨٠
الـسيد علـي عاشـور    : تحقيـق / السيد هاشم البحراني الموسـوي التـويلي    : تأليف

بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٢هــ،  ١٤٢٢مؤسسة التاريخ العربي لسنة     : طبع/ 
.لبنانــ 

ــدير . ٧٨١ ــأليف/ الغـ ــي   : تـ ــشيخ العالمـــة األمينـ ــع/ الـ ــسنة   : طبـ ـــي لـ ــاب العرب دار الكتـ
.لبنانــ بيروت/ رابعة الطبعة ال/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧

غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي في ذكر األئمـة األمجـاد والعلمـاء          . ٧٨٢
ــارفين  ــاعلوي خـــرد بـــاعلوي الحـــسيني العلـــوي        : طبـــع / العـ ــد بـــن علـــي بـ محمـ
ــي  ــع/ التريمـ ــسنة    : طبـ ــراث لـ ــة للتـ ـــ، ١٤٢٢المكتبـــة األزهريـ ـــ بيـــروت/ م ٢٠٠٢هـ ــ

.لبنان
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: طبــع) / هـــ٢٢٤(أبــو عبيــد، القاســم بــن ســالم الهــروي  :تــأليف/ غريـب الحــديث  . ٧٨٣
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٧٦هـ، ١٣٩٦دار الكتاب العربي لسنة 

عبد الرحمن بن محمـد بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن       : تأليف/ غزوات ابن حبيش  . ٧٨٤
م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢دار الفكـر لـسنة   : طبـع / سهيل زكار : تحقيق) / هـ٤٨٥ت (حبيش  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
ت (ابـــن بـــشكوال خلـــف بـــن عبـــد الملـــك   : تـــأليف/ غـــوامض األســـماء المبهمـــة  . ٧٨٥

.الطبعة األولى/ عالم الكتب : طبع) / هـ٥٧٨
أبــو : تــأليف/ غــوامض األســماء المبهمــة الواقعــة فــي متــون األحاديــث المــسندة  . ٧٨٦

عـالم الكتـب لـسنة    : عطبـ ) / هــ ٥٧٨ت (القاسم خلف بن عبد الملك بن بـشكوال   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٧هـ، ، ١٤٠٧

: طبـع / فـارس حـسون كـريم    : تحقيـق / ابن أبي زينـب النعمـاني       : تأليف/ الغيبة  . ٧٨٧
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢دار أنوار الهدى لسنة 

) هــ ٤٦٠ت(شيخ الطائفة محمـد بـن الحـسن بـن علـي الطوسـي        : تأليف/ الغيبة  . ٧٨٨
مؤسـسة  : طبـع / الشيخ عباد اهللا الطهراني، الشيخ علي أحمـد ناصـح     : تحقيق/ 

ـــــ قـــم المقدســة / الطبعـــة األولــى  / م ١٩٩٠هـــ،  ١٤١١المعــارف اإلســالمية لـــسنة   
.إيران

محمد بـن يزيـد بـن عبـد األكبـر الثمـالي األزدي، أبـو العبـاس،         : تأليف/ الفاضل  . ٧٨٩
هــ،  ١٣٧٥مطبعة دار الكتب المـصرية لـسنة   : طبع) / هـ٢٨٥ت (المعروف بالمبرد  

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٥٦
هـــ، ١٤١٨دار المعــارف لــسنة  : طبــع/ توفيــق أبــو علــم   : تــأليف/ فاطمــة الزهــراء  . ٧٩٠

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨
: طبــع / عمــر أبــو النــصر    : تــأليف / فاطمــة بنــت محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم      . ٧٩١

ــة وال   ــة للطبـــع والترجمـ ــة األهليـ ــشر لـــسنة  المكتبـ ـــ، ١٣٥٤تـــأليف والنـ / م ١٩٣٥هـ
.مصرــ القاهرة
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/ دار الهـــادي : طبـــع/ الـــدكتور يوســـف البقـــاعي  : تـــأليف/ الفاكهـــة غـــذاء ودواء . ٧٩٢
.لبنانــ بيروت

جــار اهللا أبــو القاســم محمــود بــن     : تــأليف / الفــائق فــي غريــب الحــديث واألثــر     . ٧٩٣
تـب العلميـة لـسنة    دار إحيـاء الك : طبـع ) / هــ ٥٣٨ت (عمرو بن أحمد الزمخـشري      

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٤٧هـ، ١٣٦٦
أحمــد بـــن علــي، ابـــن حجـــر   : تـــأليف/ فــتح البـــاري فــي شـــرح صــحيح البخـــاري    . ٧٩٤

دار : طبــع/ محــب الــدين الخطيــب  : تحقيــق) / هـــ٨٥٢ت (العــسقالني الــشافعي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٩المعرفة لسنة 

الحـافظ ابـن حجـر العـسقالني     : ليفتـأ / فتح الباري في شرح صحيح البخـاري    . ٧٩٥
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الفكر لسنة : طبع) / هـ٨٥٢ت (

الحـافظ ابـن حجـر العـسقالني     : تـأليف / فتح الباري في شرح صحيح البخـاري    . ٧٩٦
دار المعرفـة لـسنة   : طبـع / عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز     : تحقيق) / هـ٨٥٢ت  (

.لبنانـ ـبيروت/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٩
: تحقيـق / صديق حسن خـان القنـوجي   : تأليف/ فتح البيان في مقاصد القرآن  . ٧٩٧

م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢المكتبـة العـصرية لـسنة    : طبـع / عبد اهللا بـن إبـراهيم األنـصاري     
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / 

أحمــد بــن عبــد  : تــأليف/ الفــتح الربــاني لترتيــب مــسند اإلمــام أحمــد الــشيباني   . ٧٩٨
دار : طبـع باألفـسيت  ) / هــ ١٣٧٨ت (بـن محمـد البنـا الـشهير بالـساعاتي         الرحمن

.لبنانــ بيروت/ إحياء التراث العربي 
ــي البيـــضاوي    . ٧٩٩ ــريج أحاديـــث تفـــسير القاضـ ــسماوي بتخـ ــأليف/ الفـــتح الـ ــن : تـ زيـ

/ أحمـد مجتبـى بـن نـذير عـالم الـسلفي       : تحقيـق / الدين عبد الرؤوف المناوي  
المملكـة  ـــ  الريـاض / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩دار العاصمة لسنة   : طبع

.العربية السعودية
: تـــأليف/ فـــتح القـــدير الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفـــسير    . ٨٠٠
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: طبــع) / هـــ١٢٥٠ت (محمـد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الــشوكاني اليمنــي   
.لبنانــ بيروت/ ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار الكلم الطيب لسة 

: تـــأليف/ القـــدير الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفـــسير   فـــتح . ٨٠١
: طبــع) / هـــ١٢٥٠ت (محمـد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الــشوكاني اليمنــي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١دار ابن حزم لسنة 
ن أحمــد بــ : تــأليف/ فــتح الملــك العلــي بــصحة حــديث بــاب مدينــة العلــم علــي      . ٨٠٢

: تحقيـق وتعليــق ) / هــ ١٣٨٠ت (محمـد بـن الـصديق الحـسني المغربــي الغمـاري      
ــاد ســـرور . د ـــ، ١٣٥٤المطبعـــة اإلســـالمية لـــسنة  : طبـــع/ عمـ ـــ األزهـــر/ م ١٩٣٥هـ ــ

.مصر
أحمــد بــن الــصديق الغمــاري    : تــأليف/ فــتح الوهــاب بتخــريج أحاديــث الــشهاب    . ٨٠٣

م الكتـب للطباعـة   عـال : طبـع / حمدي عبد المجيد السلفي : تحقيق/ الشافعي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨والنشر والتوزيع لسنة 

الـدكتور  : تحقيـق وتقـديم  ) / هــ ٢٨٨ت (نعيم بن حمـاد المـروزي     : تأليف/ الفتن  . ٨٠٤
/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة        : طبـع / سهيل زكار   

.لبنانــ بيروت
الــدكتور ســهيل : تحقيــق) / هـــ٣١٤ت (م الكــوفي أحمــد بــن أعــث: تــأليف/ الفتــوح . ٨٠٥

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / ١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار الفكر لسنة : طبع/ زكار 
أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر بــن داود البغــدادي الــبالذري   : تــأليف/ فتــوح البلــدان . ٨٠٦

دار ابـن خلـدون لـسنة    : طبـع ) / هــ ٨٩٢ت (المولود أواخـر القـرن الثـاني الهجـري        
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨

الــسيد أحمــد بــن : تــأليف/ الفتوحــات اإلســالمية بعــد مــضي الفتوحــات النبويــة  . ٨٠٧
هــ،  ١٣٨٧مؤسسة الحلبي وشـركائه للنـشر لـسنة     : طبع/ زيني دحالن، مفتي مكة     

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٨
بـن  محمـد بـن علـي   : تـأليف / الفخري في اآلداب الـسلطانية والـدول اإلسـالمية       . ٨٠٨
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هـــ، ١٣٨٦دار صــادر لــسنة  : طبــع) / هـــ٧٠٩ت (طباطبــا المعــروف بــابن الطقطقــا   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٦

: تحقيــق) / هـــ١٤٠٠ت (الــسيد محمــد بــاقر الــصدر   : تــأليف/ فــدك فــي التــاريخ  . ٨٠٩
هــــ، ١٤١٥مركــز الغــدير للدراســات اإلســالمية لــسنة      : طبــع / عبــد الجبــار شــرارة    

.إيرانــ المقدسةقم/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥
دار الهـــادي : طبـــع/ عبـــد اهللا اليوســـف : تـــأليف/ فـــدك فـــي الماضـــي والحاضـــر  . ٨١٠

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢لسنة 
دار الـوالء لـسنة   : طبـع / الشيخ حسن أحمـد العـاملي   : تأليف/ فدك هبة النبوة  . ٨١١

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦
فرائد السمطين فـي فـضائل المرتـضى والبتـول والـسبطين واألئمـة مـن ذريـتهم           . ٨١٢

إبراهيم بن محمد ابن المؤيـد بـن عبـد اهللا بـن علـي بـن        : تأليف/ عليهم السالم   
ــن محمـــد الجـــويني الخراســـاني     الـــشيخ محمـــد بـــاقر   : تحقيـــق ) / هــــ ٧٢٢ت (بـ

عـة األولـى   الطب/ م ١٩٧٨هــ،  ١٣٩٨مؤسـسة المحمـودي لـسنة      : طبع/ المحمودي  
.لبنانــ بيروت/ 

شــيرويه : تـأليف / فـردوس األخبـار بمـأثور الخطـاب المخـرج علـى كتـاب الـشهاب         . ٨١٣
/ م ١٩٩٧هــــ،  ١٤١٧دار الفكـــر لـــسنة   : طبـــع / بـــن شـــهردار بـــن شـــيرويه الـــديلمي      

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
يرويه أبـي شـجاع شـيرويه بـن شـهردار بـن شــ      : تـأليف / الفـردوس بمـأثور الخطـاب    . ٨١٤

الــسعيد بــن بــسيوني   : تحقيــق ) / هـــ٥٠٩ت (الــديلمي الهمــذاني الملقــب بالكيــا    
ــول  ــع/ زغلـ ــسنة   : طبـ ــة لـ ــب العلميـ ـــ، ١٤٠٦دار الكتـ ــى  / م ١٩٨٦هـ / الطبعـــة األولـ

.لبنانــ بيروت
ــاهر بـــن محمـــد    : تـــأليف/ الفـــرق بـــين الفـــرق  . ٨١٥ ــاهر بـــن طـ أبـــو منـــصور، عبـــد القـ

/ محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد   :دراســة وتحقيــق) / هـــ١٠٣٧ت (البغــدادي 
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٦المكتبة العصرية لسنة : طبع ونشر
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ــاهر بـــن محمـــد    : تـــأليف/ الفـــرق بـــين الفـــرق  . ٨١٦ ــاهر بـــن طـ أبـــو منـــصور، عبـــد القـ
دار المعرفـــة : طبـــع/ الـــشيخ إبـــراهيم رمـــضان : تعليـــق) / هــــ١٠٣٧ت (البغـــدادي 

ـــ، ١٤١٥للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع لـــسنة   ـــ بيـــروت/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٤هـ ــ
.لبنان

ــصول المهمـــة فـــي أصـــول األئمـــة     . ٨١٧ ) / هــــ ١١٠٤ت (الحـــر العـــاملي  : تـــأليف / الفـ
مؤسـسة المعـارف   : طبـع / محمد بن محمد الحسين القائيني    : تحقيق وإشراف 

/ م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٨اإلســالمية لإلمــام علــي بــن موســى الرضــا عليــه الــسالم لــسنة       
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى

علي بـن محمـد بـن أحمـد المـالكي      : تأليف/ الفصول المهمة في معرفة األئمة  . ٨١٨
دار : طبــع/ ســامي الغربــري : تحقيــق) / هـــ٨٥٥ت (المكــي الــشهير بــابن الــصباغ  

قـم المقدسـة  / الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الحديث للطباعة والنشر لسنة   
.إيرانــ 

علي بـن محمـد بـن أحمـد المـالكي      : تأليف/ ي معرفة األئمة الفصول المهمة ف . ٨١٩
.دار الحيدرية: طبع) / هـ٨٥٥ت (المكي الشهير بابن الصباغ 

منــــشورات المطبعــــة : طبـــع / شـــاذان بــــن جبرئيـــل القمــــي   : تــــأليف/ الفـــضائل  . ٨٢٠
.العراقــ النجف األشرف/ م ١٩٦٢هـ، ١٣٨١الحيدرية ومكتبتها لسنة 

الـــسيد مرتـــضى الحــــسينين   : تـــأليف / ح الـــستة  فـــضائل الخمـــسة مـــن الـــصحا    . ٨٢١
هــ،  ١٣٩٣سة األعلمـي للمطبوعـات لـسنة      سـ مؤ: طبع) / هـ١٤١٠ت  (الفيروز آبادي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٧٣
ســيد محمــد أشــرف بــن ســيد محمــد، الملقــب بعبــد     : تــأليف/ فــضائل الــسادات  . ٨٢٢

).هـ١١٠٣ت (الحسيب أحمد االصفهاني 
هــ،  ١٤٢٨الدار اإلسالمية لـسنة  : طبع/ الشيخ الصدوق : تأليف/ عة فضائل الشي . ٨٢٣

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٧
) / هــ ٢٤١ت (أحمد بن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني        : تأليف/ فضائل الصحابة   . ٨٢٤
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هـــــ، ١٤٠٢: مؤســـسة الرســــالة لـــسنة  : طبــــع/ وصـــي اهللا محمــــد عبـــاس   : تحقيـــق 
.م١٩٨٢

دار الكتـب العلميـة   : طبع/ أحمد بن شعيب النسائي : تأليف /فضائل الصحابة   . ٨٢٥
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥لسنة 

تــأليف أبــي العبــاس أحمــد بــن الحــسن الكنكــشي،       ) مخطــوط (فــضائل العــشرة  . ٨٢٦
.١٢٩٩٠: يرقد هذا المخطوط في مكتبة األسد ويحمل الرقم

سـعيد المفــضل بـن محمــد بـن إبــراهيم    الحـافظ أبــو  : تــأليف/ فـضائل المدينـة   . ٨٢٧
/ م ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٥دار الفكــر لــسنة   : طبــع ) / هـــ ٣٠٨ت (الجنــدي اليمنــي المكــي    

.سورياــ بدمشق
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن   : تــأليف/ فــضائل أميــر المــؤمنين عليــه الــسالم  . ٨٢٨

عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد اهللا بـن عجـالن، أبـو العبـاس المعـروف         
ــا لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٣٣٢ت ) (بـــن عقـــدة الكـــوفي ا(بــــ ـــ، ١٤٢٤منـــشورات دليـــل مـ هـ

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤
ت (الحــافظ عمــر بــن شــاهين   : تــأليف/ فــضائل فاطمــة الزهــراء عليهــا الــسالم    . ٨٢٩

ـــ٣٨٥ ــدكتور محمـــد هـــادي األمينـــي    : تقـــديم وتحقيـــق  ) / هـ مؤســـسة  : طبـــع / الـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢الكتاب اإلسالمي لسنة الغدير للمطبوعات دار 

ت (الحــافظ عمــر بــن شــاهين   : تــأليف/ فــضائل فاطمــة الزهــراء عليهــا الــسالم    . ٨٣٠
مكتبـة التربيـة   : طبـع / الدكتور محمد هادي األمينـي   : تقديم وتحقيق ) / هـ٣٨٥

.مصرــ القاهرة/ اإلسالمية 
ــ   : تــأليف/ فــضل آل البيــت  . ٨٣١ ) / هـــ ٨٤٥ت (ن علــي المقريــزي  تقــي الــدين أحمــد ب

ــق وتعليـــق  ــع/ محمـــد أحمـــد عاشـــور   : تحقيـ ــسنة  : طبـ ــصام لـ هــــ،  ١٤٠٠دار االعتـ
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٠

: تحقيـق ) / هــ ٣٣٩ت (علـي بـن بابويـه القمـي     : تـأليف / فقه الرضـا عليـه الـسالم      . ٨٣٢
المؤتمر العـالمي لإلمـام  : طبع/ مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث       
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ـــ  مـشهد المقدسـة  / الطبعـة األولـى   / م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦الرضا عليه الـسالم لـسنة     
.إيران

.م١٩٩٢هـ، ١٤١٢سنة : طبع/ مركز المعجم الفقهي : تأليف/ فقه الطب . ٨٣٣
الـسيد أحمـد   : تحقيـق ) / هــ ٥٧٣ت (الدين الراونـدي    بقط: تأليف/ فقه القرآن   . ٨٣٤

هــــ، ١٤٠٥المرعــشي لـــسنة  مكتبــة آيـــة اهللا العظمــى النجفـــي  : طبـــع/ الحــسيني  
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٥

عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو   : تـــأليف/ فقـــه اللغـــة وســـر العربيـــة  . ٨٣٥
ــالبي   ـــ٤٢٩ت (منـــصور الثعـ ــزء األول ) / هـ ــشر / الجـ ــع ونـ ــة الخـــانجي  : طبـ مكتبـ

.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨المدني لسنة 
الــدكتورة ســامية محمــد : تــأليف/ الفكـر االجتمــاعي نــشأته واتجاهاتــه وقـضاياه   . ٨٣٦

.لبنانــ بيروت/ دار العلوم العربية : طبع/ جابر 
بـو القاسـم علـى بـن موسـى      أالـسيد العالمـة رضـى الـدين        : تـأليف / فالح السائل   . ٨٣٧

) / هــ ٦٦٤ت ) (الـسيد ابـن طـاووس   (بـن جعفـر بـن محمـد بـن محمـد المعـروف بــ        
هــ،  ١٤١٩مكتـب اإلعـالم اإلسـالمي لـسنة      : طبع/ غالم حسين المجيدي    : قيقتح

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٩
ــل بـــن محمـــد بـــن عقيـــل البغـــدادي    : تـــاليف/ الفنـــون . ٨٣٨ أبـــو الوفـــاء علـــي بـــن عقيـ

/ مخطوطـة بـاريس الوحيـدة    / جـورج المقدسـي   : تحقيـق ) / هـ٥١٣ت (الحنبلي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧١هـ، ١٣٩٠لسنة دار المشرق: طبع

: تـأليف / فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعـاجم والمـشيخات والمسلـسالت          . ٨٣٩
دار الغـرب  : طبـع / إحـسان عبـاس   : تحقيـق / عبد الحي بـن عبـد الكبيـر الكتـاني      

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢اإلسالمي لسنة 
ت (خ الطائفـــة محمـــد بـــن الحـــسن بـــن علـــي الطوســـي  شـــي: تـــأليف/ الفهرســـت . ٨٤٠

مطبعــة الحيــدري : طبــع/ الــسيد محمــد صــادق بحــر العلــوم  : تحقيــق) / هـــ٤٦٠
.العراقــ النجف األشرف/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢لسنة 
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: تــأليف/ فوائــد األصــول مــع حواشــي أوثــق الوســائل للميــرزا موســى التبريــزي        . ٨٤١
ــماء قلـــم لـــسنة  : طبـــع) / هــــ١٢٨١ت (نـــصاري الـــشيخ األعظـــم مرتـــضى األ دار سـ

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠
ــد الطوســـية  . ٨٤٢ ــأليف/ الفوائـ ــاملي    : تـ ــسن الحـــر العـ ــن حـ ـــ١١٠٤ت (محمـــد بـ ) / هـ

ـــ مهــدي الالجــوردي الحــسيني: تحقيــق متبــة المحالتــي : طبــع/ محمــد درودي ـ
.إيرانــ قم المقدسة/ نية الطبعة الثا/ م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣لسنة 

ــدير  . ٨٤٣ ــأليف/ فـــيض القـ ــشوكاني : تـ ــع/ الـ ـــة لـــسنة   : طبـ ــا لعلمي ـــ، ١٤١٥دار الكتبـ هـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤

محمــد بــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج  : تــأليف/ فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  . ٨٤٤
اريــة الكبــرى  المكتبــة التج: طبــع/ الــدين بــن علــي بــن زيــن العابــدين المنــاوي     

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٦٥لسنة 
محمــد بــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج  : تــأليف/ فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  . ٨٤٥

: طبـع / أحمد عبد الـسالم  : تصحيح/ الدين بن علي بن زين العابدين المناوي   
.لبنانــ بيروت: الطبع/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٥دار الكتب العلمية لسنة 

ــرفهم؟ قادتنـــا كيـــف. ٨٤٦ ــد هـــادي الميالنـــي   / نعـ ـــ١٣٩٥ت (تـــأليف الـــسيد محمـ ) / هـ
الــسيد علــي  : مراجعــة وإشــراف/ الــسيد محمــد علــي الميالنــي  : تحقيــق وتعليــق

: الطبعـــة/ م ٢٠٠٦هـــ،  ١٤٢٦مطبعـــة شــريعت لــسنة   : طبــع / الحــسيني الميالنــي   
.إيرانــ قم المقدسة/ األولى المنقحة 

ــق ) / هـــ١٣٨٠ت (ر العــاملي ســليمان الظــاه : تــأليف/ القاديانيــة . ٨٤٧ : تقــديم وتحقي
مؤسسة الغـدير للدراسـات والنـشر لـسنة     : طبع/ السيد محمد حسن الطالقاني    

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمـد كـاظم بـن الـشيخ        : تأليف/ قاموس الرجال   . ٨٤٨

ؤســسة النــشر اإلســالمي التابعـــة    م: طبــع ) / هـــ ١٤١٥ت (محمــد علــي التــستري    
ـــ قـــم المقدســـة/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٨هــــ، ١٤١٩لجامعـــة المدرســـين لـــسنة  ــ
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.إيران
/ الــشيخ مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي       / القــاموس المحــيط  . ٨٤٩

.سورياــ دمشق/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨مؤسسة النوري لسنة : طبع/ الطبعة األولى 
/ عليـاء شـكري   : تـأليف / شكالتها فـي المجتمـع المعاصـر      قراءات في األسرة وم   . ٨٥٠

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٤هـ، ١٣٩٤دار الثقافة للنشر والتوزيع لسنة : طبع
مؤســسة آل البيــت   : تحقيــق / الــشيخ الحميــري القمــي   : تــأليف / قــرب اإلســناد  . ٨٥١

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء  : طبــع/ علــيهم الــسالم إلحيــاء التــراث  
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣راث لسنة الت

الحـاج محـسن   : تحقيـق / الـسيد نعمـة اهللا الجزائـري    : تـأليف / قـصص األنبيـاء   . ٨٥٢
ـــ بيــروت/ الطبعــة الخامــسة / م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٩دار البالغــة لــسنة : طبــع/ عقيــل  ـ
.لبنان

دار االنتـــصار لـــسنة :طبـــع/ قطـــب الــدين الراونـــدي  : تـــأليف/ قــصص األنبيـــاء  . ٨٥٣
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / هـ ١٤٢٦

ــان فـــي التعريـــق بقبائـــل عـــرب الزمـــان   . ٨٥٤ القلقـــشندي، أبـــو : تـــأليف/ قالئـــد الجمـ
ــد بـــن علـــي     ـــ٨٢١ت (العبـــاس أحمـ ــع/ إبـــراهيم األبيـــاري  : تحقيـــق) / هـ دار : طبـ

.لبنانــ تبيرو/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الكتاب اللبناني لسنة 
أبــو عبـــد اهللا محمــد بـــن أحمــد بـــن جــزي الكلبـــي     : تـــأليف/ القــوانين الفقهيــة   . ٨٥٥

الطبعـة  / م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩دار الكتاب العربي لـسنة    : طبع) / هـ٧٤١ت  (الغرناطي  
.لبنانــ بيروت/ الثانية 

/ قوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب ووصـف طريـق المريـد إلـى مقـام التوحيـد               . ٨٥٦
/ باســل عيــون الــسود  : ضــبط وتــصحيح) / هـــ٣٨٦ت (الــب المكــي أبــي ط: تــأليف

.لبنانــ بيرت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار الكتب العلمية لسنة : طبع
الحـافظ شـمس الـدين    : تأليف/ القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع   . ٨٥٧

/ بـشير محمـد عيــون   : تحقيــق) / هــ ٩٠٢ت (محمـد بـن عبـد الــرحمن الـسخاوي     
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.السعوديةــ الطائف/ مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان : طبع
أحمـد بـن عبـد الحلـيم     : تـأليف / القول القيم مما يرويه ابـن تيميـة وابـن القـيم           . ٨٥٨

ــيم     بـــن عبـــد الـــسالم بـــن تيميـــة الحرانـــي، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـ
.لبنانـ ـبيروت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دار مكتبة الحياة لسنة : طبع/ الجوزية 

مكتبــة : طبــع) / هــ ٨٥٣ت (العــسقالني أحمــد بـن علــي  : تـأليف / القـول المــسدد  . ٨٥٩
.ابن تيمية

الحـافظ ابـن حجـر    : تـأليف / القول المـسدد فـي الـذب عـن مـسند اإلمـام أحمـد           . ٨٦٠
ـــــ بدمـــشق/ م ١٩٨٥هــــ، ١٤٠٥دار اليمامـــة لـــسنة : طبـــع) / هــــ٨٥٢ت (العـــسقالني 

.سوريا
: تحقيـق ) / هــ ٤٤٧ت (تقي الدين أبي صالح الحلبـي   : تأليف/ الكافي في الفقه    . ٨٦١

مكتبــة اإلمــام أميــر المــؤمنين عليــه الــسالم العامــة لــسنة     : طبــع/ رضــا أســتادي  
.إيرانــ إصفهان/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠

: تحقيـق / الشيخ أبي القاسـم جعفـر بـن محمـد القمـي         : تأليف/ كامل الزيارات   . ٨٦٢
ــفهاني     ــسنة   دار ا: طبـــع / الـــشيخ جـــواد القيـــوم االصـ هــــ،  ١٤٢٤لفقاهـــة للنـــشر لـ

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثالثة / م ٢٠٠٤
أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد          : تـأليف / الكامل في التـاريخ    . ٨٦٣

: تحقيــق) / هــ ٦٣٠ت (بـن عبـد الكــريم الـشيباني الجــزري، عـز الــدين ابـن األثيــر      
/ م ١٩٩٧هــــ، ١٤١٧لـــسنة دار الكتـــاب العربـــي : طبـــع/ عمـــر عبـــد الـــسالم تـــدمري 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد          : تـأليف / الكامل في التـاريخ    . ٨٦٤

دار : طبـع ) / هــ ٦٣٠ت (بن عبد الكريم الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن األثيـر           
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٦هـ، ١٣٨٦صادر لسنة 

ــة واأل . ٨٦٥ ــي اللغـ ــل فـ ــأليف/ دب الكامـ ــرد     : تـ ــد المبـ ــن يزيـ ــد بـ ــو العبـــاس محمـ ت (أبـ
/ الطبعــــة الثالثــــة / م ١٩٩٨هـــــ، ١٤١٨مؤســــسة الرســــالة لـــسنة  : طبــــع) / هــــ ٢٨٥
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.لبنانــ بيروت
) هــ ٣٦٥ت (أبـو أحمـد بـن عـدي الجرجـاني       : تـأليف / الكامل في ضعفاء الرجال     . ٨٦٦

اح أبــو عبــد الفتــــــ علــى محمــد معــوض ــــ عــادل أحمــد عبــد الموجــود : تحقيــق/ 
بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٨هــ،  ١٤١٨دار الكتب العلمية لـسنة      : طبع/ سنة  

.لبنانــ 
.مكتبة التراث اإلسالمي: طبع/ ابن عساكر الدمشقي : تأليف/ كتاب األربعين . ٨٦٧
الـسيد مهـدي الرجـائي    : تحقيـق / محمد طـاهر القمـي    : تأليف/ كتاب األربعين   . ٨٦٨

.الطبعة األولى/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨سنة : طبع/ 
دار المعرفـة  : طبـع ) / هــ ٢٠٤ت (الشافعي محمـد بـن إدريـس      : تأليف/ كتاب األم   . ٨٦٩

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣لسنة 
تـاريخ  (كتاب األنباء بأبناء األنبياء وتواريخ الخلفاء وواليـات األمـراء المعـروف بــ     . ٨٧٠

محمد بن سالمة بـن جعفـر بـن علـي     القاضي، أبو عبد اهللا   : تأليف) / القضاعي
الطبعـة  / م ١٩٩٨هــ،  ١٤١٨المكتبـة العـصرية لـسنة    : طبع) / هـ٤٥٤ت (القضاعي  

.لبنانــ صيدا/ األولى 
ت (الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمـي البـستي    : تأليف/ كتاب الثقات   . ٨٧١

هـــ، ١٣٩٥دار الفكــر لــسنة  : طبــع/ الــسيد شــرف الــدين أحمــد   : تحقيــق) / هـــ٣٥٤
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٧٥

ت (الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمـي البـستي    : تأليف/ كتاب الثقات   . ٨٧٢
ـــ، ١٣٩٣دار الفكـــر لـــسنة : طبـــع) / هــــ٣٥٤ ـــ دمـــشق/ الطبعـــة األولـــى / م ١٩٧٣هـ ــ

.سوريا
) / هــ ٣٨٦ت (أبو محمـد عبـد اهللا بـن أبـي زيـد القيراونـي       : تأليف/ كتاب الجامع   . ٨٧٣

.سورياــ دمشق/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٦مؤسسة الرسالة لسنة : طبع
أبــو محمــد عبــد : تــأليف/ كتــاب الجــامع فــي الــسنن واآلداب والمغــازي والتــاريخ  . ٨٧٤

ــن أبـــي زيـــد القيراونـــي     ــ  مؤســـسة الرســـالة  : طبـــع ) / هــــ ٣٨٦ت (اهللا بـ المكتبـــة  ـــ
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.تونس/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣العتيقة 
الشيخ محمـد بـن محمـد بـن     : تأليف) / النصرة في حرب البصرة   (ل  كتاب الجم . ٨٧٥

النعمــان بــن عبــد الــسالم بــن جــابر بــن النعمــان ابــن ســعيد بــن جبيــر المــروف            
م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣المطبعـة الحيدريـة لـسنة    : طبـع ) / هــ ٤١٣ت  ) (الـشيخ المفيـد   (بـ
.العراقــ النجف األشرف/ الطبعة األولى / 

) / هــ ٢٠٦ت (و عمرو إسـحاق بـن مـرار الـشيباني بـالوالء      أب: تأليف/ كتاب الجيم  . ٨٧٦
/ محمــد خلــف أحمـــد   : مراجعــة / إبــراهيم األبيـــاري  : تحقيــق / الجــزء الثالــث   

ـــ  القـاهرة / م ١٩٧٥هــ،  ١٣٩٥الهيئة العامة لشؤون المطابع األميريـة لـسنة         : طبع
.مصر

: تحقيـق /أبو عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي       : تأليف/ كتاب العين   . ٨٧٧
هـــــ، ١٤٠٨مؤســــسة األعلمـــي للمطبوعــــات لـــسنة   : طبـــع / مهـــدي المخزومــــي  . د

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧
دار الرفــاعي : طبـع ونـشر  ) / هــ ٣٩٥ت (ابـن فـارس اللغـوي    : تـأليف / كتـاب الفـرق   . ٨٧٨

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ الطبعة األولى / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢لسنة 
ــ. ٨٧٩ ــن فـــارس اللغـــوي   : تـــأليف / اب الفـــرق  كتـ ـــ٣٩٥ت (ابـ مكتبـــة  : طبـــع ونـــشر  ) / هـ

.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الخانجي لسنة 
/ الـسيد محمـد بـاقر األبطحـي     : تحقيـق / الشيخ المفيـد  : تاليف/ كتاب المزار   . ٨٨٠

بعــــة الط/ م ١٩٩٣هـــــ، ١٤١٤دار الفيــــد للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع لــــسنة  : طبـــع 
.لبنانــ بيروت/ الثانية 

ــاب المنمـــق  . ٨٨١ تـــصحيح  ) / هــــ ٢٤٥ت (محمـــد بـــن حبيـــب البغـــدادي    : تـــأليف / كتـ
.خورشيد أحمد فاروق: وتعليق

ــعيب   : تـــأليف/ كتـــاب الوفـــاة . ٨٨٢ ــسعيد  : تحقيـــق/ النـــسائي أحمـــد بـــن شـ ــد الـ محمـ
.مصرــ القاهرة/ مكتبة التراث اإلسالمي : طبع/ زغلول 

) / هــ ٣٢١ت (أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد          : تـأليف / كتاب جمهرة اللغـة     . ٨٨٣
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ــم للماليـــين لـــسنة  : طبـــع ـــ، ١٤٠٧دار العلـ ــة األولـــى  / م ١٩٨٧هـ ــروت/ الطبعـ ـــ بيـ ــ
.لبنان

الـشيخ محمـد   : تحقيـق / سليم بن قيس الهاللي / كتاب سليم بن قيس الهاللي  . ٨٨٤
الطبعــة /م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣دار دليــل مــا لــسنة  : طبــع/ بــاقر األنــصاري الزنجــاني  

.إيرانــ قم المقدسة/ الثالثة 
الـشيخ محمـد   : تحقيـق / سليم بن قيس الهاللي / كتاب سليم بن قيس الهاللي  . ٨٨٥

.إيرانــ قم المقدسة/ مؤسسة البعثة : طبع/ باقر األنصاري الزنجاني 
كتـــــاب فـــــضائل العـــــشرة تـــــأليف أبـــــي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن الحـــــسن الكنكـــــشي     . ٨٨٦

)١٢٩٩٠(سد ويحمل الرقم يرقد في مكتبة األ) مخطوط(
الــشيخ الــزين أبــو العــدل قاســم بــن    : تــأليف/ كتــاب مــن روى عــن جــده عــن أبيــه    . ٨٨٧

ــا  ـــ٨٧٩ت (قطلوبفـ ــع) / هـ ــسنة   : طبـ ــال لـ ـــ، ١٤١٩مكتبـــة المعـ الطبعـــة  / م ١٩٩٩هـ
.الكويت/ األولى 

إمــام المتقــين وقائــد الغــر المحجلــين اإلمــام علــي  : خطــب/ كتــاب نهــج البالغــة . ٨٨٨
.يهما السالمبن أبي طالب عل

كتاب نوادر حكايات مستطرفاة فـي مناقـب المتقـدمين مـن األنبيـاء والـصالحين           . ٨٨٩
.يرقد في مكتبة األسد الوطنية بدمشق الشام) مخطوط(

) هـــ١٣٥٩ت (الــشيخ عبــاس القمــي  : تــأليف/ كحــل البــصر فــي ســيرة ســيد البــشر  . ٨٩٠
ـــــ روتبيــ / م ١٩٨٣هـــ،  ١٤٠٣مؤســسة الوفــاء لــسنة    : طبــع / فــي النجــف األشــرف    

.لبنان
الشيخ منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي      : تأليف/ كشاف القناع عن اإلقناع    . ٨٩١

دار : طبــع/ هــالل مــصيلحي ومــصطفى هــالل  : تحقيــق) / هـــ١٠٥١ت (الحنبلــي 
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الفكر لسنة 

وتي الشيخ منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـ     : تأليف/ كشاف القناع عن اإلقناع    . ٨٩٢
دار عـالم الكتـب   : طبـع / محمد أمـين الـضناوي   : تحقيق) / هـ١٠٥١ت  (الحنبلي  
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.لبنانــ بيروت/ 
أبــو : تــأليف) / تفــسير الكــشاف (الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل     . ٨٩٣

دار : طبـع ) / هــ ٥٣٨ت (القاسم جار اهللا محمود بن عمـر بـن محمـد الزمخـشري       
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الرابعة / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الكتب العلمية لسنة 

ــار اهللا : تـــأليف/ الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل  . ٨٩٤ أبـــو القاســـم جـ
مكتبــة العبيكــان   : طبــع ) / هـــ٥٣٨ت (محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــشري      

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لسنة 
الحافظ نور الدين علي بن أبـي بكـر بـن    : تأليف/ كشف األستار عن زوائد البزار   . ٨٩٥

/ م ١٩٧٩هـــ، ١٣٩٩مؤســسة الرســالة لــسنة   : طبــع) / هـــ٨٠٧ت (ســليمان الهيثمــي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

صــــبحي : تحقيــــق وتعليــــق/ ســــبط ابــــن العجمــــي : تــــأليف/ الكــــشف الحثيــــث . ٨٩٦
/ م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٧مكتبة النهضة العربيـة لـسنة  ــ  عالم الكتب : طبع/ السامرائي  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
ــالم الربـــاني والحكـــيم اإللهـــي   : تـــأليف/ كـــشف الحـــق فـــي مـــسائل المعـــراج   . ٨٩٧ العـ

: طبــع/ أميــر عــسكري  : تحقيــق) / هـــ١٢٥٩ت (الــسيد كــاظم الحــسيني الرشــتي   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨مؤسسة البالغ لسنة 

/ مــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى ألــسنة النــاس    كــشف الخفــاء ومزيــل اإللبــاس ع . ٨٩٨
الــــشيخ إســــماعيل بــــن محمــــد بـــن عبــــد الهــــادي الجراحــــي العجلــــوني   : تـــأليف 

ـــ  بيـروت / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨دار الكتب العلمية لسنة   : طبع) / هـ١١٦٢ت  (الشافعي  
.لبنان

/ كــشف الخفــاء ومزيــل اإللبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى ألــسنة النــاس      . ٨٩٩
يخ إســــماعيل بــــن محمــــد بـــن عبــــد الهــــادي الجراحــــي العجلــــوني   الــــش: تـــأليف 

مؤسـسة الرسـالة لـسنة    : طبـع / أحمـد القـالش   : تحقيـق ) / هــ ١١٦٢ت  (الشافعي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
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/ كــشف الخفــاء ومزيــل األلبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى الــسنة النــاس      . ٩٠٠
الجراحــــي العجلــــوني الــــشيخ إســــماعيل بــــن محمــــد بـــن عبــــد الهــــادي  : تـــأليف 

دار الكتـــب : طبـــع/ الـــشيخ محمـــد عبـــد العزيـــز الخالـــدي  : تحقيـــق/ الـــشافعي 
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العلمية لسنة 

ــون    . ٩٠١ ــب والفنـ ــامي الكتـ ــن أسـ ــون عـ ــأليف/ كـــشف الظنـ ــن عبـــد اهللا   : تـ مـــصطفى بـ
ـــ     ــي، المـــشهور بـ )  / هــــ ١٠٦٧ت ) (حـــاجي خليفـــة (القـــسطنطيني الرومـــي الحنفـ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣دار الكتب العلمية لسنة :طبع
ــراء     . ٩٠٢ ــاء عـــن مبهمـــات الـــشريعة الغـ ــأليف/ كـــشف الغطـ ــشيخ جعفـــر كاشـــف   : تـ الـ

مكتـــب اإلعـــالم اإلســـالمي، عبـــاس التبريزيـــان، محمـــد رضـــا  : تحقيـــق/ الغطـــاء 
مركـــز النـــشر التـــابع لمكتـــب اإلعـــالم     : طبـــع / الـــذاكري، عبـــد الحلـــيم الحلـــي    

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢لسنة اإلسالمي
أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد     : تــأليف/ كــشف الغمــة عــن جميــع األمــة     . ٩٠٣

دار الكتـب العلميـة   : طبـع / الشيخ زكريا عميرات : تحقيق/ هـ،  ٩٧٣ت  (الشعراني  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨لسنة 

الـشيخ أبـو الحـسن، علـي بـن عيـسى بـن        : تـأليف / لغمة في معرفة األئمة   كشف ا . ٩٠٤
/ م ٢٠٠١هـــــ، ١٤٢١دار األضــــواء لــــسنة : طبــــع) / هـــــ٦٩٣ت (أبــــي الفــــتح األربلــــي 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
/ مؤســسة النــشر اإلســالمي  : تحقيــق/ الفاضــل الهنــدي : تــأليف/ كــشف اللثــام . ٩٠٥

ــع ــين لـــسنة    مؤســـسة النـــشر اإلســـالمي ا  : طبـ هــــ،  ١٤١٦لتابعـــة لجماعـــة المدرسـ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥

الحــسن بـــن  : تــأليف / كــشف اليقــين فــي فــضائل أميــر المــؤمنين عليــه الــسالم         . ٩٠٦
حــسين الــدركاهي أبــا محمــد   : تحقيــق) / هـــ٧٢٦ت (يوســف بــن المطهــر الحلــي   

.إيرانــ طهران/ م١٩٩١هـ، ١٤١١الناشر لسنة : طبع/ حسن حسين آبادي 
أحمـد بـن محمـد    : تـأليف ) / تفـسير الثعلبـي  (الكشف والبيان عن تفسير القرآن   . ٩٠٧
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/ ابـي محمـد بـن عاشـور     : تحقيـق ) / هــ ٤٢٧ت (بن إبراهيم الثعلبي، أبـو إسـحاق       
ــراث العربــــي لــــسنة  : طبــــع/ نظيــــر الــــساعدي : مراجعــــة وتــــدقيق دار إحيــــاء التــ

.لبنانــ وتبير/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢
ت (يوسـف الـصيداوي   : تـأليف ) / كتاب يعيد صوغ قواعد اللغـة العربيـة  (الكفاف  . ٩٠٨

ــ  دمــشق / الطبعــة األولــى   / م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩دار الفكــر لــسنة   : طبــع ) / هـــ١٤٢٣ ــ
.سوريا

/ القاسـم علـي بـن محمـد بـن علـي الخـزاز القمـي الـرازي          : تـأليف / كفاية األثـر    . ٩٠٩
انتــشارات : طبــع/ حـسيني الكــوهكمري الخـوئي   الــسيد عبـد اللطيــف ال : تحقيـق 

.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠١بيدار لسنة 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السالم ويليه البيـان فـي أخبـار       . ٩١٠

أبــي عبــد اهللا محمــد  : تــأليف/ صــاحب الزمــان عجــل اهللا تعــالى فرجــه الــشريف   
شـركة  : طبـع / محمـد هـادي األمينـي    . د: تحقيـق / بن يوسف الكنجـي الـشافعي     

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الرابعة / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣الكتبي لسنة 
علــي : تــصحيح وتعليــق / الــشيخ الــصدوق  : تــأليف/ كمــال الــدين وتمــام النعمــة   . ٩١١

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم        : طبع/ أكبر الغفاري   
.إيرانــ المقدسةقم / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥لسنة 

عــالء الــدين علــي بــن حــسام    : تــأليف/ كنــز العمــال فــي ســنن األقــوال واألفعــال     . ٩١٢
/ منـشورات مكتبـة التـراث اإلسـالمي     : طبـع ) / هــ ٩٧٥ت (الدين المتقي الهنـدي     

.سورياــ حلب
عــالء الــدين علــي بــن حــسام    : تــأليف/ كنــز العمــال فــي ســنن األقــوال واألفعــال     . ٩١٣

: نـشر / الشيخ بكري حيـاني  : ضبط وتفسير) / هـ٩٧٥ت (الدين المتقي الهندي  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩: سنة الطبع/ مؤسسة الرسالة 

مكتبـــــة : طبـــــع) / هــــــ٤٤٩ت (أبـــــي الفـــــتح الكراجكـــــي  : تـــــأليف/ كنـــــز الفوائـــــد . ٩١٤
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩١هـ، ١٤١١المصطفوي لسنة 



هذه فاطمة عليها السالم ...............................................................................6٢٤٨7

محمد بن عبد الرؤوف بن تـاج  : تأليف/ حديث خير الخالئق كنوز الحقائق في  . ٩١٥
/ دار بـــوالق : طبـــع) / هــــ١٠٣١ت (الـــدين بـــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين المنـــاوي   

.مصرــ بوالق
محمد بن عبد الرؤوف بن تـاج  : تأليف/ كنوز الحقائق في حديث خير الخالئق   . ٩١٦

ــدين بـــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين المنـــاوي        دار الكتـــب  : طبـــع ) / هــــ ١٠٣١ت (الـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥العلمية للنشر والتوزيع لسنة 

المطبعة الحيدرية لـسنة  : طبع/ الشيخ عباس القمي : تأليف/ الكنى واأللقاب   . ٩١٧
.العراقــ النجف األشرف/ الطبعة الثالثة / م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٩

!) / الخفــيالــضغط النفــسي العــدو  (كيــف تواجــه الهمــوم والــضغوطات اليوميــة   . ٩١٨
ــا عبـــدوش  ــركة دار الفراشـــة للطباعـــة والنـــشر  : طبـــع/ إعـــداد فاديـ ـــ بيـــروت/ شـ ــ

.لبنان
ت (الـشيخ مـصطفى الغاليينـي    : تـأليف / لبـاب الخيـار فـي سـيرة النبـي المختـار       . ٩١٩

.مصر/ م ١٩٢٤هـ، ١٣٤٢المطبعة الرحمانية لسنة : طبع) / هـ١٣٦٤
الـدين الـسيوطي عبـد الـرحمن     جـالل : تـأليف / لباب النقـول فـي أسـباب النـزول       . ٩٢٠

ــدين الخـــضيري       ــابق الـ ــن سـ ــد بـ ــن محمـ ــر بـ ــي بكـ ــن أبـ ـــ٩١١ت (بـ دار : طبـــع) / هـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠الهجرة لسنة 

مكتبـة دار  : طبـع ) / هـ٥٥٦ت (عبد الوهاب الصابوني : تأليف/ اللباب في النحو    . ٩٢١
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٢الشرق لسنة 

جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور االنـــصاري   : تـــأليف/ عـــرب لـــسان ال. ٩٢٢
هــ،  ١٤٢٤دار الكتب العلميـة لـسنة   : طبع/ عامر أحمد حيدر  : تحقيق/ المصري  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة االولى / م ٢٠٠٤
جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور االنـــصاري   : تـــأليف/ لـــسان العـــرب . ٩٢٣

.لبنانــ بيروت/ ث العربي دار إحياء الترا: طبع/ المصري 
أحمد بن علي بـن حجـر العـسقالني، أبـو الفـضل شـهاب          : تأليف/ لسان الميزان   . ٩٢٤
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مكتبــة المطبوعــات اإلســالمية  : طبــع/ عبــد الفتــاح أبــي غــدة   : تحقيــق/ الــدين 
.مصرــ االسكندرية/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣لسنة 

الحـــافظ زيـــن : تـــاليف/ وظـــائف لطـــائف المعـــارف فـــي مالمواســـم العـــام مـــن ال . ٩٢٥
مؤسـسة الريـان ودار ابـن حـزم لـسنة      : طبع) / هـ٧٩٥ت (الدين بن رجب الحنبلي   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤
: تـأليف / لطائف المنن واألخالق فـي وجـوب التحـدث بنعمـة اهللا علـى اإلطـالق        . ٩٢٦

هــ،  ١٤٠٥دار الحكمـة لـسنة   منـشورات : طبـع ) / هــ ٩٧٣ت  (عبد الوهـاب الـشعراني      
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥

آيــة اهللا لطــف اهللا الــصافي : تــأليف) / فــي الكتــاب والحــديث والمــذهب(لمحــات . ٩٢٧
ـــ طهــران/ قــسم الدراســات اإلســالمية فــي مؤســسة البعثــة    : نــشر/ الكلبايكــاني  ـ

.إيران
علـي بـن   محمـد : تأليف/ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء عليها السالم   . ٩٢٨

الــسيد هاشــم  : تحقيــق ) / هـــ٣١٠ت (أحمــد القراچــه داغــي التبريــزي األنــصاري     
قــم / الطبعــة األولــى / م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٨مؤســسة الهــادي لـسنة  : طبــع/ الميالنـي  
.إيرانــ المقدسة

ــأليف/ اللمعـــة الدمـــشقية  . ٩٢٩ ــال الـــدين مكـــي    : تـ ــد بـــن جمـ ــسعيد محمـ الـــشهيد الـ
ــاملي  ـــ٧٨٦ت ) (الـــشهيد األول(العـ ــسنة   : طبـــع/ )هـ ــي لـ ــاء التـــراث العربـ دار إحيـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
الــسيد رضــي الــدين أبوالقاســم علــي بــن     : تــأليف/ اللهــوف فــي قتلــى الطفــوف    . ٩٣٠

موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن محمـد الطـاووس العلـوي              
قـــــم / م ١٩٩٧هــــــ، ١٤١٧دار أنـــــوار الهـــــدى لـــــسنة : طبـــــع) / هــــــ٦٦٤ت (الحـــــسني 
.إيرانــ المقدسة

السيد محـسن األمـين   : تأليف/ لواعج األشجان في مقتل الحسين عليه السالم     . ٩٣١
دار األميــــر لــــسنة : طبــــع/ الــــسيد حــــسن األمــــين العــــاملي  : تحقيــــق/ العــــاملي
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧
محمــد : وضــعه/ ن البخــاري ومــسلم اللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــه الــشيخا  . ٩٣٢

ــاقي   ــم لـــسنة  : طبـــع/ فـــؤاد عبـــد البـ ـــ، ١٤٠٦دار اقلـ / الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٨٦هـ
.لبنانــ بيروت

) / هـــــ٢٧٦ت (ابــــن مخلــــد القرطبــــي : تــــأليف/ مــــا روي فــــي الحــــوض والكــــوثر . ٩٣٣
مكتبــة العلــوم والحكــم لــسنة  : طبــع/ عبــد القــادر محمــد عطــا صــوفي  : تحقيــق

ـــ، ١٤١٣ ــى  /م ١٩٩٣هـــ ـــــة المنـــــورة / الطبعـــــة األولـــ ـــ المدين ــة  ــــ المملكـــــة العربيـــ
.السعودية

) ابـن شـاذان  (محمد بن أحمد بن علي بـن الحـسن القمـي      : تأليف/ مائة منقبة   . ٩٣٤
/ مدرسـة اإلمـام المهـدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف         : تحقيق) / هـ٤١٢ت  (

رســة مد: طبــع/ الــسيد محمــد بــاقر بــن المرتــضى الموحــد األبطحــي      : إشــراف
هــ،  ١٤٠٧اإلمام المهدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف بـالحوزة العلميـة لـسنة           

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األويى المحققة المسندة / م ١٩٨٧
ت (محمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس األمـة السرخـسي            : تأليف/ المبسوط  . ٩٣٥

/ م ١٩٨٦هـــ، ١٤٠٦دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة   : طبــع) / هـــ٤٨٣
.لبنانــ بيروت

الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علـي  : تاليف/ المتفق والمفترق  . ٩٣٦
: طبــع/ الــدكتور محمــد صــادق إيــدن الحامــدي  : تحقيــق) / هـــ٤٦٣ت (بــن ثابــت 

.سورياــ دمشق/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار القادري لسنة 
: طبـع ) / هــ ١١٣٨ت (الـسندي  : تـأليف / سندي متن البخاري مشكول بحاشـية الـ   . ٩٣٧

.لبنانــ بيروت/ دار صعب 
ت (عبـد اهللا العاليلـي   : تـأليف / ـــ  عليهـا الـسالم  ــ  مثلهن األعلى السيدة خديجة   . ٩٣٨

ــ  بيــروت / م ١٩٨٣هـــ،  ١٤٠٣دار األهليــة للنــشر والتوزيــع لــسنة     : طبــع ) / هـــ١٤١٦ ــ
.لبنان
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المطبعـة الحيدريـة   : طبـع ) / هــ ٦٤٥ت (ي اابن نمـا الحلـ   : تأليف/ مثير األحزان   . ٩٣٩
.العراقــ النجف األشرف/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٦٩لسنة 

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن   : تــصنيف/ مثيــر العــزم الــساكن إلــى أشــرف األمــاكن    . ٩٤٠
أبـو عبـد اهللا محمـود المنـصوري     : تهـذيب ) / هـ٥٩٧ت (محمد سبط بن الجوزي  

مكتبــة الــصحابة  : طبــع/ أبــو موســى عــز العــرب بــن محمــد ضــبعون     : تحقيــق/ 
.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن   : تــصنيف/ مثيــر العــزم الــساكن إلــى أشــرف األمــاكن    . ٩٤١
أبـو عبـد اهللا محمـود المنـصوري     : تهـذيب ) / هـ٥٩٧ت (محمد سبط بن الجوزي  

مكتبــة التــابعين  : طبــع/ ضــبعون أبــو موســى عــز العــرب بــن محمــد     : تحقيــق/ 
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 

الـــشريف الرضـــي محمـــد بـــن الحـــسين الموســـوي   : تـــأليف/ المجـــازات النبويـــة . ٩٤٢
األســــتاذ (الــــدكتور طــــه محمــــد الزينــــي  : تحقيــــق وشــــرح) / هـــــ٤٠٦ت (العلــــوي 
.إيرانــ قم المقدسة/ منشورات مكتبة بصيرتي : طبع) / باألزهر

ابــو الفــضل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم     : تــاليف/ مجمــع األمثــال . ٩٤٣
ـــ، ١٣٩٣دار الفكــــر لــــسنة : طبــــع) / هـــــ٥١٨ت (النيــــسابوري الميــــداني  / م ١٩٧٢هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة 
: تحقيـق ) / هــ ١٠٨٥ت (الشيخ فخـر الـدين الطريحـي    : تأليف/ مجمع البحرين   . ٩٤٤

النجــف / الطبعــة األولــى  / دار الثقافــة العربيــة  : طبــع/ سيني أحمــد علــي الحــ 
.العراقــ األشرف

ت (الحافظ نور الـدين الهيثمـي   : تأليف/ مجمع البحرين في زوائد المعجمين  . ٩٤٥
الريـاض / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥مكتبة الرشـد لـسنة    : طبع) / هـ٨٠٧

.المملكة العربية السعوديةــ 
أبــو القاســم الحــسين بــن مفــضل بــن محمــد الراغــب     : تــأليف/ مجمــع البالغــة . ٩٤٦

مكتبـة  : طبـع ونـشر  ) / هــ ٥٠٢ت (اإلصفهاني من أعالم القرن الخامس الهجـري     
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.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦األقصى لسنة 
أبي الحسن نور الدين علـي بـن أبـي بكـر     : تأليف/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  . ٩٤٧

بيـروت / م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢دار الفكر لسنة  : طبع) / هـ٨٠٧ت  (بن سليمان الهيثمي    
.لبنانــ 

أبي الحسن نور الدين علـي بـن أبـي بكـر     : تأليف/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  . ٩٤٨
دار : نـشر / تحقيـق عبـد اهللا محمـد الـدرويش     ) / هــ ٨٠٧ت  (بن سليمان الهيثمي    

.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥الفكر لسنة 
.طبعة حجرية/ الشيخ أبو الحسن المرندي : تأليف/ ن مجمع النوري. ٩٤٩
مجموع أول مسائل عبد اهللا بن سالم مع النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم لعبـد       . ٩٥٠

ــرقم    ) مخطــــوط(اهللا بــــن ســــالم  ــة األســــد بدمــــشق ويحمــــل الــ ــي مكتبــ يرقــــد فــ
).١٥٠٦٢: (، رقم المصغر الفيلي)١٩١٢٤(

محــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن  الــشيرازي، : تــأليف/ المجمــوع شــرح المهــذب . ٩٥١
الطبعـة  / م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥مكتبـة اإلرشـاد لـسنة    : طبع) / هـ٦٧٦ت (شرف النووي  

.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ األولى 
الــشيرازي، محــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن  : تــأليف/ المجمــوع شــرح المهــذب . ٩٥٢

دار الكتـــب : طبــع / ثمانيـــة مــن البـــاحثين  : تحقيــق ) / هــــ٦٧٦ت (شــرف النــووي   
.لبنانــ بيروت/ بالطبعة األولى / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣العلمية لسنة 

/ الـــشيخ أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خالـــد البرقـــي  : تـــأليف/ المحاســـن . ٩٥٣
دار الكتــب : طبــع) / المحــدث(الــسيد جــالل الــدين الحــسيني  : تــصحيح وتعليــق
.إيرانــ طهران/ م ١٩٥٠هـ، ١٣٧٠اإلسالمية لسنة 

عالمة الـشام محمـد جمـال الـدين       : تأليف) / تفسير القاسمي (حاسن التأويل   م. ٩٥٤
الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٧٨هــ،  ١٣٩٨دار الفكـر لـسنة   : طبـع ) / هـ١٣٣٣ت (القاسمي  

.لبنانــ بيروت/ 
محمــد بــن عبــد اهللا الــشلبي     : تــصنيف / محاســن الوســائل فــي معرفــة األوائــل      . ٩٥٥
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ـــ، ١٤١٢س لــــسنة دار النفــــائ: طبــــع) / هـــــ٧٩٦ت (الدمــــشقي  الطبعــــة / م ١٩٩٢هــ
.لبنانــ بيروت/ األولى 

) / ٢٥٥ت (أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ    : تــأليف/ المحاســن واألضــداد  . ٩٥٦
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٨دار صعب لسنة : طبع/ فوزي عطوي : تحقيق

الــشيخ علــي بــن الحــاج مــصطفى  : تــأليف/ محاضــرة األوائــل ومــسامرة األواخــر  . ٩٥٧
عالء الدين البوسنوي الحنفي الـصوفي شـيخ زاويـة سـكتوار المعـروف بعلـي دده           

/ الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨دار الكتاب العربي لسنة    : طبع) / هـ١٠٠٧ت  (
.لبنانــ بيروت

أبــو  / المحتــضر فــي تحقيــق معاينــة المحتــضر للنبــي واألئمــة علــيهم الــسالم        . ٩٥٨
/ مـشتاق صـالح المظفـر    : تحقيـق / لي محمد الحسن بن سليمان الحلي العـام     

قــم / الطبعــة األولــى  / م ٢٠٠٩هـــ، ١٤٣٠مكتبــة العالمــة المجلــسي لــسنة    : طبــع
.المقدسة إيران

أبـي محمـد عبـد الحـق بــن     : تـأليف / المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيــز      . ٩٥٩
مطبوعــــــات وزارة األوقــــــاف والــــــشؤون  : طبــــــع) / هـــــــ٥٤٦ت (عطيــــــة األندلــــــسي 

.قطر/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١ة اإلسالمية لسن
/ الــسيد محمــد مهــدي الخرســان    : تــأليف/ المحــسن الــسبط مولــود أم ســقط   . ٩٦٠

قـم  / الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٧هــ،  ١٤٢٧دار دليل مـا لـسنة    ــ   مطبعة نقارش : طبع
.إيرانــ المقدسة

ابــن حــزم األندلــسي، أبــي : تــأليف/ المحلـى فــي شــرح المجلــى بــالحجج واآلثـار   . ٩٦١
لجنـة  : تحقيـق ) / هـ٤٥٦ت (حمد بن سعيد القرطبي الظاهري   محمد علي بن أ   

ــدة  : طبـــع/ إحيـــاء التـــراث العربـــي فـــي دار اآلفـــاق الجديـــدة    / دار اآلفـــاء الجديـ
.لبنانــ بيروت

ابــن حــزم األندلــسي، أبــي : تــأليف/ المحلـى فــي شــرح المجلــى بــالحجج واآلثـار   . ٩٦٢
لجنـة  : تحقيـق / )هـ٤٥٦ت (محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري       
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.لبنانــ بيروت/ دار الفكر : نشر/ إحياء التراث العربي 
) / هـــ٣٣٣ت (أبــو العــرب محمــد بــن أحمــد بــن تمــيم التميمــي   : تــأليف/ المحــن . ٩٦٣

دار الغــــرب اإلســــالم لــــسنة  : طبــــع/ الــــدكتور يحيــــى وهيــــب الجبــــوري  : تحقيــــق
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

: تحقيـق / كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد   : تأليف/ في اللغة    المحيط. ٩٦٤
الطبعـة  / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤دار علـم الكتـب لـسنة     : طبـع / محمد حسن آل ياسـين      

.العراقــ بغداد/ األولى 
ــاليف/ مختـــار الـــصحاح  . ٩٦٥ ــرازي     : تـ ضـــبط  ) / هــــ ٧٢١ت (محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـ

م ١٩٩٤هــ،  ١٤١٥ب العلميـة لـسنة   دار الكتـ : طبـع / أحمد شمس الـدين    : وتصحيح
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

أبــو الطــاهر إســماعيل بــن  : تــأليف/ المختــار مــن شــعر بــشار اختيــار الخالــديين   . ٩٦٦
.دار المدينة للطباعة والنشر: طبع/ أحمد زيادة اهللا التجيبي لبرقي 

سـى بـن   محمد بن عيسى بن سورة بن مو: تأليف/ مختصر الشمائل المحمدية   . ٩٦٧
مكتبة اآلداب للطباعة والنـشر  : طبع) / هـ٢٧٩ت  (الضحاك الترمذي أبو عيسى     

.مصرــ القاهرة/ والتوزيع 
ابن جماعة عبد العزيز بـن  : تأليف/ المختصر الصغير في سيرة البشير النذير     . ٩٦٨

محمد كمـال الـدين عـز    . د: تحقيق) / هـ٧٦٧ت (محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الم الكتب لسنة ع: طبع/ الدين 

عبـد  : تـأليف / المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم          . ٩٦٩
ــاني     ــة الكنـ ــراهيم بـــن جماعـ ــد بـــن إبـ ــق) / هــــ٧٦٧ت (العزيـــز بـــن محمـ . د: تحقيـ

/الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣دار البـشير لـسنة    : طبـع / سامي مكي العاني    
.األردنــ عمان

عبــد : تــأليف/ المختـصر النــدي فــي ســيرة النبـي صــلى اهللا عليــه ــــ وآلـه ــــ وســلم     . ٩٧٠
مكتبــة القـــرآن  : طبــع ) / هــــ٧٣٣ت (العزيــز بــن محمــد بـــن إبــراهيم بــن جماعــة       
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.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / للطبع والنشر والتوزيع 
منـشورات  : طبـع / حلـي  حـسن بـن سـليمان ال     : تـاليف / مختصر بصائر الدرجات    . ٩٧١

ـــ  النجـف األشـرف  / الطبعـة األولـى   / م ١٩٥٠هــ،   ١٣٧٠المطبعة الحيدريـة لـسنة      
.العراق

محمــد بـــن مكــرم بـــن علــي، أبـــو    : تــأليف / مختــصر تــاريخ دمـــشق البــن عـــساكر    . ٩٧٢
) / هـــ٧١١ت (الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور األنــصاري الرويفعــي األفريقــي    

دار : طبــع/ الحميــد مــراد، محمــد مطيــع  روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد : تحقيــق
دمـشق / الطبعة األولـى  / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٢الفكر للطباعة والتوزيع والنشر لسنة  

.سورياــ 
محمــد بـــن مكــرم بـــن علــي، أبـــو    : تــأليف / مختــصر تــاريخ دمـــشق البــن عـــساكر    . ٩٧٣

) / هـــ٧١١ت (الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور األنــصاري الرويفعــي األفريقــي    
/ م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥دار الفكـر لـسنة   : طبـع / مد حموش، محمد العمـر      أح: تحقيق
.سورياــ دمشق

جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي        : تأليف/ مختصر صفة الصفوة    . ٩٧٤
/ أبــو أحمــد معتــز أحمــد عبــد الفتــاح    : إعــداد) / هـــ٥٩٧ت (بــن محمــد الجــوزي  

.مصرــ هرةالقا/ دار الحديث : طبع/ عصام الدين الصبابتي : تحقيق
/ مؤسـسة النـشر اإلسـالمي    : تحقيق/ العالمة الحلي : تأليف/ مختلف الشيعة  . ٩٧٥

ــع ــين لـــسنة       : طبـ ــالمي التابعـــة لجماعـــة المدرسـ هــــ،  ١٤١٣مؤســـسة النـــشر اإلسـ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٢

أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي األندلـسي            : تأليف/ المخصص  . ٩٧٦
بيـروت / م ١٩٧٨هــ،  ١٣٩٨دار الفكر لسنة : طبع) / هـ٤٥٨ت (لمعروف بابن سيده   ا
.لبنانــ 

ت (بهاء الدين محمد بن الحـسن العـاملي صـاحب الكـشكول         : تاليف/ المخالة  . ٩٧٧
عــالم الكتــب لــسنة    : طبــع/ محمــد خليــل الباشــا   : ترجمــة وتحقيــق  ) / هـــ١٠٠٣
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.انلبنــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
) هــ ٧١٠ت (عبد اهللا بن أحمـد النـسفي   : تأليف/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل . ٩٧٨

ــد الـــشعار  : تحقيـــق/  ـــ، ١٤١٦دار النفـــائس لـــسنة : طبـــع/ الـــشيخ مـــروان محمـ هـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦

ــرى  . ٩٧٩ ــأليف/ المدونـــة الكبـ ــام مالـــك  : تـ ــراث العربـــي  : طبـــع/ اإلمـ ــاء التـ / دار إحيـ
.لبنانــ بيروت

.لبنانــ بيروت/ دار صادر : طبع/ اإلمام مالك : تأليف/ ونة الكبرى المد. ٩٨٠
الـــشيخ عـــزة اهللا : تحقيــق / الـــسيد هاشــم البحرانـــي  : تــأليف / مدينــة المعـــاجز  . ٩٨١

/ م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٣مؤسسة المعارف اإلسـالمية لـسنة      : طبع/ الموالئي الهمداني   
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

مطبعـة دار النـشر   : طبـع / محمد علـي جعفـر التميمـي    : تأليف/ مدينة النجف  . ٩٨٢
.العراقــ النجف األشرف/ م ١٩٥٨هـ، ١٣٧٢والتأليف في النجف األشرف لسنة 

خالـد بـن قاسـم    : تحقيـق ) / هـ٢٨٧ت (ابن أبي عاصم  : تأليف/ المذكر والتذكير   . ٩٨٣
ـــ الريــاض/ الطبعــة األولــى / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٣دار المنــار لــسنة : طبــع/ الــردادي  ـ

.المملكة العربية السعودية
ــ  المــرأة . ٩٨٤ وجيــه  : ترجمــة / ر داكــو  يــ بي: تــأليف / بحــث فــي ســيكولوجية األعمــاق     ــ

بيـروت / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩١هــ،  ١٤١١مؤسـسة الرسـالة لـسنة     : طبع/ أسعد  
.لبنانــ 

أبــو محمــد عفيــف الــدين عبــد اهللا بــن     : تــأليف/ مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان    . ٩٨٥
ــليمان اليــــافعي   أســــع ــن ســ ــي بــ ــن علــ ـــ٧٦٨ت (د بــ ــي ) / هــ ــع الحواشــ ــل : وضــ خليــ

/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٧هـــ، ١٤١٧دار الكتــب العلميــة لــسنة  : طبــع/ المنــصور 
.لبنانــ بيروت

شـمس الــدين أبـي المظفــر يوسـف بــن    : تــأليف/ مـرآة الزمــان فـي تــاريخ األعيـان    . ٩٨٦
جنـان  : تحقيـق ) / هــ ٦٥٤ت (قزأوغلي بن عبد اهللا سبط أبي الفـرج ابـن الجـوزي       
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/ م ١٩٩٠هـــ، ١٤١٠وزارة الثقافـة واإلعـالم لـسنة    : طبــع/ جليـل محمـد الهمونـدي    
.العراقــ بغداد

ــين الـــدين والمجتمـــع   . ٩٨٧ ــرأة بـ ــاقي زيـــدان   : تـــأليف/ المـ ــدكتور عبـــد البـ : طبـــع/ الـ
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧مكتبة النهضة المصرية لسنة 

الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد ابـن حـزم      : ليفتأ/ مراتب اإلجماع   . ٩٨٨
ــع) / هــــ ٤٥٦ت (األندلـــسي القرطبـــي الظـــاهري    دار الكتـــاب العربـــي لـــسنة    : طبـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
ت (اإلمام عبد الحسين شـرف الـدين الموسـوي قـدس سـره      : تأليف/ المراجعات  . ٩٨٩

هــ،  ١٤٠٢: سـنة الطبـع  : طبـع / شيخ حسين الراضـي   ال: تحقيق وتعليق ) / هـ١٣٧٧
.الطبعة الثانية/ م ١٩٨٢

ــ  علـــي القـــاري  : تـــأليف / المرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المــــصابيح     . ٩٩٠ محمــــد ـــ
دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع / جمـال العيتـاني   : تحقيق/ الخطيب التبريزي  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢
) هــ ٣٤٦ت (علي بن الحـسين المـسعودي   : تأليف/ ذهب ومعادن الجوهر    مروج ال . ٩٩١

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٥هـ، ١٣٨٤دار األندلس لسنة : طبع/ 
) هــ ٣٤٦ت (علي بن الحـسين المـسعودي   : تأليف/ مروج الذهب ومعادن الجوهر     . ٩٩٢

.لبنانــ بيروت/ دار القلم : طبع/ 
الحـسن علـي بـن الحـسين بـن علـي       أبـي : تـأليف / مروج الـذهب ومعـدن الجـوهر        . ٩٩٣

مؤســسة األعلمـــي  : طبــع / الطبعـــة األولــى  / أميــر مهنــا   : تحقيــق / المــسعودي  
.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١: لسنة الطبع

ــرى  . ٩٩٤ ــة الكبــ ــأليف/ المــــساجد التاريخيــ ــان  : تــ دار : طبــــع/ الــــدكتور يوســــف فرحــ
.لبنانــ طرابلس/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣الشمال لسنة 

ابــن فــضل اهللا العمــري شــهاب   : تــأليف/ بــصار فــي ممالــك األمــصار   مــسالك األ. ٩٩٥
معهـد تـاريخ   : طبـع / فـؤاد سـركين   : يـصدره ) / هــ ٧٤٩ت (الدين أحمـد بـن يحيـى     
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/ م ١٩٨٨هـــ، ١٤٠٨العلــوم العربيــة واإلســالمية فــي إطــار جامعــة فرانكفــورد لــسنة    
.ألمانياــ فرانكفورد

األخبـار ومحاسـن األشـعار وعيـون     مسالك األبصار في ممالك األمصار وعجائب    . ٩٩٦
: تحقيــق/ محمــد بــن صــالح بــن الحــسن العــصامي الــصنعاني    : تــأليف/ اآلثــار 

هــ،  ١٤٠٥دار المـسيرة لـسنة   : طبـع / محمد بن علي بن الحسين األكوع الجـوالي      
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٥

مؤســـــسة : قتحقيـــــ) / هــــــ٩٦٥ت (الـــــشهيد الثـــــاني : تـــــأليف/ مـــــسالك األفهـــــام . ٩٩٧
/ م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٣مؤسسة المعارف اإلسـالمية لـسنة    : طبع/ المعارف اإلسالمية   

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
) / هــــ١٢٩ت (فـــراس بـــن يحيـــى الكـــوفي  : تـــأليف/ مـــسانيد أبـــي يحيـــى الكـــوفي  . ٩٩٨

هـــ، ١٤١٣مطــابع ابــن تيميــة لــسنة   : طبــع/ محمــد بــن حــسن المــصري   : تحقيــق
.مصرــ القاهرة/ ة األولى الطبع/ م ١٩٩٣

/ علــي بـن اإلمـام جعفــر الـصادق عليـه الــسالم     : تـأليف / مـسائل علـي بــن جعفـر    . ٩٩٩
المــــؤتمر : طبــــع/ مؤســــسة آل البيــــت علـــيهم الــــسالم إلحيــــاء التـــراث   : تحقيـــق 

/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٨٩هـــ، ١٤٠٩العــالمي لإلمــام الرضــا عليــه الــسالم لــسنة      
.إيرانــ مشهد المقدسة

) / هـــ٧٢٦ت (العالمــة الحلــي : تـأليف ) / المجموعــة(ستجاد مــن االرشــاد المـ . ١٠٠٠
/ م ١٩٨٦هــ،  ١٤٠٦مكتبة آية اهللا العظمـى الـسيد المرعـشي النجفـي لـسنة         : طبع

.إيرانــ قم المقدسة
: تحقيــــق/ ميــــرزا حــــسين النــــوري الطبرســــي : تــــأليف/ مــــستدرك الوســــائل . ١٠٠١

مؤسسة آل البيـت علـيهم   : طبع/مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث       
بيـروت / الطبعة األولـى المحققـة   / م ١٩٨٧هـ،  ١٤٠٨السالم إلحياء التراث لسنة     

.لبنانــ 
: طبــع/ الــشيخ علــي نمــازي الــشاهرودي    : تــأليف/ مــستدرك ســفينة البحــار   . ١٠٠٢
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ـــــ طهــران / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٨هــــ، ١٤٠٩قــسم الدراســات اإلســالمية لــسنة     
.إيران

/ الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي  : تــأليف/ علــم رجــال الحــديث  مــستدرك . ١٠٠٣
ــسنة    : طبـــع ــفق لـ ــة شـ ــف، مطبعـ ــن المؤلـ ـــ، ١٤١٢ابـ ــى  / م ١٩٩١هـ / الطبعـــة األولـ

.إيرانــ طهران
ــى الـــصحيحين  . ١٠٠٤ ــأليف/ المـــستدرك علـ ـــد اهللا    : تـ ــن عب ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ ابـ

.بنانلــ بيروت/ دار المعرفة : طبع) / هـ٤٠٥ت (الحاكم النيسابوري 
ــى الـــصحيحين  . ١٠٠٥ ــأليف/ المـــستدرك علـ ـــد اهللا    : تـ ــن عب ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ ابـ

.م١٩٢٣هـ، ١٣٤٢طبع الهند لسنة ) / هـ٤٠٥ت (الحاكم النيسابوري 
ــى الـــصحيحين  . ١٠٠٦ ــأليف/ المـــستدرك علـ ـــد اهللا    : تـ ــن عب ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ ابـ

ار د: طبـع / مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق) / هـ٤٠٥ت  (الحاكم النيسابوري   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / الكتب العلمية 

ــى الـــصحيحين  . ١٠٠٧ ــأليف/ المـــستدرك علـ ـــد اهللا    : تـ ــن عب ــد بـ ــد اهللا محمـ ــو عبـ ابـ
دار : طبـع / مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق) / هـ٤٠٥ت  (الحاكم النيسابوري   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الكتب العلمية لسنة 
/ رشد فـــي إمامـــة أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه الـــسالم   المـــست. ١٠٠٨

٣١٠ت ) (الـشيعي (أبو جعفر محمد بن جريـر بـن يزيـد الطبـري العـامي            : تأليف
ــودي  : تحقيـــق( / ه ــشيخ أحمـــد المحمـ ــة اإلســـالمية  : طبـــع/ الـ مؤســـسة الثقافـ

.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لكوشانبور لسنة 
بهاء الدين أبو الفـتح محمـد بـن    : تأليف/ تطرف في كل فن مستظرف  المس. ١٠٠٩

دار : طبــع/ إبــراهيم صــالح  : تحقيــق) / هـــ٨٥٤ت (أحمــد بــن منــصور األبــشيهي   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩صادر لسنة 

ــسة آل : تحقيـــق) / هــــ٩٦٥ت (الـــشهيد الثـــاني : تـــأليف/ مـــسكن الفـــؤاد . ١٠١٠ مؤسـ
مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء    : نـشر / هم السالم إلحياء التـراث اإلسـالمي      البيت علي 
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ـــ، ١٤٠٧مطبعــــة مهــــر لــــسنة  : طبــــع/ التــــراث  قــــم / الطبعــــة األولــــى / م ١٩٨٧هــ
.إيرانــ المقدسة

ابـــن الجعـــد بـــن عبيـــد أبـــو الحـــسن الجـــوهري  : تـــأليف/ مــسند ابـــن الجعـــد  . ١٠١١
ســسة نــادر لــسنة  مؤ: طبــع/ عــامر أحمــد حيــدر  : تحقيــق) / هـــ٢٣٠ت(البغــدادي 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠
) هــ ٢٣٨ت (إسحاق بن راهويه الحنظلي المـروزي   : تأليف/ مسند ابن راهويه    . ١٠١٢

مكتبــة اإليمــان لــسنة  : طبــع/ عبــد الغفــور عبــد الحــسن البلوشــي   . د: تحقيــق/ 
.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥

) / هــ ٣١٦ت (يعقـوب بـن إسـحاق األسـفرائيني     : تأليف) / ٢(مسند أبي عوانة    . ١٠١٣
.لبنانــ بيروت/ دار المعرفة : طبع

) هــ ٣١٦ت (يعقـوب بـن إسـحاق األسـفرائيني     : تـأليف / مسند أبي عوانة األول  . ١٠١٤
م ١٩٩٨هــ،  ١٤١٩دار المعرفـة لـسنة   : طبـع / أعـين بـن عـارف الدمـشقي         : تحقيق/ 
.نلبناــ بيروت/ 

أبو إسحاق إبراهيم بـن حـرب العـسكري، ألسمـسار     : تأليف/ مسند أبي هريرة    . ١٠١٥
دار البــشائر اإلســالمية لــسنة : طبــع/ عــامر حــسن صــبري : تحقيــق) . هـــ٢٨٢ت (

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : تـأليف / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠١٦

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠مؤسسة قرطبة لسنة : طبع) / هـ٢٤١
ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : تـأليف / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠١٧

هـــ، ١٤١١دار الفكــر لــسنة  : طبــع/ عبــد اهللا محمــد الــدرويش   : تحقيــق) / هـــ٢٤١
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١

ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : يفتـأل / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠١٨
ـــ بيــروت/ الطبعــة األولــى / م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩عــالم الكتــب لــسنة  : طبــع) / هـــ٢٤١ ـ

.لبنان
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ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : تـأليف / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠١٩
ــالمي  : نــــشر/ احمــــد محمــــد شــــاكر  : تحقيــــق) / هـــــ٢٤١ ــة التــــراث اإلســ / مكتبــ

.مصرــ القاهرة
ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : تـأليف / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠٢٠

.دار الميمنية: طبع) / هـ٢٤١
ت (أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني       : تـأليف / مسند أحمـد بـن حنبـل      . ١٠٢١

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠دار صادر لسنة : طبع) / هـ٢٤١
ـــز ا   . ١٠٢٢ ــد بهـــامش منتخـــب كن ــسند أحمـ ــوال واألفعـــال    مـ ــنن األقـ ــي سـ ــال فـ / لعمـ

.الطبعة الثانية/ م ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨سنة : طبع/ أحمد بن حنبل : تأليف
عبـــد اهللا بـــن محمــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن المرزبـــان   : تـــأليف/ مــسند أســـامة  . ١٠٢٣

دار الريـاض لـسنة   : طبـع / حسن أمين بن المنروه    : تحقيق) / هـ٣١٧ت  (البغوي  
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ ى الطبعة األول/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

: تحقيــق ) / هـــ ١٣٠٧ت (صــديق بــن حــسن القنــوجي    : تــأليف/ مــسند البــزار  . ١٠٢٤
ـــــ بيــروت / م ١٩٧٨هـــ،  ١٣٩٨دار الكتــب العلميــة لـــسنة   : طبـــع/ عبــد الجبــار زكــار    

.لبنان
: تحقيــق ) / هـــ ١٣٠٧ت (صــديق بــن حــسن القنــوجي    : تــأليف/ مــسند البــزار  . ١٠٢٥

ـــ  بيـروت / م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩مؤسسة علـوم القـرآن لـسنة    : طبع/محفوظ الرحمن   
.لبنان

: تحقيــق ) / هـــ ١٣٠٧ت (صــديق بــن حــسن القنــوجي    : تــأليف/ مــسند البــزار  . ١٠٢٦
ــع/ محفــــوظ الــــرحمن   ــسنة    : طبــ ــة العلــــوم والحكــــم لــ ـــ، ١٤٠٩مكتبــ / م ١٩٨٩هــ

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة
الــشركة المتحــدة  : طبــع/ ود محمــد خليــل  محمــ: تــأليف/ المــسند الجــامع . ١٠٢٧

.الكويت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣لتوزيع الصحف والمطبوعات لسنة 
دار الجيـل للطباعـة   : طبـع / محمود محمد خليـل    : تأليف/ المسند الجامع   . ١٠٢٨
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣والنشر والتوزيع لسنة 
الحــافظ / الحــارث بــن أبــي أســامة : تــأليف/ د الهيثمــي مــسند الحــارث بزوائــ. ١٠٢٩

ــق) / هــــ٢٨٢ت (نـــور الـــدين الهيثمـــي   ــاك : تحقيـ ــة  : طبـــع/ أجـــل البـ مركـــز خدمـ
ــسنة    ــة لــ ــسيرة النبويــ ـــ، ١٤١٣الــــسنة والــ ــى  / م ١٩٩٢هــ ــة األولــ المدينــــة / الطبعــ

.المملكة العربية السعوديةــ المنورة
: تحقيـق ) / هــ ٢١٩ت (ر أبـو بكـر   عبـد اهللا بـن الزبيـ     : تأليف/ مسند الحميدي   . ١٠٣٠

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨دار الكتب العلمية : طبع/ حبيب األعظمي 
: تحقيـق ) / هــ ٢١٩ت (عبـد اهللا بـن الزبيـر أبـو بكـر        : تأليف/ مسند الحميدي   . ١٠٣١

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٠هـ، ١٣٨٠مكتبة المتنبي : طبع/ حبيب األعظمي 
) / هــ ٢١٩ت (عبد اهللا بن الزبير أبـو بكـر القريـشي    :تأليف/ مسند الحميدي   . ١٠٣٢

ـــ دمــشق/ م ١٩٩٦هـــ، ١٤١٦دار الــسقا لــسنة : طبــع/ حــسين ســليم أســد  : تحقيــق ـ
.سوريا

ت (عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن أبــو محمــد الــدارمي  : تــأليف/ مــسند الــدارمي . ١٠٣٣
دار الكتــاب العربــي: طبــع/ فــواز أحمــد زمرلــي، خالــد الــسبع  : تحقيــق) / هـــ٢٥٥

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٧لسنة 
) / هـــ٣٠٧ت (محمــد بــن هارونــا لرويــاني أبــو بكــر     : تــأليف/ مــسند الرويــاني  . ١٠٣٤

ـــ، ١٤١٦مؤســـسة قرطبـــة لـــسنة  : طبـــع/ أيمـــن علـــي : تحقيـــق الطبعـــة / م ١٩٩٦هـ
.مصرــ القاهرة/ األولى 

ــ     : تــأليف/ مــسند الــشاشي  . ١٠٣٥ ن ســريج بــن معقــل   أبــو ســعيد الهيــثم بــن كليــب ب
ـــ٣٣٥ت (الـــشاشي  ــرحمن زيـــن اهللا  . د: تحقيـــق) / هـ ــوظ الـ ــة : طبـــع/ محفـ مكتبـ

ــسنة   ــم لـ ـــ، ١٤١٠العلـــوم والحكـ ــورة / الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٩٠هـ ــة المنـ ـــ المدينـ ــ
.المملكة العربية السعودية

) هــ ٢٠٤ت(محمد بـن إدريـس أبـو عبـد اهللا الـشافعي      : تأليف/ مسند الشافعي   . ١٠٣٦
.لبنانــ بيروت/ تب العلمية دار الك: طبع/ 
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سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي           : تأليف/ مسند الشاميين   . ١٠٣٧
هـــ، ١٤٠٥مؤســسة الرســالة لــسنة  : طبــع/ حمــدي الــسلفي : تحقيــق) / هـــ٢٦٠ت (

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤
اللخمــي ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر      : تــأليف/ مــسند الــشاميين  . ١٠٣٨

حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد : تحقيـــق) / هــــ٣٦٠(الـــشامي، أبـــو القاســـم الطبرانـــي 
ــالة لـــسنة  : طبـــع/ الـــسلفي  ـــن ١٤٠٥مؤســـسة الرسـ / الطبعـــة األولـــى  / م ١٩٨٥هـ

.لبنانــ بيروت
أبــو عبــد اهللا محمــد بــن ســالمة بــن جعفــر بــن علــي  : تــأليف/ مـسند الــشهاب  . ١٠٣٩

ــون القـــضاعي المـــصري   ــ) / هــــ٤٥٤ت (بـــن حكمـ ــد المجيـــد  : قتحقيـ حمـــدي عبـ
ــسلفي  ــع/ الـ ــسنة   : طبـ ــسة الرســـالة لـ ـــ، ١٤٠٧مؤسـ ــة الثانيـــة  / م ١٩٨٥هـ / الطبعـ

.لبنانــ بيروت
ت (ســليمان بــن داود أبــو داود الفارســي البــصري    : تــأليف/ مــسند الطيالــسي  . ١٠٤٠

.لبنانــ بيروت/ دار المعرفة : طبع) / هـ٢٠٤
ه بن شهردار بـن شـيرويه   أبي شجاع شيروي: تأليف/ مسند الفردوس للديلمي    . ١٠٤١

م ١٩٨٦هـــ، ١٤٠٦دار الكتـب العلميـة لـسنة    : طبـع ) / هــ ٥٠٩ت (الـديلمي الهمـذاني   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

أبـو شـجاع سـيرويه    : تـأليف / مسند الفردوس، وهو الفردوس بماثور الخطـاب   . ١٠٤٢
: بــعط/ الـسعيد بــن بـسيوني زغلـول    : تحقيـق / بـن شـهردار بـن شــيرويه الـديلمي     

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠١٠هـ، ١٤٣٢دار الكتب العلمية لسنة 
أبو نعيم أحمد بـن عبـد اهللا   : تأليف/ المسند المستخرج على صحيح مسلم  . ١٠٤٣

محمــــد بــــن محمــــد : تحقيــــق) / هـــــ٤٣ت (بــــن أحمــــد بــــن إســــحاق اإلصــــبهاني  
ــة لــسنة   : طبــع/ الــشافعي  / بعــة األولــى  الط/ م ١٩٩٦هـــ، ١٤١٧دار الكتــب العلمي

.لبنانــ بيروت
ت (أحمـد بـن علـي بـن المثنـى أبـو يعلـى التميمـي         : تـأليف / مسند الموصلي  . ١٠٤٤
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هــ،  ١٤٠٨دار المـأمون للتـراث لـسنة    : طبـع / حسين سـليم أسـد     : تحقيق) / هـ٣٠٧
.سورياــ دمشق/ م ١٩٨٨

ت (الحــافظ أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسين الحنينــي   : تــأليف/ مــسند أنــس . ١٠٤٥
.مصرــ القاهرة/ مكتبة العلوم والحكم : طبع) / هـ٢٧٧

زيد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب     : تأليف/ مسند زيد بن علي  . ١٠٤٦
بيـروت / م ١٩٦٦هــ،  ١٣٨٦منشورات دار مكتبة الحياة لـسنة  : طبع/ عليهم السالم   

لبنانــ 
عبـد بـن حميـد بـن نـصر أبـو محمـد الكيـسي         : تـأليف / مسند عبد بـن حميـد      . ١٠٤٧

ــسنة لـــسنة  : طبـــع/ صـــبحي الـــسامرائي  : تحقيـــق) / ٢٤٩ت ( ـــ، ١٤٠٨مكتبـــة الـ هـ
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٨

ت (الحافظ، جالل الـدين الـسيوطي   : تأليف/ مسند فاطمة ــ عليها السالم ــ    . ١٠٤٨
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣مؤسسة الكتب الثقافية لسنة : طبع) / هـ٩١١

يالـسيد حـسين شـيخ اإلسـالم    : تـأليف / زهراء عليهـا الـسالم    مسند فاطمة ال  . ١٠٤٩
/ م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩مركــز النــشر التــابع لمكتــب اإلعــالم اإلســالمي لــسنة     : طبــع/ 

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
القاضـي أبـي الفـضل عيـاض بــن     : تـأليف / مـشارق األنـوار علـى صـحاح اآلثـار      . ١٠٥٠

/ م ١٩٩٧هــ،  ١٤١٧دار الفكـر لـسنة   : طبـع ) / هــ ٥٤٤ت (موسى اليحصبي المـالكي   
.لبنانــ بيروت

ــاء األمـــصار . ١٠٥١ أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حبـــان   : تـــأليف/ مـــشاهير علمـ
ـــ بيــروت/ م ١٩٩٦هـــ، ١٤١٦دار الكتــب العلميــة لــسنة : طبــع) / هـــ٣٥٤ت (البــستي  ـ

.لبنان
ن أبـو  محمـد بـ  : تـأليف / المشرع الردي في مناقب السادة الكرام آل با علـوي      . ١٠٥٢

الطبعـة  / م ١٩٠١هــ،  ١٣١٨القـاهرة لـسنة   : طبع) / هـ١٠٩٣ت (بكر الشلي باعلوي  
.األولى
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مهــدي : تحقيــق/ علــي الطبرســي  : تــأليف/ مــشكاة األنــوار فــي غــرر األخبــار    . ١٠٥٣
ـــ  بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٧هــ،  ١٤١٨دار الحديث لـسنة     : طبع/ هوشمند  

.لبنان
د بــن عبــد اهللا الخطيـب العمــري، أبــو عبــد   محمـ : تــأليف/ مـشكاة المــصابيح  . ١٠٥٤

/ محمـد ناصـر الـدين األلبـاني     : تحقيـق ) / هــ ٧٤١ت (اهللا، ولي الدين التبريـزي      
ــالمي لـــسنة  : طبـــع ـــ، ١٤٠٥المكتـــب اإلسـ ــة  / م ١٩٨٥هـ ــة الثالثـ ــروت/ الطبعـ ـــ بيـ ــ
.لبنان

محمـد بــن عبــد اهللا الخطيـب العمــري، أبــو عبــد    : تــأليف/ مـشكاة المــصابيح  . ١٠٥٥
: طبــع/ ســعيد محمــد اللحــام  : تحقيــق) / هـــ٧٤١ت (ي الــدين التبريــزي  اهللا، ولــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠١هـ، ١٤٢١دار الفكر لسنة 
محمـد بــن عبــد اهللا الخطيـب العمــري، أبــو عبــد    : تــأليف/ مـشكاة المــصابيح  . ١٠٥٦

.سورياــ دمشق: طبع) / هـ٧٤١ت (اهللا، ولي الدين التبريزي 
أبــو جعفــر الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة      : تــأليف/ ر مــشكل اآلثــا . ١٠٥٧

مؤسـسة الرسـالة   : طبـع / شـعيب األرنـاؤوط   : تحقيـق / األزدي المصري الحنفي    
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥لسنة 

ابـو محمـد الحـسين بـن مـسعود ابـن محمـد الغـراء         : تـأليف / مصابيح السنة   . ١٠٥٨
يوســف عبــد الــرحمن المرعــشلي، محمــد ســليم      : يــقتحق) / هـــ ٥١٦ت (البغــوي 

م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧دار المعرفة لـسنة  : طبع/ إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 

الـــشيخ  : تـــأليف ) / جنـــة األمـــان الواقيـــة وجنـــة اإليمـــان الباقيـــة      (المـــصباح . ١٠٥٩
/ م ١٩٨٣هــ،  ١٤٠٣لـسنة  مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات   : طبع/ إبراهيم الكفعمي   

.لبنانــ بيرت/ الطبعة الثالثة 
الـسيد هاشـم   ) وفـي بعـض المواقـع   (الشيخ الطوسي  : تأليف/ مصباح األنوار   . ١٠٦٠

.مخطوط/ بن محمد البحراني 
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محمــد حــسن بــن علــي الميرجهــاني الطباطبــائي    : تــأليف/ مــصباح البالغــة  . ١٠٦١
ل البيـــت علــــيهم  مؤســــسة التحقيـــق والنـــشر لمعــــارف أهـــ   : طبـــع ) / هــــ ١٣٧١ت (

.إيرانــ قم المقدسة/ السالم 
الحـافظ شـهاب الـدين أحمـد     : تـأليف / مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة    . ١٠٦٢

: طبـع / محمـد المنتقـي   : تحقيـق ) / هــ ٨٤٠ت (بـن أبـي بكـر الكنـاني البوصـيري      
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / دار الكتب العربية 

الحـافظ شـهاب الـدين أحمـد     : تـأليف / ماجة مصباح الزجاجة في زوائد ابن   . ١٠٦٣
هـــ، ١٤٠٦دار الجنــان لــسنة  : طبــع) / هـــ٨٤٠ت (بــن أبــي بكــر الكنــاني البوصــيري    

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٦
/ مكتبــة الــداوري  : طبــع ونــشر / الــسيد الخــوئي  : تــأليف/ مــصباح الفقاهــة  . ١٠٦٤

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى المحققة 
محمــد : تحقيــق) / هـــ١٣٢٢ت (آقــا رضــا للهمــداني  : تــأليف/مــصباح الفقيــه . ١٠٦٥

ـــ البــاقري ـــ نــور علــي النــوري  ـ الــسيد نــور الــدين   : اإلشــراف/ محمــد الميرزائــي  ـ
/ م ١٩٩٧هـــ، ١٤١٧المؤســسة الجعفريــة إلحيــاء التــراث لــسنة    : طبــع/ جعفريــان 

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
ــأليف/ مـــصباح المتهجـــد  . ١٠٦٦ ــسن بـــن علـــي      شـــيخ الط : تـ ــد بـــن الحـ ائفـــة محمـ

ــي  ـــ٤٦٠ت (الطوســ ــه الــــشيعة لــــسنة   : طبــــع) / هــ ـــ، ١٤١١مؤســــسة فقــ / م ١٩٩١هــ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 

تحقيـق  / الـسيد علـي البهبهـاني    : تـأليف / مصباح الهداية في إثبـات الواليـة    . ١٠٦٧
ــا األســــتادي : وإشــــراف ــم لــــسنة  : طبــــع/ رضــ ـــ، ١٤١٨مدرســــة دار العلــ / م ١٩٩٧هــ

.قم المقدسة ــ إيران/ طبعة الرابعة ال
.مركز المعجم الفقهي: إعداد/ المصطلحات . ١٠٦٨
) / هـــ ٢١١ت (أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني       : تــأليف / المــصنف . ١٠٦٩

المكتـــب اإلســـالمي للنـــشر : طبـــع/ الـــشيخ حبيـــب الـــرحمن األعظمـــي : تحقيــق 
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣والتوزيع لسنة 
) / هـــ ٢١١ت (أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني       : تــأليف / المــصنف . ١٠٧٠

ــب الـــرحمن األعظمـــي    : تحقيـــق المجلـــس العلمـــي لـــسنة   : طبـــع / الـــشيخ حبيـ
.ألمانياــ جوهانزبورغ/ الطبعة األولى / م ١٨٩١هـ، ١٣٠٩

الحافظ عبد اهللا بن محمد بـن أبـي  : تأليف/ المصنف في األحاديث واآلثار    . ١٠٧١
الـــدار : طبــع ) / هــــ٣٣٥ت (شــيبة إبــراهيم بـــن عثمــان أبـــي بكــر الكـــوفي العبــسي      

.الهندــ بمبئي/ الطبعة الثانية / م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩السلفية لسنة 
الحافظ عبد اهللا بن محمد بـن أبـي   : تأليف/ المصنف في األحاديث واآلثار    . ١٠٧٢

: قيـق وتعليـق  تح) / هــ ٣٣٥ت (شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكـر الكـوفي العبـسي       
م ١٩٨٩هــ،  ١٤٠٩دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع لـسنة     : طبع/ سعيد اللحام   

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
أبــو بكــر، أحمــد بــن موســى بــن مردويــة بــن      : تــأليف/ المــصنف البــن مردويــه  . ١٠٧٣

)هـ٤١٠ت (فورك بن موسى بن جعفر األصبهاني 
: تــأليف/ لى اهللا عليــه وآلــه وســلم مطالـب الــسؤول فــي مناقــب آل الرســول صــ  . ١٠٧٤

دار الـبالغ للـصحافة والطباعــة   : طبـع / محمـد بـن طلحـة ابـن الحـسن القرشـي       
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩والنشر لسنة 

ــأليف/ مـــع رجـــال الفكـــر   . ١٠٧٥ دار اإلرشـــاد  : طبـــع / الـــسيد مرتـــضى الرضـــوي   : تـ
ـــ، ١٤١٨للطباعـــة والنـــشر لـــسنة   ــة مو / م ١٩٩٨هـ ــة  الطبعـــة الرابعـ / ســـعة ومنقحـ

.لبنانــ بيروت
: ترجمـــة) / هــــ١٤٠٠ت (الـــشهيد الـــشيخ مرتـــضى مطهـــري  : تـــأليف/ المعـــاد . ١٠٧٦

م ١٩٩٩هــ،  ١٤١٩مؤسـسة الثقلـين الثقافيـة لـسنة     : طبـع ونـشر  / جواد علي كسكار  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / 

ت (أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري        : تــأليف / المعــارف . ١٠٧٧
.دار المعارف: طبع/ الدكتور ثروت عكاشة :  تحقيق) / هـ٢٧٦
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ت (أبــو محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري         : تــأليف / المعــارف . ١٠٧٨
المطبعـــــة : طبـــــع/ محمـــــد إســـــماعيل عبـــــد اهللا الـــــصاوي  : تحقيـــــق) / هــــــ٢٧٦

.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٣٤هـ، ١٣٥٢اإلسالمية لسنة 
أبـي محمـد الحـسين بـن مـسعود      : تـأليف / لتنزيل فـي تفـسير القـرآن        معالم ا . ١٠٧٩

: طبـع / خالد عبد الرحمن العك  : تحقيق) / هـ٥١٦ت  (الفراء البغوي الشافعي    
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢دار المعرفة لسنة 

ــاني األخبـــار  . ١٠٨٠ ــأليف/ معـ ــي الـــصدوق     : تـ ـــن علـ ــد ب ــر محمـ ـــو جعفـ ــق / أب تحقيـ
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة     : طبـع / بـر الغفـاري    علـي أك  : وتصحيح وتعليق 

.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٩لجماعة المدرسين لسنة 
محمد بن الحـسين أبـي زكريـا يحيـى بـن زيـاد الفـراء           : تأليف/ معاني القرآن   . ١٠٨١

/ الطبعــة الثالثــة   / م ١٩٨٣هـــ،  ١٤٠٣دار عــالم الكتــب لــسنة    : طبــع ) / هـــ٢٠٧ت (
.نلبناــ بيروت

إبــراهيم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو     : تــأليف/ معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج   . ١٠٨٢
عــالم : طبــع/ عبــد الجليــل عبــده شــلبي   : تحقيــق) / هـــ٣١١ت (إســحاق الزجــاج  

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الكتب لسنة 
المحقـــق الحلــي أبـــو القاســم نجـــم   : تــأليف / المعتبــر فـــي شــرح المختـــصر   . ١٠٨٣

ناصـر  : إشـراف / عدة من األفاضل : تحقيق وتصحيح/ سن الدين جعفر بن الح 
ــارم الـــشيرازي  ـــ، ١٤٠٥مؤســـسة ســـيد الـــشهداء عليـــه الـــسالم لـــسنة   : طبـــع/ مكـ هـ

.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٨٥
الحـافظ جـالل الـدين الـسيوطي     : تـأليف / معترك األقران في إعجاز القـرآن     . ١٠٨٤

الطبعـة  / لفكـر العربـي   دار ا: طبـع / علي محمد البجاوي  : تحقيق) / هـ٩١١ت  (
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٨األولى لسنة 

الحـافظ جـالل الـدين الـسيوطي     : تـأليف / معترك األقران في إعجاز القـرآن     . ١٠٨٥
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨دار الكتب العلمية لسنة : طبع) / هـ٩١١ت (
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ــن يوســـف بـــن موســـى الحنفـــي أبـــو المحا  : تـــأليف/ معتـــصر المختـــصر . ١٠٨٦ / سـ
.لبنانــ بيروت/ عالم الكتب : طبع

ــن   : تـــأليف/ معتـــصر المختـــصر . ١٠٨٧ / يوســـف بـــن موســـى الحنفـــي أبـــو المحاسـ
.مصرــ القاهرة/ مكتبة المتنبي : طبع

ــار   . ١٠٨٨ ــشكل اآلثـ ــو  : تـــأليف/ المعتـــصر مـــن المختـــصر مـــن مـ ــصة القاضـــي أبـ خـ
) / هــــ٨٠٣ت (المحاســن يوســف بـــن موســى بـــن محمــد، جمــال الـــدين الحنفــي       

.لبنانــ بيروت/ عالم الكتب : عطب
عبـــد : تـــأليف/ المعتقــدات الـــشعبية فـــي المـــوروث الــشعري العربـــي القـــديم    . ١٠٨٩

الطبعـــة  / م ٢٠٠٩هــــ،  ١٤٢٨دار الينـــابيع لـــسنة   : طبـــع / الـــرزاق خليفـــة محمـــود    
.سورياــ دمشق/ األولى 

طبــع  / علــي عبــد الحميــد بلطــه     : إعــداد / المعتمــد فــي فقــه اإلمــام أحمــد     . ١٠٩٠
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١١دار الخير لسنة : ونشر

) / هــ ٣٠٧ت (أحمد بن علي بـن المثنـى الموصـلي    : تأليف/ معجم أبي يعلى    . ١٠٩١
/ م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧إدارة العلوم األثرية لـسنة   : طبع/ إرشاد الحق األثري    : تحقيق

.فيصل آباد/ الطبعة األولى 
دار إحيـاء التـراث   : طبـع ) / هـ٦٣٦ت (وت الحموي   ياق: تأليف/ معجم األدباء   . ١٠٩٢

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األخيرة / م ١٩٣٦هـ، ١٣٥٤العربي لسنة 
الــدكتور فــؤاد صــالح  : تــأليف/ معجــم األوائــل فــي تــاريخ العــرب والمــسلمين    . ١٠٩٣

ــ  بيــروت/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٢هـــ، ١٤١٢دار المناهــل لــسنة  : طبــع/ الــسيد  ــ
.لبنان

الحافظ أبو القاسم سليمان بـن أحمـد     : تأليف/ األوسط للطبراني    المعجم. ١٠٩٤
/ م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٥مكتبــة المعــارف لــسنة : طبــع) / هـــ٣٦٠ت (بـن أيــوب الطبرانــي  

.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ الطبعة األولى 
الحافظ أبو القاسم سليمان بـن أحمـد     : تأليف/ المعجم األوسط للطبراني    . ١٠٩٥
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: طبـع / قـسم التحقيـق بـدار الحـرمين     : تحقيـق ) / هـ٣٦٠ت (طبراني  بن أيوب ال  
ــــ مكـة المكرمـة  / م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥دار الحـرمين للطباعـة والنـشر والتوزيـع لــسنة     

.المملكة العربية السعودية
فريـد بـن عبـد    : تحقيق) / هـ٦٢٦ت (ياقوت الحموي : تأليف/ معجم البلدان  . ١٠٩٦

دار الكتـب  : طبـع / اث اإلسالمي بالمينـاء  العزيز الجندي عضو لجنة إحياء التر    
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠العلمية لسنة 

ــاقوت الحمـــوي : تـــأليف/ معجـــم البلـــدان . ١٠٩٧ / دار الفكـــر : طبـــع) / هــــ٦٢٦ت (يـ
.لبنانــ بيروت

) / هــ ٤٠٢ت (محمد بن أحمد بـن جميـع الـصيداوي    : تأليف/ معجم الشيوخ   . ١٠٩٨
م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٥مؤسسة الرسالة لـسنة  : طبع/ بد السالم تدمري    عمر ع : تحقيق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / 
) / هــ ٤٠٢ت (محمد بن أحمد بـن جميـع الـصيداوي    : تأليف/ معجم الشيوخ   . ١٠٩٩

/ م ١٩٨٥هـــ، ١٤٠٥دار اإليمــان لــسنة  : طبــع/ عمــر عبــد الــسالم تــدمري   : تحقيــق
.طرابلس

ت (قــانع عبــد البــاقي بــن قــانع أبــو الحــسين    ابــن: تــأليف/ معجــم الــصحابة . ١١٠٠
الطبعــة / مكتبــة الغربــاء األثريــة  : طبــع/ صــالح المــصراتي  : تحقيــق) / هـــ٣٥١

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ األولى 
سليمان بن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم      : تأليف/ المعجم الصغير للطبراني   . ١١٠١

الطبعـــة  / المكتـــب اإلســـالمي   : طبـــع / ر محمـــد مـــشكو  : تحقيـــق ) / هــــ ٣٦٠ت (
لبنانــ بيروت/ األولى 

سليمان بن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم      : تأليف/ المعجم الصغير للطبراني   . ١١٠٢
ـــ بيـــروت/ م ١٩٨٦هــــ، ١٤٠٦مؤســـسة الكتـــب الثقافيـــة لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٣٦٠ت ( ــ

.لبنان
: طبــع / الــدكتور أحمــد فــتح اهللا   : تــأليف / معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري    . ١١٠٣
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ـــ الــدمام / الطبعــة األولــى  / م ١٩٩٥هـــ، ١٤١٥مطــابع المــدوخل لــسنة    المملكــة  ـ
.العربية السعودية

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانـي أبـو     : تأليف/ المعجم الكبير للطبراني    . ١١٠٤
مكتبــة العلــوم والحكــم   : طبــع/ حمــدي الــسلفي  : تحقيــق) / هـــ٣٦٠ت (القاســم 

.العراقــ الموصل/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤لسنة 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانـي أبـو     : تأليف/ المعجم الكبير للطبراني    . ١١٠٥

.مصرــ القاهرة/ دار إحياء التراث العربي : طبع) / هـ٣٦٠ت (القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانـي أبـو     : تأليف/ المعجم الكبير للطبراني    . ١١٠٦

الـــدار  : طبـــع / د الـــسلفي  حمـــدي عبـــد المجيـــ   : تحقيـــق ) / هــــ ٣٦٠ت (القاســـم 
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٠١هـ، ١٣١٩العربية للطباعة لسنة 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانـي أبـو     : تأليف/ المعجم الكبير للطبراني    . ١١٠٧
مكتــب : طبـع / حمــدي بـن عبــد المجيـد الــسلفي   : تحقيـق ) / هـــ٣٦٠ت (القاسـم  

.مصرــ اهرةالق/ الطبعة الثانية / ابن تيمية 
ــاظ الفقهيـــة    . ١١٠٨ ــأليف/ معجـــم المـــصطلحات واأللفـ ــود عبـــد   : تـ ــدكتور محمـ الـ

ـــ مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الــشريعة والقــانون  (الــرحمن عبــد المــنعم   جامعــة ـ
.مصرــ القاهرة/ دار الفضيلة : طبع) / األزهر

: ترجمــة/ نــور بيــر ســيالمي  : تــأليف/ المعجــم الموســوعي فــي علــم الــنفس    . ١١٠٩
.سوريا/ وزارة الثقافة : طبع/ د وجيه أسع

عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي       : تــأليف/ معجــم المــؤلفين  . ١١١٠
مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع     : طبع) / هـ١٤٠٨ت (كحالة الدمشق  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤لسنة 
: طبـع / عبـد مهنـا   : إعـداد / م معجم النساء الشاعرات فـي الجاهليـة واإلسـال         . ١١١١

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠دار الكتب العلمية لسنة 
الــــسيد عبــــد اهللا : تـــأليف / المعجـــم الــــوجيز مــــن أحاديـــث الرســــول العزيــــز   . ١١١٢
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هــ،  ١٤٠٨عـالم الكتـب لـسنة    : طبـع ) / هــ ١٢٠٧ت  (ميرغني الحنفي نزيل الطائف     
.م١٩٨٨

إبراهيم مصطفى، وأحمد حـسن الزيـات، ومحمـد    : يفتأل/ المعجم الوسيط  . ١١١٣
.تركيا/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩دار الدعوة لسنة : طبع/ علي النجاء 

: طبـــع/ عبـــد اهللا بـــن محمـــد ابـــن خمـــيس  : تـــأليف/ معجــم أوديـــة الجزيـــرة  . ١١١٤
.جامعة ميشيغان/ م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤مطابع الفرزدق التجارية لسنة 

مركــز نــشر الثقافــة : طبــع/ الــسيد الخــوئي : تــأليف/معجــم رجــال الحــديث . ١١١٥
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣اإلسالمية في مؤسسة مهر آئين لسنة 

ــاز  . ١١١٦ دار مكـــة المكرمـــة : طبـــع/ عـــاتق الـــبالدي : تـــأليف/ معجـــم قبائـــل الحجـ
.المملكة العربية السعوديةــ مكة المكرمة/ للنشر والتوزيع 

دار النفـائس للطباعـة   : طبـع / محمـد قلعجـي   : تـأليف  /معجم لغة الفقهاء    . ١١١٧
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية / م ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨والنشر والتوزيع لسنة 

عبـد اهللا بـن عبـد    : تـأليف / اسـتعجم مـن أسـماء الـبالد والمواضـع      معجـم مـا  . ١١١٨
عــالم : طبــع/ مــصطفى الــسقا  : تحقيــق/ العزيــز البكــري األندلــسي، أبــو عبيــد   

.لبنانــ بيروت/ الكتب 
ت (أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا   : تــأليف/ معجــم مقــاييس اللغــة . ١١١٩

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار افكر لسنة : طبع) / هـ٣٩٥
ت (أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا   : تــأليف/ معجــم مقــاييس اللغــة . ١١٢٠

إلعـالم اإلســالمي  مكتبـة ا : طبـع / عبـد الـسالم محمــد هـارون    : تحقيـق ) / هــ ٣٩٥
.م١٩٣٨هـ، ١٤٠٤لسنة 

العجلـــي أبـــو الحـــسن أحمـــد بـــن عبـــد اهللا الكـــوفي  : تـــأليف/ معرفـــة الثقـــات . ١١٢١
مكتبــة الــدار  : طبــع/ عبــد العلــيم عبــد العظــيم البــستوي   : تحقيــق) / هـــ٢٦١ت(

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥لسنة 
شـيخ المحـدثين أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين        : تـأليف / معرفة الـسنن واآلثـار      . ١١٢٢
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: طبـــع/ الـــدكتور عبـــد المعطـــي أمـــين قلعجـــي  : تحقيـــق) / هــــ٤٥٨ت (البيهقـــي 
.باكستانــ كراتشي/ م ١٩٩١هـ، ١٤١٢جامعة الدراسات اإلسالمية لسنة 

شـيخ المحـدثين أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين        : تـأليف / معرفة الـسنن واآلثـار      . ١١٢٣
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩١هـ، ١٤١٢دار قتيبة لسنة : طبع/ ) هـ٤٥٨ت (البيهقي 

شـيخ المحـدثين أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين        : تـأليف / معرفة الـسنن واآلثـار      . ١١٢٤
.سورياــ حلب/ م ١٩٩١هـ، ١٤١٢دار الوعي لسنة : طبع) / هـ٤٥٨ت (البيهقي 

شـيخ المحـدثين أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين        : تـأليف / معرفة الـسنن واآلثـار      . ١١٢٥
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩١هـ، ١٤١٢دار الوفاء لسنة : طبع) / هـ٤٥٨ت (البيهقي 

النيـسابوري أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا        : تـأليف / معرفة علوم الحديث    . ١١٢٦
طبــع دار الكتــب العلميــة  / الــسيد معظــم حــسين  : تحقيــق) / هـــ٤٠٥ت (الحــاكم 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٧هـ، ١٣٩٧لسنة 
أبـو يوسـف يعقـوب بـن سـفيان بـن جـوان الفـسوي          : تأليف/ لتاريخ  المعرفة وا . ١١٢٧

الطبعــة / م ١٩٨١هـــ، ١٤٠١مؤســسة الرســالة لــسنة   : طبــع) / هـــ٢٧٧ت (الفارســي 
.لبنانــ بيروت/ الثانية 

أبـو عبــد اهللا محمــد بـن عمــر الــسهمي األســلمي    : تــأليف/ المغـازي للواقــدي  . ١١٢٨
عـالم  : طبـع / عمر جرش . د: يقتحق) / هـ٢٠٧ت ) (الواقدي(المدني المعروف بـ 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الكتب لسنة 
أبـو عبــد اهللا محمــد بـن عمــر الــسهمي األســلمي    : تــأليف/ المغـازي للواقــدي  . ١١٢٩

/ دار نـشر المعرفـة اإلسـالمية    : طبـع ) / هـ٢٠٧ت ) (الواقدي(المدني المعروف بـ 
.إيرانــ طهران

محمد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي     : تأليف/المغانم المطابة من معالم طابة   . ١١٣٠
ـــ٨١٧ت ( ــر  : تحقيـــق) / هـ ــد الجاسـ ــة   : طبـــع/ حمـ دار اليمامـــة للبحـــث والترجمـ

.سورياــ دمشق/ الطبعة األولى / م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٩والنشر لسنة 
ــي . ١١٣١ ــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة         : تـــأليف / المغنـ أبـ
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طبــــع دار ) / هــــ ٦٢٠ت (نبلـــي  المقدســـي الجمـــاعيلي الدمـــشقي الــــصالحي الح   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الفكر لسنة 

ــي . ١١٣٢ ــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة         : تـــأليف / المغنـ أبـ
عبـد  : تحقيـق ) / هــ ٦٢٠ت (المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلـي        

/ ولـى  الطبعـة األ / م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧دار هجـر لـسنة   : طبع/ الفتاح محمد الحلو   
.مصرــ القاهرة

شمس الدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني       : تأليف/ مغني المحتاج   . ١١٣٣
ــاء التــراث العربــي لــسنة    : طبــع) / هـــ٩٧٧ت (الــشافعي  / م ١٩٥٨هـــ،  ١٣٧٧دار إحي

.لبنانــ بيروت
الـسيد  : تعريـب ) / هــ ١٣٥٩ت (الـشيخ عبـاس القمـي       : تأليف/ مفاتيح الجنان   . ١١٣٤

هــ،  ١٤٢٦دار البعثـة لـسنة   ـــ  مكتبـة العزيـزي  : طبع/ نجفي محمد رضا النوري ال 
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثالثة / م ٢٠٠٦

الـسيد  : تعريـب ) / هــ ١٣٥٩ت (الـشيخ عبـاس القمـي       : تأليف/ مفاتيح الجنان   . ١١٣٥
ـــ بيــروت/ مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات  : طبــع/ محمــد رضــا النــوري النجفــي   ـ

.لبنان
أبـو عبـد اهللا محمـد بـن     : تـأليف ) / سمى التفـسير الكبيـر  المـ (مفـاتيح الغيـب   . ١١٣٦

عمــر بــن الحــسن التيمــي الــرازي الملقــب فخــر الــدين بــن حيــاء الــدين الــرازي         
ــب الــري    / م ١٩٩٥هـــ،  ١٤١٥دار الفكــر لــسنة  : طبــع) / هـــ ٦٠٦ت (المــشتهر بخطي

.لبنانــ بيروت
د بــن أبـو محمــد علــي بـن أحمــد بـن ســعي   : تــأليف/ المفاضـلة بــين الـصحابة   . ١١٣٧

المطبعـة الهاشـمية لـسنة    : طبـع ) / هـ٤٥٦ت(حزم األندلسي القرطبي الظاهري     
.سورياــ دمشق/ م ١٩٤٩هـ، ١٣٥٩

الـشيخ العالمـة بهـاء الـدين محمـد بـن الحـسين بــن        : تـأليف / مفتـاح الفـالح   . ١١٣٨
ت ) (الــــشيخ البهــــائي(عبـــد الــــصمد الحــــارثي الهمـــداني العــــاملي المعــــروف بــــ   
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.لبنانــ بيروت/ علمي للمطبوعات مؤسسة األ: طبع) / هـ١٠٣١
: تحقيــق) / هـــ٤٢٥ت (الراغــب األصــفهاني  : تــأليف/ مفــردات ألفــاظ القــرآن  . ١١٣٩

الطبعـة  / م ٢٠٠٧هــ،  ١٤٢٧دار طليعـة النـور لـسنة    : طبـع / صفوان عـدنان داوودي     
.إيرانــ قم المقدسة/ الثانية 

ــردات غريـــب القـــرآن   . ١١٤٠ تـــر نـــشر   دف: طبـــع / الراغـــب األصـــفهاني   : تـــأليف / مفـ
.الطبعة األولى/ الطبعة الثانية / م ١١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الكتاب لسنة 

أبـــو القاســــم الحـــسين بـــن محمــــد    : تـــأليف / المفـــردات فـــي غريـــب القــــرآن    . ١١٤١
دار إحيــاء التــراث العربــي  : طبــع) / هـــ٥٠٢ت ) (الراغــب االصــفهاني (المعــروف بـــ 

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨لسنة 
المحدث أبـو العبـاس   : تأليف/ هم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم     المف. ١١٤٢

ضياء الدين أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر األنـصاري األندلـسي القرطبـي           
دار ابــن حــزم : طبــع/ عــائق بــن عبــد اهللا القزنــي  : تحقيــق) / هـــ٦٥٦ت (المــالكي 

.الطبعة األولى/ م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥لسنة 
الحافظ أبي العباس أحمد بـن  / خيص كتاب مسلم  المفِهم لما أشكل من تل    . ١١٤٣

م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٧دار ابن كثيـر لـسنة   : طبع) / هـ٦٥٦ت (عمر بن إبراهيم القرطبي    
.سورياــ دمشق/ 

الحافظ أبي العباس أحمد بـن  / المفِهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       . ١١٤٤
هـــ، ١٤١٧دار الكلــم الطيــب لــسنة: طبــع) / هـــ٦٥٦ت (عمــر بــن إبــراهيم القرطبــي 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٦
: نـشر / الطبعـة األولـى   / أبـي الفـرج األصـفهاني     : تـأليف / مقاتل الطـالبيين    . ١١٤٥

.بغداد/ دار التربية 
علي بن الحسين بن محمد بن أحمـد بـن الهيـثم       : تأليف/ مقاتل الطالبيين   . ١١٤٦

د الــسي: تحقيــق) / هـــ٣٥٦ت (المروانــي األمــوي القرشــي، أبــو الفــرج األصــبهاني   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩دار المعرفة لسنة : طبع/ أحمد صقر 
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) هــ ٢٨٥ت (أبو العباس محمد بن يزيـد المبـرد   : تاليف/ المقتضب في اللغة  . ١١٤٧
ـــ، ١٣٨٢عـــالم الكتـــب لـــسنة : طبـــع/ محمـــد عبـــد الخـــالق عـــضيمة  : تحقيـــق/  هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٦٣
أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكـي أخطـب خـوارزم     : فتألي/ مقتل الحسين   . ١١٤٨

م ٢٠٠٢هــ،  ١٤٢٣دار أنوار الهدى لـسنة  : طبع/ الشيخ محمد السماوي    : تحقيق/ 
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / 

أبـي مؤيـد الموفـق أخطـب     : تـأليف / مقتل الحسين عليـه الـسالم للخـوارزمي       . ١١٤٩
) / هــ ٥٦٨ت (الشيخ محمـد الـسماوي     : قيقتح) / الخوارزمي(خوارزم المشهور بـ  

ــــ قـم المقدســة / الطبعـة الثانيــة  / م ٢٠٠٣هـــ، ١٤٢٣دار أنــوار الهـدى لــسنة  : طبـع 
.إيران

آيــة اهللا العظمــى ســماحة الــشيخ وحيــد    : تــأليف/ مقدمــة فــي أصــول الــدين   . ١١٥٠
منشورات مدرسة باقر العلوم عليـه الـسالم     : طبع) / دام ظله الوارف  (الخراساني  

.إيرانــ المقدسةقم / 
: طبــع/ للعالمــة الــسيد كمــال الحيــدري : تــأليف/ مقدمــة فــي علــم األخــالق . ١١٥١

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥دار فرقد لسنة 
ــع . ١١٥٢ ــأليف/ المقنـ ــشيخ الـــصدوق  : تـ ـــ٣٨١ت (الـ ــة التحقيـــق  : تحقيـــق) / هـ لجنـ

مؤســسة اإلمــام الهـــادي   : بــع ط/ التابعــة لمؤســسة اإلمــام الهــادي عليـــه الــسالم      
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥عليه السالم لسنة 

مؤســــسة النــــشر : تحقيــــق) / هـــــ٤١٣ت (الــــشيخ المفيــــد : تــــأليف/ المقنعــــة . ١١٥٣
مؤســسة النــشر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين لــسنة   : طبــع/ اإلســالمي 

.انإيرــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠
/ أحمــدي الميــانجي  : تــأليف/ مكاتيــب الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم     . ١١٥٤

الطبعــة األولــى مــصححة ومنقحــة    / م ١٩٩٨هـــ،  ١٤١٨دار الحــديث لــسنة  : طبــع
.لبنانــ بيروت/ ومزيدة 
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منشورات الـشريف الرضـي   : طبع/ الشيخ الطبرسي  : تأليف/ مكارم األخالق   . ١١٥٥
.إيرانــ قم المقدسة/ دسة الطبعة السا/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢لسنة 

: تحقيـق ) / هــ ٢٠٨ت (عبـد اهللا بـن محمـد القرشـي     : تـأليف / مكـارم األخـالق   . ١١٥٦
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١مكتبة القرآن لسنة : طبع/ مجدي السيد 

ت (الــسنوسي : تــأليف/ مكمـل إكمــال إكمــال المعلـم فــي شــرح صـحيح مــسلم     . ١١٥٧
.المملكة العربية السعوديةــ اضالري/ مكتبة طبرية : طبع) / هـ٨٩٢

الــسيد : تحقيــق/ الميــرزا محمــد تقــي األصــفهاني  : تــأليف/ مكيــال المكــارم . ١١٥٨
ـــ، ١٤٢١مؤســــسة األعلمــــي للمطبوعــــات لــــسنة : طبــــع/ علــــي عاشــــور  / م ٢٠٠١هــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
اني الدكتور عمر محمـد التـومي الـشيب    : تأليف/ من أسس التربية اإلسالمية     . ١١٥٩

ـــ١٤٢٢ت ( ــسنة   : طبـــع) / هـ ــشر لـ ــة للنـ ـــ، ١٤٠٢المنـــشآة العامـ الطبعـــة / م ١٩٨٢هـ
.لبنانــ طرابلس/ الثانية 

) / هـــــ٣٤٢ت (خثيمــــة بــــن ســــليمان القرشــــي : تــــأليف/ مــــن حــــديث خثيمــــة . ١١٦٠
هـــ،  ١٤٠٠دار الكتــاب العربــي لــسنة   : طبــع/ الــدكتور عمــر عبــد الــسالم    : تحقيــق

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٠
: طبـع ) / هــ ٣٤٢ت (خثيمـة بـن سـليمان القرشـي     : تـأليف / ث خثيمة  من حدي . ١١٦١

.لبنانــ بيروت/ دار الجيل 
/ عبـد الـرحمن أحمـد البكـري     : تـأليف / من حياة الخليفة عمر بن الخطاب    . ١١٦٢

.لبنانــ بيروت/ دار اإلرشاد للطباعة والنشر : طبع
بـــن أبـــو جعفـــر الـــصدوق محمـــد بـــن علـــي : تـــأليف/ مـــن ال يحـــضره الفقيـــه . ١١٦٣

ــي رحمـــه اهللا    ـــ٣٨١ت (بابويـــه القمـ ــق وتـــصحيح وتعليـــق  ) / هـ علـــي أكبـــر  : تحقيـ
الطبعـة  / مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسـين   : طبع/ الغفاري  
.إيرانــ قم المقدسة/ الثانية 

الـشيخ  : تـأليف / منار السبيل فـي شـرح الـدليل علـى مـذهب أحمـد بـن حنبـل             . ١١٦٤
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/ م ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢دار الحكمـة لـسنة   : طبع/ ضويان  إبراهيم بن محمد سالم بن    
.سورياــ دمشق

) / هــ ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمـشقي     : تأليف/ المنار المنيف   . ١١٦٥
.مكتب المطبوعات اإلسالمية: طبع

مؤســسة  : طبــع / الموفــق بــن محمــد المكــي الخــوارزمي     : تــأليف / المناقــب . ١١٦٦
ـــ قـــم المقدســـة/ الطبعـــة الخامـــسة / م ٢٠٠٤هــــ، ١٤٢٥النـــشر اإلســـالمي لـــسنة  ــ

.إيران
. د: تحقيـــق/ ابــن شـــهر آشــوب المازنـــدراني   : تـــأليف/ مناقــب آل أبـــي طالــب   . ١١٦٧

ــاعي   ــى  / يوســـف البقـ ــة   : نـــشر / الطبعـــة األولـ ســـنة  / مركـــز األبحـــاث العقائديـ
.إيرانــ قم المقدسة/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١: الطبع

الخطيـب الفقيـه   : تـصنيف / ــ معليه السالــ مناقب اإلمام علي بن أبي طالب  . ١١٦٨
الحافظ أبو الحسن علـي بـن محمـد الواسـطي الجالنـي الـشافعي الـشهير بـابن             

إنتــشاءات ســبط النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم   : طبــع) / هـــ٤٨٣ت (المغــازلي 
.الطبعة األولى/ م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦لسنة 

ــه الـــسالم   . ١١٦٩ ــي عليـ ــام علـ ــأليف/ مناقـــب اإلمـ ــ  : تـ ــليمان الكـ ــن سـ ــد بـ / وفي محمـ
مجمـــــع إحيـــــاء الثقافـــــة : طبـــــع/ الـــــشيخ محمـــــد بـــــاقر المحمـــــودي : تحقيــــق 

قـم  / الطبعـة األولـى   / م ١٩٩١هــ،  ١٤١٢اإلسالمية لـشهر محـرم الحـرام مـن سـنة        
.إيرانــ المقدسة

.الشيخ مجدي عرفات: تأليف/ مناقب األنصار . ١١٧٠
بــة اهللا أبـو البقـاء ه  : تـأليف / المناقـب المزيديـة فـي أخبـار الملــوك األسـدية      . ١١٧١

محمد عبـد القـادر خريـسات، صـالح     : تحقيق) / هـ٦٠٠ت (محمد بن نما الحلي  
مكتبــة الرسـالة الحديثــة  : طبـع / الجامعــة األردنيـة  ـــ  موسـى درادكـة كليــة اآلداب  

.عمان/ الطبعة األولى / م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤لسنة 
ــي طالـــب     . ١١٧٢ ــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـ الخطيـــب الفقيـــه  : تـــصنيف/ مناقـــب أميـ
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أبو الحسن علـي بـن محمـد الواسـطي الجالنـي الـشافعي الـشهير بـابن             الحافظ
منــشورات دار : طبــع/ المكتــب العــالمي للبحــوث  : إعــداد) / هـــ٤٨٣ت (المغــازلي 

.لبنانــ بيروت/ مكتبة الحياة 
أبـو بكـر، أحمـد بـن موسـى      : تـأليف / مناقب علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم         . ١١٧٣

عبـد  : تجميـع ) / هــ ٤١٠ت (فر األصبهاني بن مردوية بن فورك بن موسى بن جع      
/ م ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩دار الحــديث لــسنة : طبــع/ الــرزاق محمــد حــسين حــرز الــدين   

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
مناقــب علــي بــن أبــي طالــب عليــه الــسالم ومــا نــزل مــن القــرآن فــي علــي عليــه    . ١١٧٤

ــ: تحقيــق/ أحمــد بــن مردويــه االصــفهاني   : تــأليف/ الــسالم  د الــرزاق محمــد  عب
/ الطبعـة األولـى   / م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢دار الحديث لسنة : طبع/ حسين حرز الدين   

.إيرانــ قم المقدسة
عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد الجـوزي     : تأليف/ مناقب عمر بن الخطاب     . ١١٧٥

دار الكتـاب  : طبـع ونـشر  / الدكتور الـسيد الجميلـي   : دراسة وتحقيق ) / هـ٥٩٧ت  (
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٥ـ، ه١٤٠٥العربي لسنة 

المبـــارك بـــن محمـــد بـــن : تـــأليف/ منــال الطالـــب فـــي شـــرح طـــوال الغرائــب   . ١١٧٦
ــــ جامعـة أم القـرى  : طبــع/ الـدكتور محمــود محمـد الطنـاحي    : تحقيـق / األثيـر  

ــي وإحيـــاء التـــراث اإلســـالمي       ــث العلمـ ــة / مركـــز البحـ ـــ مكـــة المكرمـ المملكـــة  ــ
.العربية السعودية

عبــد الــرحمن بــن أبــي   : تــأليف/ تخــريج أحاديــث الــشفا  مناهــل الــصفاء فــي . ١١٧٧
/ ســمير القاضــي  : تحقيــق) / هـــ٩١١ت (بكــر، الحــافظ جــالل الــدين الــسيوطي    

م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنـان للنـشر والتوزيـع لـسنة           : طبع
.لبنانــ بيروت/ 

/ ي عبــد بــن حميــد بــن نــصر الكــس  : تــأليف/ منتخــب مــسند عبــد بــن حميــد  . ١١٧٨
الــسيد صــبحي البــدري الــسامرائي، محمــود    : تحقيــق وضــبط وتخــريج أحاديــث  
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/ م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨مكتبـة النهـضة العربيـة لـسنة     : طبـع / محمد خليل الصعيدي   
.الطبعة األولى

محمــد : تــأليف/ المنتخــب مــن ذيــل المــذيل مــن تــاريخ الــصحابة والتــابعين  . ١١٧٩
.لبنانــ بيروت/ مؤسسة األعلمي للمطبوعات: طبع/ بن جرير الطبري 

زبيـر بـن   : تـأليف / المنتخب من كتاب أزواج النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           . ١١٨٠
ـــ بيــروت/ طبــع مؤســسة الرســالة / ســكينة الــشهابي : تحقيــق) / هـــ٢٥٦ت (بكــار  ـ
.لبنان

الحـافظ أبـي محمـد عبـد بـن      : تـأليف / المنتخب مـن مـسند عبـد بـن حميـد        . ١١٨١
/ م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨عالم الكتب لـسنة   : طبع/ ) هـ٢٤٩ت  (حميد المعروف بالكشي    

.لبنانــ بيروت
جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد   : تــأليف/ المنــتظم فــي تــاريخ األمــم والملــوك   . ١١٨٢

محمـد  : تحقيـق ) / هــ ٥٩٧ت (الرحمن بن علـي بـن محمـد الـسبط ابـن الجـوزي          
دار الكتــب العلميــة لــسنة : طبــع/ عبــد القــادر عطــا، مــصطفى عبــد القــادر عطــا  

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢ـ، ه١٤١٢
الــشيخ حــسن بــن زيــدن الــدين العــاملي صــاحب      : تــأليف/ منتقــى الجمعــان  . ١١٨٣

مؤسسة النـشر اإلسـالمي   : طبع/ علي أكبر الغفاري : تصحيح وتعليق / المعالم  
قــــم  / الطبعــــة األولــــى   / م ١٩٤٣هـــــ،  ١٣٦٢التابعــــة لجماعــــة المدرســــين لــــسنة    

.إيرانــ المقدسة
المجلــــس : طبــــع/ الحــــافظ الـــذهبي  : تـــأليف / المنتقـــى فــــي ســـرد الكنــــى   . ١١٨٤

المدينــة / الطبعــة األولـى  / م ١٩٨٨هــ،  ١٤٠٨العلمـي بالجامعـة اإلســالمية لـسنة    
.المملكة العربية السعوديةــ المنورة

ــي المـــصطفى   . ١١٨٥ ــي مولـــد النبـ ــأليف/ المنتقـــى فـ ــدين محمـــد بـــن   : تـ ســـعيد الـ
ــسعود بـــن محمـــد البليـــاني الكـــازرون     مكتبـــة المـــسجد   : طبـــع ) / هــــ ٧٥٨ت (ي مـ

.المملكة العربية السعوديةــ المدينة المنورة/ النبوي 
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أحمــد بــن علــي  : تــصنيف/ المنتقــى مــن المقتــضى فــي أخبــار بنــي العبــاس    . ١١٨٦
.تميمة محمد عبد الرواف: إنتقاء وتقديم وتحقيق) / هـ٨٤٥ت (المقريزي 

و بكــر محمــد بــن جعفــر بــن   أبــ: تــأليف/ المنتقــى مــن كتــاب مكــارم األخــالق   . ١١٨٧
أبـو طـاهر   : انتفـاء ) / هــ ٣٢٧ت (محمد بن سهيل بـن شـاكر الخرائطـي الـسامري        

محمـد مطيـع الحـافظ، وغـزوة     : تحقيـق / أحمد بن محمد الـسلفي األصـبهاني         
.سورياــ دمشق/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦دار الفكر لسنة : طبع/ بدير 

ت (لـــشيخ عبـــاس القمـــي ا: تـــأليف/ منتهـــى اآلمـــال فـــي تـــواريخ النبـــي واآلل  . ١١٨٨
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩١هـ، ١٤١١الدار اإلسالمية لسنة : طبع) / هـ١٣٥٩

قـسم الفقـة فـي مجمـع     : تحقيـق / للعالمة الحلـي  : تأليف/ منتهى المطلب   . ١١٨٩
ــالمية   ــع/ البحــــوث اإلســ ـــي العتبــــة الرضــــوية      : طبــ ــــشر فـ ــسة الطبــــع والن مؤســ

.إيرانــ مشهد المقدسة/الطبعة األولى / م ١٩٩١هـ، ١٤١٢المقدسة لسنة 
مؤسـسة محبـين   : طبـع / عـادل حـسن األسـدي    : تـأليف / المنجد في االمـالء   . ١١٩٠

.إيرانــ قم المقدسة/ م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤للطباعة والنشر لسنة 
دار المـــشرق : طبـــع/ لـــوئيس معلـــوف : تـــأليف/ المنجـــد فـــي اللغـــة العربيـــة . ١١٩١

.نانلبــ بيروت/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠لسنة 
دار ذوي القربـى  : نـشر / لـوئيس معلـوف    : تـأليف / المنجد في اللغـة العربيـة       . ١١٩٢

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩لسنة 
علـي بـن سـلطان القـاري     : تـأليف / منح الروض األزهر في شرح الفقـه األكبـر     . ١١٩٣

مان غـاوجي  الشيخ زهبي سـلي : تحقيق وتعليق) / هـ١٠١٤ت  (الحنفي الماتريدي   
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار البشائر اإلسالمية لسنة : طبع/ 

ابـن سـيد النــاس   : تـأليف / مـنح المـدح أو شـعراء الـصحابة فـي مــدح الرسـول       . ١١٩٤
م ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٧طبـع دار الفكـر لـسنة    / عفـت وصـال حمـزة      : تحقيـق ) / هـ٧٣٢ت(

.سورياــ دمشق/ الطبعة األولى / 
أحمــد عبــد : تــأليف/ ي ترتيــب مــسند الطيالــسي أبــي داود   منحــة المعبــود فــ. ١١٩٥
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ــا الـــساعاتي   ـــ، ١٤٠٠المكتبـــة اإلســـالمية لـــسنة  : طبـــع/ الـــرحمن البنـ / م ١٩٨٠هـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة الثانية 

: تــأليف / منهــاج الــصالحين مــع فتــاوى الــشيخ حــسين الوحيــد الخراســاني         . ١١٩٦
مدرسـة  : طبـع / د الخراسـاني  الـشيخ حـسين الوحيـ   ـــ  السيد أبو القاسـم الخـوئي    

ــه الـــسالم لـــسنة      ــاقر العلـــوم عليـ ــام بـ ـــ، ١٤٣٢اإلمـ ــة الـــسادسة  / م ٢٠١١هـ / الطبعـ
.لبنانــ بيروت

: تحقيـق / رضـي الـدين بـن طـاووس     : تـأليف / مهج الدعوات ومنهج العنايـات    . ١١٩٧
الطبعـة  / م ٢٠٠٢هــ،  ١٤٢٢مؤسسة اآلفاق لـسنة    : طبع/ جواد القيوم االصفهاني    

.إيرانــ رانطه/ األولى 
دار المعـارف لـسنة   : طبـع / إبـراهيم األبيـاري   : تـأليف / مهذب السيرة النبوية    . ١١٩٨

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨
: تحقيــق ) / هـــ ٨٠٧ت (علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي      : تــأليف / مــوارد الظمــآن   . ١١٩٩

.لبنانــ بيروت/ دار الكتب العلمية : طبع/ محمد عبد الرزاق حمران 
نــور الــدين، علــي بــن أبــي بكــر   : تــأليف/ ظمــآن إلــى زوائــد ابــن حبــان   مــوارد ال. ١٢٠٠

دار : طبـع / عبـده علـي الكوشـك    ـــ  حسين سليم أسد الـدارني   : تحقيق/ الهيثمي  
.مصرــ القاهرة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١١الثقافة العربية لسنة 

ــأليف/ مواقـــــف الـــــشيعة  . ١٢٠١ ــانجي  : تـــ ــسة النـــــشر  : طبـــــع/ أحمـــــدي الميـــ مؤســـ
ــسنة     اإل ــة لجماعـــة المدرســـين بقـــم لـ ــالمية التابعـ ـــ، ١٤١٦سـ الطبعـــة  / م ١٩٩٦هـ

.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 
/  عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد اإليجــي    : تــأليف/ المواقــف لإليجــي. ١٢٠٢

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧دار الجيل لسنة : طبع
الحــافظ، أبــو بكــر أحمــد بــن  : تــأليف/ م ــــ مواليــد أهــل البيــت ــــ علــيهم الــسال . ١٢٠٣

.نصر بن عبد اهللا بن الفتح النهرواني
: ضــبط وتخــريج  ) / هـــ ٩٥٤ت (الحطــاب الرعينــي   : تــأليف / مواهــب الجليــل   . ١٢٠٤
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الطبعـة  / م ١٩٩٦هــ،  ١٤١٦دار الكتب العلميـة لـسنة   : طبع/ الشيخ زكريا عميرات    
.لبنانــ بيروت/ األولى 

ــة بـــالمن  . ١٢٠٥ ــة المواهـــب اللدنيـ ) / هــــ ٩٢٣ت (القـــسطالني : تـــأليف / ح المحمديـ
/ م ١٩٩١هـــ، ١٤١١دار المكتــب اإلســالمي لــسنة  : طبــع/ صــالح الــشامي  : تحقيــق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى 
ــة    . ١٢٠٦ ـــة بـــالمنح المحمديـ ) / هــــ ٩٢٣ت (القـــسطالني : تـــأليف / المواهـــب اللدني

.لبنانــ بيروت/ دار المعرفة : طبع
ــة . ١٢٠٧ ــب اللدنيـ ) / هــــ ٩٢٣ت (القـــسطالني : تـــأليف / بـــالمنح المحمديـــة  المواهـ

ــع ــسنة   : طبـ ــة لـ ــب العلميـ ـــ، ١٤١٧دار الكتـ ــى  / م ١٩٩٦هـ ــ  بيـــروت/ الطبعـــة األولـ ـــ
.لبنان

الــدكتورة عائــشة  : تــأليف/ موســوعة آل النبــي صــلى اهللا عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم    . ١٢٠٨
/ م ١٩٦٧هــ، ١٣٨٦دار الكتـاب العربـي لـسنة      : طبع) / بنت الشاطئ (عبد الرحمن   

.لبنانــ بيروت
ــوعة اإلســـالمية الميـــسرة  . ١٢٠٩ ــأليف/ الموسـ ــود   : تـ ــدكتور محمـ ــام الـ المـــشرف العـ

.سورياــ دمشق/ م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨دار صحاري لسنة : طبع ونشر/ حكام 
الــدكتور أحمــد   : تــاليف/ موســوعة التــاريخ اإلســالمي والحــضارة اإلســالمية     . ١٢١٠

الطبعـــــة / م ١٩٩٨هــــــ، ١٤١٨مكتبـــــة النهـــــضة المـــــصرية لـــــسنة  : طبـــــع/ شـــــلبي 
.مصرــ القاهرة/ العاشرة

محمـــد هـــادي : تـــأليف/ موســـوعة التـــاريخ اإلســـالمي والحـــضارة اإلســـالمية   . ١٢١١
.اليوسفي

ــ  كتــاب األم ــــ  موســوعة الــشافعي . ١٢١٢ ت (محمــد بــن إدريــس الــشافعي     : تــأليف/ ــ
ـــ، ١٤١٦دار قتيبـــة لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٢٠٤ ــة األولـــى  / م ١٩٩٦هـ ــشق/ الطبعـ ـــ دمـ ــ

.ورياس
ــالم اإلســـالمي ورجالهـــا  . ١٢١٣ دار : طبـــع/ شـــاكر مـــصطفى : تـــأليف/ موســـوعة العـ
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣العلم للماليين لسنة 
: تـأليف / موسوعة الفقه اإلسالمي طبقـاً لمـذهب أهـل البيـت علـيهم الـسالم           . ١٢١٤

ــه اإلســـالمي    ــرة المعـــارف للفقـ ــق/ مؤســـسة دائـ ــارف  مؤســـسة دا: تحقيـ ــرة المعـ ئـ
هــن  ١٤٢٣مؤسسة دائرة المعارف الفقه اإلسالمي لسنة    : طبع/ الفقه اإلسالمي   

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٢
الــشهرستاني، أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد   : تــأليف/ موســوعة الملــل والنحــل  . ١٢١٥

رفـة  دار المع: طبـع / محمد سيد كيالنـي  : تحقيق) / هـ٥٤٨ت  (الكريم بن أحمد    
.لبنانــ بيروت/ 

الــشهرستاني، أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد   : تــأليف/ موســوعة الملــل والنحــل  . ١٢١٦
ــة لـــسنة  : طبـــع) / هــــ٥٤٨ت (الكـــريم بـــن أحمـــد   ـــ، ١٤٠١مؤســـسة ناصـــر للثقافـ هـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨١
ــال العـــرب   . ١٢١٧ ــوعة أمثـ ــأليف/ موسـ ــوب   : تـ ــديع يعقـ ــدكتور أميـــل بـ ــع/ الـ دار : طبـ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥جيل لسنة ال
محمــد ســـعيد  : إعــداد وتنــسيق  / موســوعة حيــاة الــصحابة مــن كتــب التــراث       . ١٢١٨

.لبنانــ بيروت/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مؤسسة الريان لسنة : طبع/ مبيض 
ــاء   . ١٢١٩ ــي مؤســـسة اإلمـــام     : تـــأليف / موســـوعة طبقـــات الفقهـ ــة العلميـــة فـ اللجنـ

مؤسـسة اإلمـام   : طبـع / الشيخ جعفـر الـسبحاني   : إشراف/ سالم الصادق عليه ال  
ـــ قــم المقدســة / الطبعــة األولــى / م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٨الــصادق عليــه الــسالم لــسنة   ـ

.إيران
الـشيخ  : تـأليف / وسـلم  ـــ  وآلهــ موسوعة عظماء حول الرسول صلى اهللا عليه      . ١٢٢٠

دار : طبــع/ شق خالــد عبــد الــرحمن العــك المــدرس فــي إدارة االفتــاء العــام بدمــ   
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢النفائس لسنة 

الــشيخ عبــد : تــأليف/ موســوعة فــضائل القــرآن الكــريم وخــواص ســوره وآياتــه  . ١٢٢١
/ م ٢٠٠٨هــ،  ١٤٢٩المكتبـة الحيدريـة لـسنة    : طبـع / اهللا الصالحي النجف آبـادي      
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.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
معهــد بــاقر العلــوم   : تــأليف/ لمــات اإلمــام الحــسين عليــه الــسالم     موســوعة ك. ١٢٢٢

قـــم / الطبعـــة األولـــى / م ١٩٩٥هــــ، ١٤١٥دار المعـــروف لـــسنة : طبـــع/ للتحقيـــق 
.إيرانــ المقدسة

أبو بكر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن       : تأليف/ موضع أوهام الجمع والتفريق    . ١٢٢٣
عبـــد المعطـــي . د:تحقيـــق) / هــــ٤٦٣ت (أحمـــد بـــن مهـــدي الخطيـــب البغـــدادي  

ــين قلعجـــي   ــة لـــسنة  : طبـــع/ أمـ ـــ، ١٤٠٧دار المعرفـ ــة األولـــى  / م ١٩٨٧هـ / الطبعـ
.لبنانــ بيروت

أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي القرشـي          : تأليف/ الموضوعات  . ١٢٢٤
م ١٩٦٦هـــ، ١٣٨٦الناشـر محمـد عبـد المحـسن لـسنة      : طبـع ) / هــ ٥٩٧ت (الـسلفي  

.الطبعة األولى/ 
: تحقيـق وتـصحيح وتعليـق   ) / هــ ١٧٩ت (تأليف مالك بن أنـس    / موطأ مالك . ١٢٢٥

م ١٩٨٥هــ،  ١٤٠٦دار إحيـاء التـراث العربـي لـسنة     : طبـع / محمد فؤاد عبـد البـاقي    
.لبنانــ بيروت/ 

أبـو عبـد الـرحمن    : تحقيـق ) / هــ ١٧٩ت (تأليف مالك بن أنـس     / موطأ مالك   . ١٢٢٦
/ الطبعـــة األولـــى / م١٩٩٩هــــ، ١٤٢٠اليمامـــة لـــسنة : طبـــع/ األخـــضر األخـــذري 

.سورياــ دمشق
ابـــن زبـــر محمـــد بــن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد   : تــأليف / مولــد العلمـــاء ووفيـــاتهم  . ١٢٢٧

الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٠هــ،  ١٤١٠دار العاصـمة لـسنة    : طبـع ) / هـ٣٩٧ت  (الربعي  
.المملكة العربية السعوديةــ الرياض/ 

يرقـد  / )مخطـوط (لبـان  مولد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم البن قـضيب ا    . ١٢٢٨
.في مكتبة األسد بدمشق

الـدكتور عبـد   : تحقيـق ) / هــ ٩٧٣ت (عبد الوهـاب الـشعراني     : تأليف/ الميزان  . ١٢٢٩
/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٨٩هـــ، ١٤٠٩عــالم الكتــب لــسنة  : طبــع/ الــرحمن عميــرة 
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.لبنانــ بيروت
: طبــع/ علـي محمــد البجـاوي   : تحقيــق/ الـذهبي  : تــأليف/ ميـزان االعتـدال   . ١٢٣٠

ــــ بيـروت / الطبعـة األولـى   / م ١٩٦٣هـــ، ١٣٨٢دار المعرفـة للطباعـة والنـشر لـسنة     
.لبنان

دار الحـديث لـسنة   : طبع/ الشيخ محمد الريشهري   : تأليف/ ميزان الحكمة   . ١٢٣١
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

/ ائي الــسيد محمــد حــسين الطباطبــ    : تــأليف / الميــزان فــي تفــسير القــرآن    . ١٢٣٢
مؤســسة األعلمــي للمطبوعــات لــسنة    : طبــع / الــشيخ حــسين األعلمــي   : تحقيــق

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧
: تــأليف/ حيـاة اإلمــام ســيد الــشهداء الحـسين عليــه الــسالم    ــــ ناسـخ التــواريخ . ١٢٣٣

/ ســيد علــي جمــال أشــرف   : ترجمــة) / لــسان الملــك (ميــرزا محمــد تقــي ســبهر   
ــ: تحقيـــق ــال أشـــرف   سـ ــع/ يد علـــي جمـ / م ٢٠٠٧هــــ،  ١٤٢٧دار مـــدين لـــسنة  : طبـ

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 
ابن شاهين أبو حفص عمـر بـن أحمـد بـن     : تأليف/ ناسخ الحديث ومنسوخه  . ١٢٣٤

هــ،  ١٤٠٨مكتبة المنـار لـسنة   : طبع/ سمير الزهري : تحقيق) / هـ٣٨٥ت  (عثمان  
.الزرقاء/ الطبعة األولى / م ١٩٨٨

ــديث   . ١٢٣٥ ــن الحـ ــسوخ مـ ــخ والمنـ ــأليف/ الناسـ ــر بـــن أحمـــد   : تـ ــو (الحـــافظ عمـ أبـ
ـــ علــي محمــد معــوض : تحقيــق) / هـــ٣٨٥ت ) (حفــص ابــن شــاهين  عــادل أحمــد  ـ

الطبعـة األولـى   / م ١٩٩٢هــ،  ١٤١٢دار الكتب العلمية لسنة   : طبع/ عبد الموجود   
.لبنانــ بيروت/ 

ت (نــصور بــن الحــسين اآلبــي   الــوزير الكتــاب أبــو ســعد م  : تــأليف/ نثــر الــدرر  . ١٢٣٦
: علـــي محمـــد الجـــاوي طبـــع : مراجعـــة/ محمـــد علـــي قرنـــة : تحقيـــق) / هــــ٤٢٠

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عبــد الـرحمن بــن عبــد الــسالم  : تــأليف/ نزهـة المجــالس ومنتخــب النفـائس   . ١٢٣٧
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.األردنــ عمان/ م ٢٠٠٤هـ،١٤٢٤دار اإلسراء لسنة : طبع/ الصفوري الشافعي 
الــسيد جعفــر : تــأليف/ نزهــة النــاظرين فــي مــسجد ســيد األولــين واآلخــرين   . ١٢٣٨

ــدني البرزنجـــي     ــماعيل المـ ــسيد إسـ ــن الـ ـــ١١٧٧ت(بـ ــسنة  : طبـــع) / هـ ــعب لـ دار صـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٨٨٥هـ، ١٣٠٣

/ عـادل عبـد الـرحمن البـدري     : تـأليف / نزهة النظر فـي غريـب الـنهج واألثـر        . ١٢٣٩
ـــ مؤســسة المعــارف اإلســالمية : طبــع الطبعــة / م ٢٠٠١هـــ، ١٤٢١دار عتــرت لــسنة ـ

.إيرانــ قم المقدسة/ األولى 
/ محمــد محمــد بــدوي وهيبــة ميــساء محمــد العمــر    : تــأليف/ نــساء بليغــات  . ١٢٤٠

.األردنــ عمان/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥مكتبة دار البيروني لسنة : طبع
/ دار الفكـر  : طبـع ) / هــ ٢٢٤ت (أبي عبيـد القاسـم بـن سـالم        : تأليف/ النسب  . ١٢٤١

.لبنانــ بيروت
مصعب بـن عبـد اهللا بـن مـصعب بـن ثابـت بـن عبـد اهللا           : تأليف/ نسب قريش   . ١٢٤٢

ـــر، أبـــو عبـــد اهللا الز    ـــ٢٣٦ت (ي بيـــد بـــن الزبي ــع) / هـ دار المعـــارف للطباعـــة  : طبـ
.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢والنشر لسنة 

المحسن بن علي بـن محمـد بـن    : تأليف/ وأخبار المذاكرة   نشوار المحاضرة   . ١٢٤٣
ــي      ــو علــ ــم داود التنــــوخي البــــصري، أبــ ــي الفهــ ـــ٣٨٤ت (أبــ ــشر ) / هــ ــق ونــ : تحقيــ

.م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣المحامي عبود الشالجي لسنة 
) / هـــ١٣٧٧ت (الـسيد عبـد الحــسين شـرف الـدين     : تــأليف/ الـنص واالجتهـاد   . ١٢٤٤

ــق وتعليـــق  ــى  : تحقيـ ــى دار أبـــ : نـــشر / أبـــو مجتبـ مطبعـــة ســـيد   : طبـــع / و مجتبـ
ـــ قــم المقدســة/ الطبعــة األولــى / م ١٩٨٤هـــ، ١٤٠٤الــشهداء عليــه الــسالم لــسنة   ـ

.إيران
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي فـي تخـريج الزيلعـي          . ١٢٤٥

ت (جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد اهللا بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي     : تــأليف/ 
ــاني عبـــــدا: تـــــصحيح) / هــــــ٧٦٢ ــز الديوبنـــــدي الفنجـــ ـــ لعزيـــ ــد يوســـــف  ــــ محمـــ
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مؤسـسة الريالـة للطباعـة والنـشر      : طبـع / محمـد عوامـة     : تحقيق/ الكاملفوري  
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لسنة 

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي فـي تخـريج الزيلعـي          . ١٢٤٦
ت (عبــد اهللا بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي   جمــال الــدين أبــو محمــد  : تــأليف/ 

ــاني  : تـــــصحيح) / هــــــ٧٦٢ ــز الديوبنـــــدي الفنجـــ ـــ عبـــــدا لعزيـــ ــد يوســـــف  ــــ محمـــ
دار القبلـــة للثقافـــة اإلســـالمية  : طبـــع/ محمـــد عوامـــة : تحقيـــق/ الكـــاملفوري 

.المملكة العربية السعوديةــ جدة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لسنة 
ــالم   . ١٢٤٧ ــام األســــرة فــــي اإلســ ــأليف/ نظــ ــة  : تــ ــع/ محمــــد عقلــ دار الرســــالة : طبــ

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١٠للطباعة والنشر واإلعالم لسنة 
ــرة  . ١٢٤٨ الـــدكتورة ســـامية مـــصطفى  : تـــأليف/ النظريـــة االجتماعيـــة ودراســـة األسـ

ــارف للطباعـــة والنـــشر لـــسنة   : طبـــع/ الخـــشاب  ـــ، ١٤٠٧مؤســـسة المعـ / م ١٩٨٧هـ
.لبنانــ بيروت

جمال الدين محمـد بـن يوسـف بـن الحـسن بـن       : تأليف/ طين  نظم درر السم  . ١٢٤٩
: ترجمــة وتحقيــق) / هـــ٧٥٠ت (محمــد الزرنــدي المــدني الحنفــي شــمس الــدين   

: ســنة الطبــع / الطبعــة األولــى  / دار إحيــاء التــراث العربــي  : نــشر/ علــي عاشــور  
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٥٨هـ، ١٣٧٧

أبــــو العبـــاس أحمــــد  : تـــأليف / نفـــح الطيــــب مـــن غــــصن األنـــدلس الرطيــــب    . ١٢٥٠
ــة األزهريـــة لـــسنة : طبـــع/ إحـــسان عبـــاس : تحقيـــق/ المقـــري  ـــ، ١٣٠٢المطبعـ هـ

.م١٨٨٤
أبــو العبــاس أحمــد بــن    : تــأليف/ نفــح الطيــب مــن غــصن األنــدلس الرطيــب     . ١٢٥١

: تحقيـق ) / هـ١٠٦١ت (محمد بن أحمد المقري القرشي الملقب بشهاب الدين       
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٦٨هـ، ١٣٨٧دار صادر لسنة : طبع/ إحسان عباس 

محمــد أمــين فــضل اهللا بــن  : تــأليف/ نفحــة الريحانــة ورشــحة طــالء الحانــة  . ١٢٥٢
عيــسى البــابي الحلبــي   : طبــع ) / هـــ١١١١ت (محــب الــدين بــن محمــد المحبــي     
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.مصرــ القاهرة/ م ١٩٦٩هـ، ١٣٨٩لسنة 
القـاهرة  : طبـع / الـدكتور مـصطفى زيـور    : تجميـع ) / بحـوث مجمعـة   (النفس  . ١٢٥٣

.مصرــ القاهرة/ م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢لسنة 
الميـرزا حـسين النـوري الطبرسـي     : تأليف/ نفس الرحمن في فضائل سلمان    . ١٢٥٤

مؤســسة اآلفــاق لــسنة  : طبــع/ جــواد القيــومي الجــزه اي االصــفهاني  : تحقيــق/ 
.إيرانــ طهران/ الطبعة األولى / م ١٩٩٠هـ، ١٤١١

تقــي : تــأليف) / ودبــشذو العقــود فــي ذكــر النقــ    (النقــود اإلســالمية المــسمى   . ١٢٥٥
ــزي     ــي المقريـ ــن علـ ــد بـ ـــ٨٤٥ت (الـــدين أحمـ ــق) / هـ ــر   : تحقيـ ــد بحـ ــسيد محمـ الـ

ــــ بيــروت/ الطبعــة الــسادسة / م ١٩٨٨هـــ، ١٤٠٨دار الزهــراء لــسنة : طبــع/ العلـوم  
.لبنان

محمـد  . د: تـأليف / النمو النفسي االجتماعي للطفـل فـي سـنواته التكوينيـة        . ١٢٥٦
س الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب لـسنة     المجل: طبع/ عماد الدين إسماعيل    

.الكويت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
/ الـسيد مهـدي الرجـائي    : تحقيـق / لعالمـة الحلـي    ا: تـأليف / نهاية اإلحكام   . ١٢٥٧

/ م ١٩٨٩هــــ، ١٤١٠مؤســسة إســماعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع لــسنة       : طبــع 
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية 

شــهاب الــدين، أحمــد بــن عبــد الوهــاب   : تــأليف/ ة األرب فــي فنــون األدب نهايــ. ١٢٥٨
/ م ١٩٥٥هــ،  ١٣٧٤مطبعة دار الكتـب المـصرية لـسنة     : طبع) / هـ٧٣٣ت  (النويري  
.مصرــ القاهرة

شــهاب الــدين، أحمــد بــن عبــد الوهــاب   : تــأليف/ نهايــة األرب فــي فنــون األدب . ١٢٥٩
/ م ١٩٩٠هــ،  ١٤١٠ية للكتـاب لـسنة    دار الهيئة المـصر   : طبع) / هـ٧٣٣ت  (النويري  
.مصرــ القاهرة

شــهاب الــدين، أحمــد بــن عبــد الوهــاب   : تــأليف/ نهايــة األرب فــي فنــون األدب . ١٢٦٠
.مصرــ القاهرة/ وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : نشر) / هـ٧٣٣ت (النويري 
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: ليفتـأ / نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز صلى اهللا عليه ــ وآلـه ـــ وسـلم     . ١٢٦١
عبـد الـرحمن حـسن    : تحقيـق ) / هـ١٢٩٠ت (رفاعة بن رافع الطهطاوي المصري  

القـاهرة / م ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢مكتبـة اآلداب لـسنة   : طبع/ محمود، فاروق حامد بدر    
.مصرــ 

أبو السعادات المبارك بـن محمـد   : تأليف/ النهاية في غريب الحديث واألثر       . ١٢٦٢
.لبنانــ بيروت/ إحياء التراث دار: طبع) / هـ٦٠٦ت (الجزري ابن األثير 

أبو السعادات المبارك بـن محمـد   : تأليف/ النهاية في غريب الحديث واألثر       . ١٢٦٣
مؤسـسة  : طبـع / طـاهر أحمـد الـزاوي    : تحقيـق ) / هــ ٦٠٦ت (الجـزري ابـن األثيـر    

/ الطبعـة الرابعـة   / م ١٩٦٥هــ،  ١٣٨٤إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع لسنة       
.يرانإــ قم المقدسة

ــان  . ١٢٦٤ ــج اإليمــ ــأليف/ نهــ ــر العــــسقالني  : تــ ــق/ ابــــن حجــ ــسيد أحمــــد  : تحقيــ ألــ
هــ،  ١٤١٨مجتمع إمام هادي عليه السالم، مطبعـة سـتارة لـسنة    : طبع/ الحسيني  

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨
نهــج البالغــة لإلمــام أميــر المــؤمنين ومــولى الموحــدين علــي بــن أبــي طالــب      . ١٢٦٥

ــع/ عليـــه الـــسالم  ــشريف الرضـــي، الـــسيد محمـــود المرعـــشي     : تجميـ : نـــشر / الـ
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦مكتبة السيد المرعشي لسنة 

الــسيد رضــا  : تقــديم/ العالمــة الحلــي  : تــأليف/ نهــج الحــق وكــشف الــصدق   . ١٢٦٦
مؤســسة الطباعــة  : طبــع/ الــشيخ عــين اهللا الحــسني األرمــوي    : تعليــق/ الــصدر 

.إيرانــ قم المقدسة/ م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١جرة لسنة والنشر دار اله
الــــشيخ محمــــد بــــاقر : تــــأليف/ نهـــج الــــسعادة فــــي مــــستدرك نهــــج البالغــــة   . ١٢٦٧

/ الطبعــة األولــى  / م ١٩٦٥هـــ، ١٣٨٥مطبعــة النعمــان لــسنة  : طبــع/ المحمــودي 
.العراقــ النجف األشرف

ــلم      . ١٢٦٨ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ــول صـ ــث الرسـ ــن أحاديـ ــول مـ ــوادر األصـ ــأ/ نـ : ريفتـ
دار : طبــع/ عبــد الــرحمن عميــرة  : تحقيــق/ محمــد بــن علــي الحكــيم الترمــذي   
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.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢الجيل لسنة 
: تحقيــق) / الــشيعي(محمــد بــن جريــر الطبــري   : تــأليف/ نــوادر المعجــزات  . ١٢٦٩

ــسالم    ــه الـ ــام المهـــدي عليـ ــه   : طبـــع/ مؤســـسة اإلمـ ــدي عليـ ــام المهـ ــسة اإلمـ مؤسـ
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ١٩٨٩هـ، ١٤١٠لسالم لسنة ا
ــار    . ١٢٧٠ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

.مصرــ القاهرة/ المطبعة اليوسفية : طبع) / هـ١٣٠٨ت (الشبلنجي الشافعي 
ــار    . ١٢٧١ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

مكتبــة ومطبعــة الحــاج عبــاس ســالم     : طبــع) / هـــ١٣٠٨ت (شبلنجي الــشافعي الــ
.مصرــ القاهرة/ م ١٩٥٤هـ، ١٣٧٤شقرون لسنة 

ــار    . ١٢٧٢ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ
م ٢٠٠٥هـــ، ١٤٢٦دار ذوي القربــى لــسنة : طبـع ) / هـــ١٣٠٨ت (الـشبلنجي الــشافعي  

.إيرانــ لمقدسةقم ا/ الطبعة األولى / 
ــار    . ١٢٧٣ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

.دار مكتبة الحيدرية: طبع) / هـ١٣٠٨ت (الشبلنجي الشافعي 
ــار    . ١٢٧٤ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

.دار الغري: طبع) / هـ١٣٠٨ت (الشبلنجي الشافعي 
ــار  نــــور األبــــصار فــــي من . ١٢٧٥ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ اقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

.دار العثمانية: طبع) / هـ١٣٠٨ت (الشبلنجي الشافعي 
ــار    . ١٢٧٦ ــي المختــ ــب آل النبــ ــأليف/ نــــور األبــــصار فــــي مناقــ ــن حــــسن  : تــ مــــؤمن بــ

.دار السعيدية: طبع) / هـ١٣٠٨ت (الشبلنجي الشافعي 
والــشعراء  نــور القــبس المختــصر مــن المقتــبس فــي أخبــار النحــاة واألدبــاء         . ١٢٧٧

ـــ أبــو عبيــد اهللا محمــد بــن عمــران المرزبــاني  : تــأليف/ والعلمــاء  ـــ اختــصارـ أبــو ـ
دار : طبـع ) / هــ ٦٧٣(المحاسن يوسف بن أحمد بـن محمـود الحـافظ اليغمـوري         

.فيسبادنــ فرانتس شتاينر/ م ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤النشر لسنة 
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) / هـــ١٢٥٠ت (محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني    : تــأليف/ نيــل األوطــار  . ١٢٧٨
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٣هـ، ١٣٩٣دار الجيل لسنة : طبع

محمـد بـن علـي بـن محمـد      : تأليف/ نيل األوطار من أسرار المنتقى األخبار    . ١٢٧٩
ــشوكاني  ـــ١٢٥٠ت (الـ ــد الـــسيد   : تحقيـــق) / هـ ــد محمـ ــث / أحمـ : تخـــريج األحاديـ

.سورياــ دمشق/ دار الكلم الطيب : طبع/ يوسف علي بديوي 
: طبـع / عبد الزهراء مهـدي  : تأليف/ ى بيت فاطمة عليها السالم الهجوم عل . ١٢٨٠

.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى / م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥دار رضوان لسنة 
ت (أبــو جعفــر الــصدوق محمــد بــن علــي بــن بابويــه القمــي  : تــأليف/الهدايـة  . ١٢٨١

/ م ١٩٩٨هـــ، ١٤١٨مؤســسة اإلمــام الهــادي عليــه الــسالم لــسنة    : تحقيــق) / هـــ٣٨١
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة األولى 

مؤســسة : طبــع/ الحــسين بــن حمــدان الخــصيبي   : تــأليف/ الهدايــة الكبــرى  . ١٢٨٢
/ الطبعـــة الرابعـــة / م ١٩٩١هــــ، ١٤١١البالغـــة للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع لـــسنة  

.لبنانــ بيروت
: تحقيـق / ابـن حجـر العـسقالني    : تـأليف / هدي الساري مقدمة فتح الباري       . ١٢٨٣

ـــ مــد فــؤاد عبــد البــاقي   مح دار المعرفــة لــسنة  : طبــع / محــب الــدين الخطيــب   ـ
.لبنانــ بيروت/ م ١٣٧٩هـ، ١٣٩٩

.الخطيب التبريزي: تأليف/ الهدية . ١٢٨٤
صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الـصفدي     : تأليف/ الوافي بالوفيات   . ١٢٨٥

.نانلبــ بيروت/ م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢دار صادر لسنة : طبع) / هـ٧٦٤ت (
صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الـصفدي     : تأليف/ الوافي بالوفيات   . ١٢٨٦

دار إحيــــاء : نـــشر / الطبعـــة األولـــى   / أحمـــد االرنــــاؤوط  : تحقيـــق ) / هــــ ٧٦٤ت (
.لبنانــ بيروت/ م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠: سنة الطبع/ التراث العربي 

ستـشفى  مـدير قـسم علـم نفـس الطفـل فـي م       (دلـي سـالك     : تـأليف / الوالدية  . ١٢٨٧
.سورياــ دمشق/ دار طالس : طبع) / نيويورك بمركز كورنيل الطبي
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ـــ ٤٠(الوثــائق الــسياسية واإلداريــة العائــدة للعــصر العباســي األول     . ١٢٨٨ ) / هـــ١٣٢ـ
ـــ  مؤسـسة الرسـالة  : طبـع / محمد ماهر حمادة، دكتور في علم المكتبات   : تأليف

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٧٤هـ، ١٣٩٤دار النفائس لسنة 
: تحقيـق / الحـر العـاملي   : تـأليف ) / آل البيت علـيهم الـسالم    (وسائل الشيعة   . ١٢٨٩

مؤسسة آل البيـت علـيهم   : طبع/ مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث       
ــــ قـم المقدسـة  / الطبعـة الثانيـة   / م ١٩٩٣هـــ، ١٤١٤الـسالم إلحيـاء التـراث لـسنة     

.إيران
مؤســسة آل : تحقيــق/ الحــر العــاملي  : تــأليف) / اإلســالمية(وســائل الــشيعة  . ١٢٩٠

مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم   : طبــع/ البيــت علــيهم الــسالم إلحيــاء التــراث    
.إيرانــ قم المقدسة/ الطبعة الثانية / م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤إلحياء التراث لسنة 

أحمـد بـن   : تـأليف / وسيلة اإلسالم بالنبي عليه ــ وعلى آله ـــ الـصالة والـسالم      . ١٢٩١
ت (ي بــن الخطيــب، أبــو العبــاس الــشهير بــابن قنفــذ القــسنطيني    حــسين بــن علــ 

.لبنانــ بيروت/ م ١٩٨٤هـ، ١٤١٤دار الغرب اإلسالمي لسنة : طبع) / هـ٨١٠
).مخطوط(م ١٨٨٥هـ ١٣٠٣وصف المدينة المنورة في سنة . ١٢٩٢
ت (والـد الـشيخ البهـائي العـاملي     : تأليف/ وصول األخيار إلى أصول األخبار       . ١٢٩٣

مجمــع الـــذخائر  : طبــع / الــسيد عبــد اللطيــف الكــوهكمري     : يــق تحق) / هـــ ٩٨٤
ـــ اإلســــالمي ــسنة   ـــ ــام لــ ـــ، ١٤٠١مطبعــــة الخيــ ــى  / م ١٩٨١هــ قــــم / الطبعــــة األولــ
.إيرانــ المقدسة

أبو نصر فتح بـن موسـى بـن    : تأليف/ الوصول إلى السؤول في مولد الرسول   . ١٢٩٤
).مخطوط(حمـاد المغربي 

ــه الـــسالم علـــى  . ١٢٩٥ الـــشيخ عبـــد : تـــأليف/ فـــراش المـــوت وصـــية اإلمـــام علـــي عليـ
الطبعـة  / م ١٩٩٩هــ،  ١٤١٩دار الحكمـة لـسنة   : طبـع / العزيز عز الـدين الـسيروان    

.سورياــ دمشق/ األولى 
) / رســالة ابـــن تيميــة إلــى أتبــاع عـــدي بــن مــسافر األمـــوي      (الوصــية الكبــرى   . ١٢٩٦
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ميـة  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد الـسالم بـن تي       : تأليف
: طبــع/ عثمــان ضــميرية : تجميــع/ محمــد عبــد اهللا النمــر  : تحقيــق/ الحرانــي 

ــ  الطــائف / الطبعــة األولــى   / م ١٩٨٨هـــ،  ١٤٠٨مكتبــة الــصديق لــسنة     المملكــة  ــ
.العربية السعودية

/ ـــ  عليهـا الـسالم  ـــ  وسـلم البنتـه فاطمـة   ـــ  وآلـه ـــ  وصية النبي صـلى اهللا عليـه     . ١٢٩٧
).١٩١٢٤(مخطوطة ترقد في مكتبة األسد برقم / عبد اهللا بن سالم : تأليف

ــا بـــأحوال المـــصطفى   . ١٢٩٨ أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن ســـبط ابـــن      : تـــأليف / الوفـ
الطبعـة  / م ١٩٦٦هــ،  ١٣٨٦دار الكتـب الحديثـة لـسنة    : طبـع ) / هـ٥٩٧ت (الجوزي  
.مصر/ األولى 

الـسمهودي، علـي بـن عبـد اهللا     : تـأليف / الوفـا بمـا يجـب لحـضرة المـصطفى      . ١٢٩٩
ــائل   الحـــسن ــالة طبعـــت مـــع مجموعـــة رسـ حمـــد : طبـــع/ ي الـــسمهودي وهـــي رسـ

المملكـــــة العربيـــــة ـــــــ الريـــــاض/ م ١٩٧٢هــــــ، ١٣٩٢الجاســـــر، دار اليمامـــــة لـــــسنة 
.السعودية

نـور  : تـأليف / وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم          . ١٣٠٠
محمـد محيـي   :تحقيـق ) / هــ ٩١١ت (الدين علي بن أحمد المـصري الـسمهودي         

الطبعــة / م ١٩٨٤هـــ، ١٤٠٤دار إحيــاء التــراث لــسنة  : طبــع/ الــدين عبــد الحميــد  
.بيروت، لبنان/ الرابعة 

نـور  : تـأليف / وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم          . ١٣٠١
: تحقيــــق وتقــــديم) / هـــــ٩١١ت (الـــدين علــــي بــــن أحمــــد المــــصري الــــسمهودي   

ــم الـــسام  ــالمي لـــسنة   : طبـــع/ رائي الـــدكتور قاسـ ــان للتـــراث اإلسـ مؤســـسة الفرقـ
ـــ مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة  / الطبعــة األولــى  / م ٢٠٠١هـــ، ١٤٢٢ المملكــة ـ

.العربية السعودية
نـور  : تـأليف / وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم          . ١٣٠٢

دار إحيـاء التـراث   : طبـع ) /هــ ٩١١ت (الدين علي بن أحمد المـصري الـسمهودي      
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.بيروت، لبنان/ العربي 
وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضـع قبـره وروضـته بـين اخـتالف        . ١٣٠٣

).تحت الطبع/ (السيد نبيل الحسني : تأليف/ أصحابه واستمالك أزواجه 
/ الـشيخ علـي حـسين البحرانـي     : تـأليف / وفاة فاطمة الزهراء عليهـا الـسالم       . ١٣٠٤

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧سة البالغ لسنة مؤس: طبع
دار : نـــشر/ إحـــسان عبـــاس : تحقيـــق/ ابـــن خلكـــان : تـــأليف/ وفيـــات األعيـــان . ١٣٠٥

.لبنانــ بيروت/ الثقافة 
دار : نـــشر/ إحـــسان عبـــاس : تحقيـــق/ ابـــن خلكـــان : تـــأليف/ وفيـــات األعيـــان . ١٣٠٦

.لبنانــ بيروت/ الثقافة 
القاضـي محمـد   : تـأليف / يان والمشاهير خالصة تـاريخ ابـن كثيـر        وفيات األع . ١٣٠٧

ــان   ــد كنعـ ــشر لـــسنة   : طبـــع/ بـــن أحمـ ــارف للطباعـــة والنـ ــسة المعـ ـــ، ١٤١٨مؤسـ هـ
.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٨

أبـو العبـاس سـمي الـدين أحمــد     : تـأليف / وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان      . ١٣٠٨
/ م ١٩٩٤هــــ، ١٤١٤دار صـــادر لـــسنة : طبـــع) / ـهـــ٦٨١ت (بــن أبـــي بكـــر بـــن خلكـــان  

.لبنانــ بيروت
) / هـــ١٠٨٢ت (ضــامن بــن شــدقم الحــسيني المــدني    : تــأليف/ وقعــة الجمــل  . ١٣٠٩

المحقــق الــسيد تحــسين   : طبــع/ الــسيد تحــسين آل شــبيب الموســوي    : تحقيــق
.إيرانــ قم المقدسة/ م ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الموسوي لسنة 

: تحقيـق وشـرح  ) / هـ٢١٢ت (مزاحم المنقري  نصر بن   : تأليف/ وقعة صفين   . ١٣١٠
ــارون   ــد هـ ــع/ محمـ ــسنة     : طبـ ــة الخـــانجي لـ ـــة ومكتبـ ــة الحديث ــسة العربيـ المؤسـ

.مصرــ القاهرة/ الطبعة الثالثة / م ١٩٨١هـ، ١٤٠١
: طبــع) / هـــ٨٥٣ت(ابــن حجــر العــسقالني   : تــأليف/ الوقــوف علــى الموقــوف   . ١٣١١

.الطبعة الثانية/ مؤسسة الكتب الثقافية 
دار : طبــــع/ الــــشيخ علــــي الكــــوراني العــــاملي : تــــأليف/ ابيـــة والتوحيــــد  الوه. ١٣١٢
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.لبنانــ بيروت/ السيرة 
ـــ اليحمــوم. ١٣١٣ الــسيد نبيــل  : تــأليف/ فــرس جبرائيــل عليــه الــسالم فــي عاشــوراء    ـ

العتبـــة الحـــسينية المقدســـة لـــسنة  ـــــ قـــسم الـــشؤون الفكريـــة: طبـــع/ الحـــسني 
.العراقــ ء المقدسةكربال/ الطبعة الثانية / م ٢٠١٢هـ، ١٤٣٤

مؤســسة : طبــع/ األنــصاري : تحقيــق/ الــسيد ابــن طــاووس  : تــأليف/ اليقــين . ١٣١٤
.الجزائر/ الطبعة األولى / م ١٩٩٢هـ، ١٤١٣دار الكتاب لسنة 

الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي      : تـأليف / ينابيع المودة لـذوي القربـى     . ١٣١٥
ــال أشــــرف الحــــسيني   : تحقيــــق/ الحنفــــي  دار األســــوة : بــــعط/ ســــيد علــــي جمــ

.لبنانــ بيروت/ الطبعة األولى / م ١٩٩٥هـ، ١٤١٦للطباعة والنشر لسنة 
الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي      : تـأليف / ينابيع المودة لـذوي القربـى     . ١٣١٦

/ دار اســطامبول: طبــع/ ســيد علــي جمــال أشــرف الحــسيني  : تحقيــق/ الحنفــي 
.تركيا

الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي      : تـأليف / ينابيع المودة لـذوي القربـى     . ١٣١٧
/ دار الحيدريــة : طبــع/ ســيد علــي جمــال أشــرف الحــسيني   : تحقيــق/ الحنفــي 

.العراقــ النجف
الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي      : تـأليف / ينابيع المودة لـذوي القربـى     . ١٣١٨

.دار اسالمبول: طبع/ سيد علي جمال أشرف الحسيني : تحقيق/ الحنفي 
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٧.................................خصوصية جتهيزها وتفردها يف ذلك: املبحث األول
٨.......................................................................................تغسيلها: اِّـسألة األوُّـ

٨..........إنها غسلت نفسها قبل وفاتها بساعات قليلة وأوصت أن ال تكشف            : أوالً

١٠..........................إن أسماء هي التي غسلتها بدون علي عليه السالم          :  ثانياً

ن الــذي غــسلها أســماء بنــت عمــيس واإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه       إ: ثالثــاً
١٠........................................................................................السالم

١١......................إن الذي تولى غسلها علي بن أبي طالب عليه السالم          : رابعاً

١٣.......تنشيفها ببرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد تغسيلها            :  خامساً 
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١٤........................حكم تغسيل الرجل لزوجته في المدارس الفقهية   : سادساً 
١٥.................................................................حنوطها عليها السالم: اِّـسألة الثانية

١٧....................................................................كفنها عليها السالم: اِّـسألة الثالثة

١٩.............................................................................الصالة عليها: اِّـسألة الرابعة

علـيهم الـسالم   (تكبير اإلمام علي بـن أبـي طالـب عليهـا وجبرائيـل والمالئكـة         : أوالً
١٩.......................................................................................) جميعاً

٢١............................كم نفر صلى على فاطمة مع علي عليه السالم؟            :  ثانياً
٢٣............................................................تشييعها عليها السالم: اِّـسألة الخامسة

٢٤...................................................دفنها وموضع قربها: املبحث الثاني
٢٥.............................................................دفن فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ

٢٩...........................................................موضع قها عليها السالم: اِّـسألة الثانية

٢٩....إن قبر فاطمة في دارها الذي كان مالصقاً للحجرة النبوية الشريفة        : أوالً

٣٠...وسلم وقبره إنه في الروضة التي بين منبر النبي صلى اهللا عليه وآله         :  ثانياً

٣٢.......................................................................إنه في البقيع  : ثالثاً

٣٣...بعض األوجه في معرفة الحكمة في إخفاء قبر فاطمة عليها السالم        : رابعاً
تاريخ وفاتها عليها السالم وكم عاشت بعـد أبيهـا رسـول اهللا صـلى اهللا            : اِّـسألة الثالثة 

٣٥...............................................................................................عليه وآله وسلم

٣٦....................................................إنها بقت خمسة وسبعين يوما    : أوالً

٣٧................إنها بقت بعد أبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم بثالثة أشهر          :  ثانياً

٣٧................أنها بقيت بعد أبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم بستة أشهر            : ثالثاً

٣٧................إنها بقت بعد أبيها صلى اهللا عليه وآله وسلم ثمانية أشهر          : رابعاً

٣٨................................................تاريخ وفاتها صلوات اهللا عليها       :  خامساً 

٣٩...............................................................عمرها حين الوفاة   : سادساً 
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٤٠...........................................برزخ فاطمة عليها السالم: املبحث الثالث
٤١...............................................................سؤال اِّـلك لها َّـ الق: اِّـسألة األوُّـ

٤١..........................................إنها َّـ خيمتها الزخية مع أبيها وأمها: اِّـسألة الثانية

٤٣..................حال اإلمام علي أمري املؤمنني عليه السالم بعد وفاهتا:املبحث الرابع
٤٤...محاولة نبش ق فاطمة ومواجهة علي عليه السالم لتلك العصابة: اِّـسألة األوُّـ

٤٦................Tتغ وجوه الناس على علي عليه السالم بعد وفاة فاطمة  : اِّـسألة الثانية

٤٨..................................هازيارة قربها والصالة والسالم علي: املبحث اخلامس
٤٩..........................................................ثواب زيارتها وآثارها الغيبية: اِّـسألة األوُّـ

م إن زيارتهــا بــر برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ونجــاة مــن أهــوال يــو      : أوالً
٤٩.......................................................................................القيامة 

٥٠...............إن من زارها فكأنما زار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         :  ثانيا

٥٠..................................................استحباب زيارتها في كل جمعة      : ثالثا

٥١..........كيفية زيارتها عليها السالم واآلداب المستحبة في إتيان الزيارة        : رابعاً
٥١........................................................................................آداب زيارتها:  ألف
٥٢...........................................النصوص الواردة في كيفية زيارتها عليها السالم : باء

٥٩..........................................................الصالة عليها والطواف عنها: اِّـسألة الثانية

٦٠.................................................................ة الصالة عليها  كيفي: أوالً

٦٢..............................................اآلثار الغيبية لفضل الصالة عليها   :  ثانياً
٦٢....................من صلى عليها كان مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في الجنة        : ألف
٦٢..............................................من صلى عليها ثالثة أيام أوجب اهللا له الجنة   : باء

٦٣........................................................................الطواف عنها   : ثالثا

٦٤.................................................................إهداء الصالة إليها  : رابعاً
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٦٧..................................تعاىلالتوسل واالستشفاء هبا إىل ا: املبحث األول
مشروعية التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم وأهـل بيتـه إُّـ اهللا     : اِّـسألة األوُّـ 

٦٧...........................................................................تعاُّـ وتقديمه ب يدي الداعي

٧١.............................................التوسل واالستغاثة بها إُّـ اهللا تعاُّـ: لة الثانيةاِّـسأ

٧١.........................................................التوسل بها إلى اهللا تعالى   : أوالً

٧٢.....................................................االستغاثة بها إلى اهللا تعالى      :  ثانياً
٧٢..........................................................................االستشفاء بها: اِّـسألة الرابعة

٧٤.............................آثار حب آل محمد وبغضهم َّـ الدنيا واآلخرة: اِّـسألة الخامسة

٨١.................................................آثار حب فاطمة عليها السالم: اِّـسألة السادسة

٨٤.................................................آثار بغض فاطمة عليها السالم: اِّـسألة السابعة

كيف انقلب الذين ظلموا فاطمة عليها السالم يف آخر حياهتم، وما    : بحث الثاني امل

٨٦.........................................................................هي عاقبتهم؟
٨٨..............اظهور الفتن وشمول الذين رضوا بظلم فاطمة عليها السالم به    : اِّـسألة األوُّـ

٨٨...................القتل واالغتصاب في بيت من المسلمين في ليلة واحدة      : أوال

عمـــر بـــن الخطـــاب يغتـــال ســـيد األنـــصار ســـعد بـــن عبـــادة بعـــد حادثـــة     : ثانيـــا
٨٨......................................................................................قيفةالس

عثمان بن عفـان يكـشف عـن بطـش عمـر بـن الخطـاب بالـصحابة فلـم يتمكنـوا              : ثالثاً
٩٠.........................................................................من االعتراض عليه       
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٩١......................................مان بن عفان  عائشة تألب الناس على عث       : رابعاً
٩٤.......................وحرقه Tكيف انقلب قادة الهجوم على دار فاطمة : اِّـسألة الثانية

٩٤.........قال في احتضاره؟   كيف كانت عاقبة أبي بكر في آخر حياته وماذا       : أوالً

كيــف كانــت عاقبــة عمــر بــن الخطــاب فــي آخــر حياتــه؛ ومــاذا قــال فـــي            : ثانيــاً 
٩٥.....................................................................................احتضاره

٩٧.........................................البرزخ عاقبة الذين ظلموا فاطمة في   :  ثالثاً

٩٩....عاقبة الذين قتلوا المحسن بن علي عليهما السالم في يوم القيامة          : رابعاً
١٠٠عند حوض الكوثر َّـ يوم القيامةكيف انقلب الذين ظلموا فاطمة : اِّـسألة الثالثة

١٠٣.....................................صحة أحاديث الحوض واإليمان به فرض      : أوالً

١٠٤...................ماعة  إن أحاديث الحوض متواترة عند أهل السنة والج       :  ثانياً

١٠٧حضورها عند وفاة املسلمني من أعدائها وشيعتها ساعة االحتضار: املبحث الثالث
رؤية أم اِّـؤمن علي عليه السالم عند احتضاره لرسول اهللا صـلى اهللا         : األوُّـاِّـسألة  

١٠٨.............................................................عليه وآله وسلم وفاطمة عليها السالم

١٠٩.......رؤية اِّـؤمن لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عند لحظات احتضاره: اِّـسألة الثانية

هل يتساوى اِّـؤمن واِّـنافق اِّـعادي لفاطمة َّـ رؤيتها عند االحتضار وما        : اِّـسألة الثالثة 

١١٤.....................................................................................................هو حالهما؟

١١٦.....................................تغذية أطفال شيعتها إذا توفواإنها تتوُّـ: اِّـسألة الرابعة

١١٧......................عالقتها اخلاصة بزائر اإلمام احلسني عليه السالم: املبحث الرابع

إن البكاء على الحس عليه السالم يـدخل الـسرور علـى فاطمـة عليهـا            : اِّـسألة األوُّـ 

١١٧.........................................................................................................السالم

إن زائر الحس عليه السالم يدخل السرور علـى رسـول اهللا صـلى اهللا      : اِّـسألة الثانية 

١٢٠.............................................................مة عليها السالمعليه وآله وسلم وفاط

١٢٢..............إن فاطمة تدعو لزائر الحس عليه السالم وتستغفر له: اِّـسألة الثالثة
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يـه الـسالم َّـ اآلخـرة وعالقتـه بفاطمـة عليهـا         منزلة زائر الحس عل   : اِّـسألة الرابعة 

١٢٣.........................................................................................................السالم

ــا عنـــد ظهـــور ولـــدها املهـــدي عجـــل ا تعـــاىل فرجـــه   : املبحـــث اخلـــامس األخـــذ بثأرهـ

١٢٦...........................................................................الشريف
اختصاص ذكر اإلمام اِّـهـدي عجـل اهللا تعـاُّـ فرجـه الـشريف بفاطمـة               : اِّـسألة األوُّـ 

١٢٧.................................................................................................عليها السالم

ريف ممـن ظلمـوا فاطمـة    انتقام اإلمام اِّـهدي عجل اهللا تعاُّـ فرجه الش : اِّـسألة الثانية 

١٣٠...................................................................................وإقامة القصاص بحقهم

اإلمــام المهــدي يقــتص ممــن أمــر بــالهجوم علــى بيــت فاطمــة عليهــا الــسالم    : أوالً
١٣٠..................................................................................ومن أحرقه 

١٣٥.....اقتصاصه عليه السالم من الحميراء لظلمها فاطمة عليها السالم         :  انياًث

١٣٧..............................................................................املصادر

٢٩٩............................................................................احملتويات
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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  –  

الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

لكمحمد جواد ما وبناء الوطنشيعة العراق  
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حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د جراء النقديالمقولة واإل–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

ل الحسنيالسيد نبي أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

عباس حسن الساعديصباح  علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

لشيخ علي الفتالويا خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–آخر الزمان منقذ اإلخوان من فتن وأخطار  
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  
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  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
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