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  الحج رموز، وحكم

  : حيدر حب اهللا ترجمةـ  آية اهللا عبداهللا جوادي آملي

  

إنّ الدين {البد لكلّ إنسان من دين إهلي، وال دين كذلك سوى اإلسالم 
غري اإلسالم ديناً  تغومن يب{ ،كما ال يقبل دين عداه ،١}عند اهللا اإلسالم

فاإلسالم هو الدين الوحيد اجلامع النازل من جانب احلق  ،٢}فلن يقبل منه
واملهيمن على األديان الباطلة  ،كماالت اإلنسانيةواملشتمل على متام ال ،تعاىل
وهو الديانة الفريدة القابلة لإلجراء والتطبيق لتكون مورداً الستفادة  ،كافّة

  .اإلنسان
البد هلذا الدين أن حيوي برامج وآليات ميكن توظيفها  ،وبناًء عليه

نية اجنالًء وتظهر وتنجلي يف مناخ تعايل اإلنسا ،واالستفادة منها عرب التاريخ
  .وتاماً كامالً

أي إنه يستوعب يف  ،الشمولية والدوام من أكرب أوصاف اإلسالم وأمهّها
                                        

  . ١٩:  ) آل عمران١(
  . ٨٥:  ) آل عمران٢(
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داخله أفراد اإلنسان كافّة من السود والبيض واحلمر وسائر األعراق و... كما 
  .إىل يوم القيامة ،يف ماضيه ومستقبله ،يستوعب امتداد الزمان

لباً على الزمان واحلركة واملادة مصوناً من بوصفه أمراً إهلياً غا ،ولإلسالم
وهذه العلّة  ،تامة مثله يف ذلك مثل سائر املمكنات علّةٌ ،الزوال واالندثار

فالعلّة  ،من علّتني إحدامها العلّة الفاعلة واألخرى العلّة القابلة التامة مكونةٌ
ال يتبدل مبا واإلنسان إنسان ال يتغير و ،القابلة لإلسالم هي اإلنسان نفسه

فطرة اهللا اليت فطر الناس {ة اخلاصة والطينة املخصوصة رجبل عليه من الفط
وأما العلّة الفاعلة له فهي اهللا الذي ال تناله يد  .١}اهللا عليها ال تبديل خللق

فإنّ ذاته منبع احلياة والنور  ،ي بكرامته شباك التحوالتظالتغيريات وال حت
فهي  ،الريل فيها أبداً للموت والظلمة واجلهل واالعتوال سب ،والعلم والقدرة

واألقدر على تعليمه  ،ة ـ إذن ـ مبصاحل اإلنسان ومفاسدهمالذات العلي
 ،وهدايته إىل املدارج الرفيعة وحتذيره من السقوط يف املهاوي السحيقة

  .ااكواإلعالم بدر ا درجانيوتبي
  :ن يفمكيفإنّ سر عاملية اإلسالم  ،على هذا األساس

تلك الفطرة اليت ال  ،إنّ نزوله كان لتفتيح براعم الفطرة اإلنسانية :أوالً
ال تناهلا  بل ،ال مسري زمين هلا كما ،ترن ألرض خاصة وال لتاريخ معين

ومن هنا متثل البنية التحتية  ،التأثريات العرقية والقومية وال الظواهر اجلغرافية
  .ساس احملكم لإلرشاد والتعليمواأل ،الراسخة للتربية

إنّ معلّم اإلنسان ومربي البشرية هو اإلله الذي ال رخصة للجهل  :ثانياً
وال فسحة للسهو والنسيان إىل  ،يف الولوج إىل حرمي علمه املطلق الالمتناهي

من هنا كان الدين املرضي عنده هو  .حرم أمن حضوره وشهوده الدائم
                                        

  . ٣٠:  ) الروم١(
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دائم الذي ال يعرف الزوال يف هداية اتمعات األساس الثابت والبناء ال
  .اإلنسانية مجعاء
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  الزيارة و الحج في كتب ما معجممستدرك 
  والمشاهد المشرفة

  
  

  )بالفارسية( حج نامه آئين ـ ١

  اردستاين صادقى أمحد

 ص،٤٨ ق، . هـ١٣٩٩ :قم
  سم١٧

  المنورة المدينة آثار ـ ٢

  السنوسي محمد
 ٩ج: ١٩ مج) جدة( املنهل

) م٣/١٩٥٩. =  هـ  ١١/١٣٧٨(
  .٤٤٥ ـ ٤٤١ص

  )بالفارسية( حج آداب ـ ٣

  گلپايگاين افتخاري علي

  ص١٤٤ ش،١٣٥٢ ،)ن.د: (قم

  )بالفارسية( حج آداب ـ ٤

  مهداىن ارى حممد

 ار( ١١ع: ٤ش حج، ميقات
  .٢٦ ـ ١٦ص) ش١٣٧٤

  الشرعية الزيارة و الحج آداب ـ ٥
 حسن بن عبداهللا بن عبدالعزيز

  الشيخ آل

 البحوث داراتإ رئاسة: الرياض
 رشاد،واإل والدعوة واالفتاء العلمية

  ).ت.د(

 عملى هاى  ووابستگى حج آداب ـ ٦
  )بالفارسية( آن
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 ةترمج فيض، حمسن حممد
  ناصح اسداهللا

 انتشارات كانون: طهران
 ١٧ ص،٣١٢ ش،١٣٥٣ حممدى،

  .سم

 السفر آداب في( الحرمين آداب ـ ٧
  )بالفارسية ;الحرمين زيارة و

 علي آل احلسيين جواد
 صادق :ترمجة ;الشاهرودي
  عبدالرؤوف

 ،١ط النجاح، مكتبة): م.د(
  .سم ١٧ ص،٣٥٦ ، هـ١٣٦٤

 الشريفين الحرمين آداب ـ ٨
  )بالفارسية(

  اشراقي اهللا ويل

 ش،١٣٤٩ ،)ن.د: (تربيز
  .سم١٧ ص،٩٣

  الزيارة آداب ـ ٩

 حممدتقي مريزا بن حسني مريزا
  هـ١٣٢٠ت النوري،

 معارف ،١/٢٠ الذريعة: ظ
 عن كُتب ما معجم ،١/٢٧٢ الرجال
 اهللا صلوات البيت أهل و الرسول

  .٩/٣٠١ عليهم
  )بالفارسية( الزيارة آداب ـ ١٠

  مقدم تقي حممد

 سم، ١٩ ص،٤٨ ،)ت.د: (مشهد
  .حجرية

  )بالفارسية( حج سفر آداب ـ ١١

  عسكر قاضي علي

 پاييز( ١٣ع: حج ميقات
  .٩٢ ـ ٧٢ص ،)ش١٣٧٤

 اعمـال  از حـج  مناسـك  آداب ـ ١٢

  )بالفارسية( مستحبه و واجبه

  سراج رضا

 حافظ، انتشارات: طهران
  .ص ١٦٠ ش،١٣٤٩

ــ ١٣ ــون ـ ــرى آزم ــديران سراس  م

  ش١٣٧٧ سال حج هاى  كاروان

 ار( ١٩ع: حج ميقات
  .٢٠٣ ـ ١٩٠ص) ش١٣٧٦

 حـج  امـور  برنامـه  بـا  آشنايى ـ ١٤

ــارت ــخنى وزي ــا وس ــانيون ب  روح

  )بالفارسية(

  زيارت و حج امور: إعداد
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 امور و زيارت و حج سازمان
  .ش١٣٦٤ ،١ط خرييه،

 بـه  حـج  مراسم از مصور آلبوم ـ ١٥
 »حـج  سـفر  آورد ره« كتاب ضميمه

  )بالفارسية(

  شريفي حممود

 ش،١٣٥٢ ،)ن.د: (األهواز
  .ص١٢٥

  )بالفارسية(حج مناسك آموزش ـ ١٦

 حممود زاده، فالح حممدحسني
  پور مهدي

 كبري، امري ةمؤسس: طهران
  .سم ٢٤ ،٢٤٨ ش،١٣٧٢

  )بالفارسية( كعبه از هايى آموزه ـ ١٧

 حممد اآلصفي، مهدي حممد
  مقدس

 تابستان( ٢٤ع حج، ميقات
  .٣٦ ـ ٢٢ص) ش ١٣٧٧

 نمايشنامه ـ رفته حج به قوم آن ـ ١٨
  )بالفارسية(

  خسروي حمسن

 دانشگاهى، جهاد: طهران
  .ص٤٠ ش،١٣٦٩
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  حج: بدانيم بايد آنچه ـ ١٩

  مشاخيى حمسن

 ،١ط نور، آواى طهران،
  .ص١٤٤ ش،١٣٧٥

 در÷ زهـرا  حضـرت  آيـا  ـ ٢٠

  )بالفارسية( است؟ دفن روضه

  يجنم صادق حممد

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .١١٣ ـ ٩٦ص) ش١٣٧٧

 حـج  دربـاره  مجيد قرآن آيات ـ ٢١

  )بالفارسية( نزول بترتيب ابراهيمى

 بررسى و حتقيق گروه: إعداد
  حج مسائل

 ،١ط انتشار، شركت: طهران
  .ش١٣٥٦

  الحاج مناسك في االبتهاج ـ ٢٢

 العصفوري، حسن
   هــ ١٢١٦ت

  هــ ١٣٧٤: األشرف النجف
 الربـذة : أثريـة  جغرافية أبحاث ـ ٢٣

  )٤ ـ ١( المتقدمين كتب في

  اجلاسر محد

 ٥ع: ١س) الرياض( العرب
 ،)م٢/١٩٦٦ =  هـ١١/١٣٨٦(

  ٥٥٠ ـ ٥٤٦ص
/٣  =   هـ ١٢/١٣٨٦(  ٦ع
  ٤٢٧ ـ ٤١٨ص ،)م١٩٦٧

) م١٩٦٧=  هـ١/١٣٨٧( ٧ع
  ٦٣١ ،٦٢٩ ـ ٦٢٥ص

) م٥/١٩٦٧=  هـ٢/١٣٨٧( ٨ع
  .٧٢٧ ،٧٢٦ ـ ٧٢٤ص

  القرى أم مؤسس الخليل إبراهيم ـ ٢٤

  آملي جوادي عبداهللا

)  هـ١٤١٦( ٤ع: احلج ميقات
  .١٨ ـ ١٢ص

 القـرى  ام مؤسس خليل ابراهيم ـ ٢٥
  )بالفارسية(

  آملي جوادي عبداهللا

 ١٠ع: ٣س حج، ميقات
  .١٨ ـ ١٤ص) ش١٣٧٣ زمستان(

  الحج لفريضة جتماعيةاال األبعاد ـ ٢٦

  األعرجي زهري

 ٢٤ ص،١٨٠ ، هـ١٤١٥: قم
  .سم



  
  
  
 

  

٢٥٩  
  

    
ك 

در
ست

م
جم

مع
 ما 

ب
كت

 
 في

حج
ال

 و 
ارة

لزي
ا

...  

  الشريفين الحرمين في جبير ابن ـ ٢٧

  الرفاعي عبدالعزيز

  .الرفاعي دار: الرياض

  لمكة كمؤرخ خلدون ابن ـ ٢٨

  العرينان محدمحد

 ١ج :٤جم) جدة( املنهل
 ٦٦ص) ١٢/١٩٧٨=  هـ١/١٣٩٩(
  .٧٢ ـ

ــ ٢٩ ــد ـ ــي أبوالولي ــه و األزرق  كتاب

  »مكة أخبار«

  راد مهدوي علي حممد

 ٥ع: ٣س احلج، ميقات
  .٢٦٤ ـ ٢٣٧ص)   هـ١٤١٧(

  الجنان أبواب ـ ٣٠

 مختصـر  الزيـارات،  بعض جمع في(

^ المعصـومين  مـن  واحـد  لكل

  )بالفارسية زيارة،

 الكاشاين، حمسن بن إبراهيم
  هـ١٣٤٠ت

 ما معجم ،٢٦/٢٤ الذريعة،: ظ

 ،^البيت أهل و الرسول عن كُتب
٩/٣٠٧.  

  الجنان أبواب ـ ٣١

 والذكر واآليات الدعاء في(
  )بالفارسية والزيارات،

  الطهراين قاضي بن رضا

 مطبوع ، هـ١٣٦٢ سنة منه فرغ
  جزئني يف

 ما معجم ،٢٦/٢٤ الذريعة: ظ
: البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٠٧.  
  المنورة المدينة مدح في ياتأب ـ ٣٢

  آخرون و الوهيب

  الرضواين: خ

 ،٤ ـ ٣ع: ١ج: املورد: ظ
 ٢ ،١ج: ٣١س العرب، ،١٩٤ص

  .٥٧ص) هـ١٤١٦/ ٨ ،٧(
 مسجد بتاريخ المؤمنين تحافإ ـ ٣٣

  النبيين خاتم

 بن عبداهللا بن حممد بن مصطفى
  املدين السوداين الرافعي العلوي

 ة،العلمي املكتبة: املنورة املدينة
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 ص،٩٦ م،١٩٨٤=  هـ١٤٠٤ ،١ط
  .سم٢٤

 فضـل  فـي  الـواردة  األحاديث ـ ٣٤

  المنورة المدينة

  الرفاعي حامد صاحل

 اجلامعة: املنورة املدينة
 مركز احلديث، كلية اإلسالمية،

 النبوية، السرية و السنة خدمة
  )دكتوراه( هـ١٤١٣

ـ  اآلثـار  ـ أحد ـ ٣٥ ـ  المعركـة  ـ  ـ
 ينةالمد خدمة في دراسات التحقيقات

  المنورة

 و الصاعدي، عبداحمليي بن سعود
  احملمدي مطر بن يوسف

 ،١ط اتمع، دار: جدة
 ص،١٤٠ م،١٩٩٢ ، هـ١٤١٣
  .رحلي

 حظيـت  مـا  و أعالم و أحداث ـ ٣٦
  دالحرامجوالمس طيبة به

  احلريب ثائب بن علي

  . هـ١٤١٥ سنة طبع

  والعمرة؟ الحج في هذا احذروا ـ ٣٧

  زهران شحاته عاطف

 ١٢ع: ٢٠س الممناراإلس
) م٥/١٩٩٥ ـ  هـ١٢/١٤١٥(

  .٢٥ ـ ٢٠ص
  األضاحي عن إحصائيات ـ ٣٨

 و أمحد حسيين أبوالفتوح
  آخرون

 عبدالعزيز، امللك جامعة: جدة
  .ص١٢٢ ،)ت.د(

 الوسـيلة  تحرير من حج احكام ـ ٣٩

  )بالفارسية(

  اللنكراين الفاضل

 ش،١٣٧٣ ،١ط املؤلف،: قم
  .سم٢١ ص،١٥٩

  آن رارـأس و جــح امــكـاح ـ ٤٠

  )بالفارسية( 

  بيگلري حسن

 ،٢ط سنائى، كتاخبانه: طهران
  .مصور سم،٢٤ ص،٤٠٨ ش،١٣٦٥

  )بالفارسية( حج و عمره احكام ـ ٤١

  زجناين شبريي موسى
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 ش،١٣٧٥ ،١ط والء،: قم
  .سم ٢١ ص،٣٢٨

 حــج اجرائــى فقهــى احكــام ـــ ٤٢
  )بالفارسية(

  زاده فالح حممدحسني

 ١٢ع: ٤س. حج ميقات
  .٨١ ـ ٦١ص) ش١٣٧٤ تابستان(

  )بالفارسية( حج أسرار و احكام ـ ٤٣

  شهايب سديدي راضية

 ش،١٣٥٤ امريكبري،: طهران
  .ص ١٣٠

  دارالهجرة أخبار ـ ٤٤

 العبدري معاوية بن رزين
  املكي األندلسي السرقسطي

 ،٢٣ص النصرة حتقيق: ظ
/ ٨ ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب
  .٥٩ ـ ٥٨ص)  هـ١٤١٦

  ةالمدين ظرفاء أخبار ـ ٤٥

 بن أيوب بن سليمان أبوأيوب
  ) هـ ٣ أو ٢ق( املدين حممد

 معجم ،١٦٥ الندمي فهرست: ظ
 العارفني هدية ،١١/٢٤٤ األدباء،

١/٣٩٦.  

 وقـع  مـا  بـذكر  الغريبة األخبار ـ ٤٦
  الحبيبة بطيبة

 بن حيىي بن حسني بن جعفر
  هـ ١٣٤٢ت املدين هاشم

  محدان عاصم: حتقيق

. م١٩٨٦ مانشستر، جامعة
 ٢ ـ ١ ع: ٢٨س) الرياض( العرب

) م٢/١٩٩٣  ،١  = هـ٧،٨/١٤١٣(
  ١٣١ ـ ١٣٠ص

=   هـ١٠/١٤١٣ ،٩( ٤ ـ ٣ع
 ٢٥٠ ـ ٢٤٦ص) م٤/١٩٩٣ ،٣
  )اجلاسر محد(

 ٤ج: ٣٣ مج) جدة( املنهل
) م٦/١٩٧٢ ـ ٥=    هـ٤/١٣٩٣(

  ).مدين عبيد( ٤٧٧  ـ  ٤٧٤ص

  الرسول  مدينة أخبار ـ ٤٧

  .النجار بن حممود بن حممد

  مجال مدحم صاحل: حتقيق

 الثقافة، مكتبة: املكرمة مكة
  .سم٢٤ ص،١٦٧ ، هـ١٤١١ ،٣ط
  الجبال و المدينة أخبار ـ ٤٨

 بن حممد بن علي أبواحلسن
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  هـ٢١٥ت املدائين عبداهللا

 ،١١٦ الندمي البن الفهرست: ظ
/ ٨ ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س العرب،
  .٦٥ص)  هـ١٤١٦

 فضـل  فـي  المسـتطابة  األخبار ـ ٤٩

  طابة سكّان

 من( خريالدين بن الدين جالل
  )العثماين العصر علماء

 ٤٣ برقم املكي، احلرم: خ
  دهلوي تاريخ ٢٣ وبرقم تاريخ،

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب: ظ
  .٦٥ص)    هـ١٤١٦/ ٨

 العقيـق  المبـارك  الوادي أخبار ـ ٥٠

  )المنورة المدينة حول دراسات(

  شراب حسن حممد حممد

 دار مكتبة: املنورة املدينة
  .ص٣٥٠ ، هـ١٤٠٥ ،١ط التراث،

 فـي  تصـحح  أن يجـب  أخطاء ـ ٥١

 ذريتـه  و×  إبـراهيم  عن: التاريخ

 المكرمـة  مكة و العتيق البيت وتاريخ

  مناآل اهللا وحرم

 مسعود، حممد عبداهلادي مجال

  مجعة رفعت حممد وفاء

 دارالطيبة، املنورة، املدينة
  .ص٣٤٣ ،  هـ١٤٠٦

  حرام بمال الحج أداء ـ ٥٢

  الشيخلي عبداهللا

 ،٤٤ع) بغداد( اإلسالمية رسالةال
  .٨٤ص)  هـ١٣٩١(

  مناسكه و الحج أدعية ـ ٥٣

  )المتهجد مصباح من(

 و احلج حبوث مركز: إعداد
  العمرة

 و احلج حبوث مركز: طهران
  .سم٢٤ ص،٥١ ،   هـ١٤٠٧ العمرة،

  )بالفارسية( طواف أدعيه ـ ٥٤

 و آموزش معاونت: إعداد
  رهربى معظم مقام بعثه حتقيقات

 به وابسته رعمش نشر: طهران
 امور در فقيه وىل منايندگى حوزه

  .ص١٤ ش،١٣٧١ زيارت، و حج
  سعى و طواف ادعيه ـ ٥٥

  زجناين أفشاري عبدالرحيم
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 ش،١٣٧٥ ،٢ط مشعر،: طهران
  .سم١٧ ص،٦٨

 حـج  مناسـك  و مسـافر  ادعيه ـ ٥٦
  )بالفارسية(

  طباطبائي حسن

 ،  هـ  ١٣٧٥ ،)ن.د: (طهران
  .سم٢١ ص،١٢

  المعظمة الحج مواقف أدعية ـ ٥٧

  شعبان نبيل

 ش،١٣٦٨ ،١ط اهلدى،: طهران
  .ص٢٥٢
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزيارات و األدعية ـ ٥٨

 و حتقيقات مركز: طهران
 ، هـ١٤٠٦ ،١ط انتشارات،

  .سم١٦ ص،٥٠٢

  الزيارات و األدعية ـ ٥٩

  جامعها يعلم مل

 الرضوية، اخلزانة يف خمطوطة
  هـ  ١٢٥٧ تارخيها

 كتـب  ما جممع ،١/٣٩٣ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه  ^البي

  .٣٢٩ ـ ٩/٣٢٨

  الزيارات و األدعية ـ ٦٠

  جامعها يعلم مل

  الرضوية اخلزانة يف خمطوطة

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه   ^البي

٩/٣٢٩,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦١

  جامعها يعلم مل

  الرضوية اخلزانة يف خمطوطة
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 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
  ^ البيــت أهــل و الرســول عــن

٩/٣٢٩,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٢

 علي رضا بن القاري حسني
   هـ ١٣٣٠ت اهلندي، الطبيب

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه  ^البي

٩/٣٢٩,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٣

  عبداخلالق املوىل مجع من لعلّها

 كتـب  ام معجم ،١/٣٩٣ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه   ^البي

٩/٣٢٩,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٤

  الطباطبائي عبدالوهاب

   هـ ١٢٥٠ سنة مجعها

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه   ^البي

٩/٣٢٩,  

  الزيارات و األدعية ـ ٦٥

  اخلراساين رضا غالم

  هـ ١٢٧١ تارخيها الرضوية،: خ

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه   ^البي

٩/٣٣٠,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٦

 حممدرضا بن حممد الدين مجال
 علي بن أمحد بن حيىي بن حسن بن

  األعرج احلسيين النقيب

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
ــن ــول ع ــل و الرس ــت أه   ^البي

٩/٣٣٠,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٧

  الكرماين رحيم حممد

  هـ ١٢٢٧ تارخيها الرضوية،: خ

 كتـب  ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
  ^ت البيـت  أهـل  و الرسول عن

٩/٣٣٠,  
  الزيارات و األدعية ـ ٦٨

 علي مقصود بن طاهر حممد
  اإلصفهاين

   هـ  ١١٢٩ سنة كتابتها من فرغ
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 ما معجم ،١/٣٩٤ الذريعة: ظ
  ^ البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٣٠.  

  الزيارات و األدعية ـ ٦٩

 بعثه وحتقيقات آموزش تمعاون
  رهربى معظم مقام

 آموزش معاونت: طهران
 رهربى، معظم مقام بعثه وحتقيقات

  .سم١٧ ص،٥٠٢ هـ ١٤٠٧ ،٢ط
 أدعيه وزيارات عتبات عاليات ـ ٧٠

  )بالفارسية(

 در فقيه وىل منايندگى حوزه
  زيارت و حج امور

 وىل منايندگى حوزه: طهران
 ،٢ط زيارت، و حج امور در فقيه

  .سم١٧ ص،٥٠٢ هـ ١٤٠٧
 فضــائل فــي حــديثاً أربعــون ـــ ٧١

  المدينة

 اخلصاصي أمحد بن حممد
   هـ  ١١٠٧ سنة مجعها ،الشاذيل

 ،٨٢٠ برقم املكي احلرم: خ
   هـ ١٣٠٣ تاريخ

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س العرب،: ظ

  .٦٥ص)    هـ ١٤١٦/ ٨
  عرفات أرض ـ ٧٢ 

  عسكر قاضي علي

  ٦ع: ٣س احلج، ميقات

  .١٨٩ ـ ١٦٨ص)   هـ  ١٤١٧(

 علـى  الخمسـة  سالماإل أركان ـ ٧٣ 

  األربعة المذاهب

  كراره عباس

 احلرمني مركز: املكرمة مكة
  .سم٢١ ص،٥٩٠ التجاري،

  )بالفارسية( حج ارمغان ـ ٧٤ 

  مقدم علي

 ش،١٣٥٦ پيام، چاپ: طهران
  .سم ٢١ ص،٨٨

 آسـمانى  سفر يا حجاز ارمغان ـ ٧٥ 
  )بالفارسية(

  سالور منوچهر

 مى،عل انتشارات: طهران
  .سم١١ ص،٢٤٠ ش،١٣٥٤

  )بالفارسية( حج سفر ارمغان ـ ٧٦ 

  برومند أديب عبدالعلي
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 ش،١٣٥٦ ،١ط املؤلف،: طهران
  .ص١٣

 حـج  هديـه  يـا  سـفر  ارمغان ـ ٧٧ 
  )بالفارسية(

  مداح حممد

 ش،١٣٣١ اإلسالمية،: طهران
  .سم١٧ ص،٨١

  )بالفارسية( كعبه ارمغان ـ ٧٨ 

  صفدر صانعى

 و جعفري: طهران ـ مشهد
 سازمان به وابسته اسوه انتشارات

 ش،١٣٥٣ خرييه، امور و اوقاف
  .سم٢٤ ص،٢٧٨

  )بالفارسية( مدينه ارمغان ـ ٧٩ 

  نيشابوري ژوليده حسن

 ش،١٣٧٣ ،٢ط املفيد،: طهران
  .سم٢١ ص،١٩٠

 امــام پيــام: حــج ژرفــاى از ـــ ٨٠ 

 فلسـفه  باب در شبلى به× سجاد

  )بالفارسية( حج

  مظاهري اكرب علي

 ،١ط راحلديث،دا: طهران
  .سم١٧ ص،٥٦ ش،١٣٧٥

 مدينـه  تـا  مهرآباد فرودگاه از ـ ٨١ 

  )بالفارسية(

  حجيت حممدباقر

 پاييز( ١٣ع: حج ميقات
  .١٨٧ ـ ١٦٨ص) ش١٣٧٤

 جهـان  القـرى  ام تـا  مدينه از ـ ٨٢ 

  )بالفارسية( اسالم

  حجيت حممدباقر

 زمستان( ١٤ع: حج ميقات
  .١٥٣ ـ ١٣٨ص) ش١٣٧٤

 يـار  حـريم  تـا  هندوسـتان  از ـ ٨٣ 

 صــاحب حــج ســفرنامه در ســيرى(

 ميرحامد عالمه مرحوم األنوار عبقات

  )بالفارسية هندي، حسين

 حممدعلي: وحتقيق ترمجه
  مقدادي

 زمستان( ١٤ع: حج ميقات
  .١٧٢ ـ ١٥٤ص) ش١٣٧٤

  الجاهلية وتلبية ةاألزمن ـ ٨٤ 

  املعتنري بن حممد علي أبو
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 ،٢ط الرسالة، مؤسسة: بريوت
  . هـ ١٤٠٥

  الشريفين الحرمين أستار ـ ٨٥ 

  تزجان خوليا: إعداد

 عمر حتسني: العربية إىل ترمجه
  أوغلي طه

  عيسى حممد أمحد: مراجعة

 إحسان الدين  أكمل: تقدمي
  أوغلي

 للتاريخ األحباث مركز: استانبول
  .م١٩٩٧ اإلسالمية، والثقافة والفنون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصـحابة  نسب في االستبصار ـ ٨٦ 
  األنصار من

 املقدسي قدامة بن داهللاعب
  هـ  ٦٢٠ت

 ٥٩٧ برقم حكمت عارف: خ
 مصورة سعود امللك جامعة تاريخ

 ص٣ برقم املذكورة النسخة عن
  أنساب

  نوميض علي: حققه

  . هـ ١٣٩٢ دارالفكر،: بريوت
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 فـي  الجماعة وصالة االستدارة ـ ٨٧ 
  الحرام المسجد

  مقدادي حممدعلي

  ٥ع: ٣س احلج، ميقات

  .١٧٠ ـ ١٤٩ص) هـ  ١٤١٧(
  الحجاج لحركة استراتيجية ـ ٨٨ 

) بينت( عنقاوي حمسن سامي
  اندين

  حسني أبوالفتوح أمحد: ترمجة

 عبدالعزيز، امللك جامعة: جدة
  .ص٢١

  )بالفارسية( استطاعت ـ ٨٩ 

  رمحاين حممد

 زمستان( ١٤ع: حج ميقات
  .٣٢ ـ ١٠ص) ش١٣٧٤

 الحج، حول( جديد استفتاءات ـ ٩٠ 
  )بالفارسية

  زاده فالح حممدحسني: باهتمام

 زمستان( ١٨ع: حج ميقات
  ٤٢ ـ ٣٠ص) ش١٣٧٥

 ٤٤ص) ش ١٣٧٦ ار( ١٩ع
  ٥٥ ـ

) ش١٣٧٦ تابستان( ٢٠ع
  ٦٨ ـ ٥٨ص

) ش١٣٧٧ تابستان( ٢٤ع
  ٤٩ ـ ٣٨ص

 ٧٣ص) ش١٣٧٧ پاييز( ٢٥ع
  ٨٢ ـ

) ش١٣٧٧ زمستان( ٢٦ع
  .٦٩ ـ ٥٦ص

 حـــج ويـــژه اســـتفتاءات ــــ ٩١ 
  )بالفارسية(

 ش،١٣٧٥ ،١ط مشعر،: طهران
  .سم٢١ ص،١٥٦

 عريقة إسالمية آثار استكشاف ـ ٩٢ 
  عرفة قرب صخور على

  األنصاري عبدالقدوس

 ٥ج: ٣٩مج) جدة( املنهل
) م٥/١٩٧٨ ـ ٤=  هـ  ٥/١٣٩٨(

  .٤٠٠ ـ ٣٩٢ص
ــ ٩٣  ــتالم  ــ ــود اسـ  حجراألسـ

  )بالفارسية(

  رمحاين حممد
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 ١٢ع: ٤س. حج ميقات
  .٦٠ ـ ٤٤ص) ش١٣٧٤ تابستان(

  المكرمة مكة تاريخ باطاستن ـ ٩٤ 

  األنصاري عبدالقدوس

 ١ج: ٢٥مج) جدة( املنهل
) م٦/١٩٦٤ ـ ٥=  هـ ١/١٣٨٤(

  .١٨ ـ ٩ص
  )بالفارسية( الحج أسرار ـ ٩٥ 

 النراقي ذر أيب بن حممد بن أمحد
   هـ ١٢٤٥ت

  . هـ ١٣٢١: ط
  )بالفارسية( حج أسرار ـ ٩٦ 

  اى  كمره خليل

 ش،١٣٤٠ ،)ن.د: (طهران
  . ص٨١

  )بالفارسية( حج رارأس ـ ٩٧ 

  رفيعي

 ص،٩٦ إسالمية،: طهران
  .سم٢١

  )بالفارسية( حج أسرار ـ ٩٨ 

  حماليت صدرالدين

  .ص٢١٤ ش،١٣٥٣: طهران

  الحج أسرار ـ ٩٩ 

  اآلملي اجلوادي عبداهللا

 ش،١٣٦١ ،١ط: طهران
  .سم٢١ ص،٦٢

  الحج أسرار ـ ١٠٠ 

 جعفر حممد بن مهدي حممد
  التنكابين املوسوي

  .٢/٤٤ الذريعة: ظ
  )بالفارسية( حج أسرار ـ ١٠١ 

  الشهرستاين الدين هبة

  سحاب بوالقاسمأ: ترمجة

 ش،١٣٣٥ ،)ن.د: (طهران
  .ص١٠٢

 سـجاد  امـام  از حـج  اسرار  ـ ١٠٢ 

  )بالفارسية(

  سديفي حسني مري

 ش،١٣٦٤ ،٢ط املؤلف،): م.د(
  .ص٣٦

ــ ١٠٣  ــرار ـ ــه حــج أس  ضــميمه ب

 در تسـنّن  اهل با نويسنده گفتگوهاى

  )بالفارسية( ينهمد و مكه

  اصفهاين عطائي علي
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 استوار، مهر مطبعة: قم
  .سم ٢١ ص،٢٢٧ ش،١٣٥١

 عاشـــقان حـــج اســـرار ــــ ١٠٤ 

  )بالفارسية(

  اى قمشه اهلى مهدي

 ش،١٣٦٤ ،١ط املؤلف،): م.د(
  .ص٦٤

 بـين  حـوار  في الحج أسرار ـ ١٠٥ 

  والشبلي العابدين زين اإلمام

  .سم١٧ ص،١٦ ش،١٣٧٥: ط

) هـ ١٤١٦( ٤ع: احلج ميقات
  ).املقدادي علي حممد( ٨٩ ـ ٨١ص

 الباطنـة  وأعماله الحج أسرار ـ ١٠٦ 

 الـدين  لكمـال  البالغة نهج شرح من

  البحراني ميثم بن علي بن ميثم

  تربيزيان فارس

 ٥ع: ٣س. احلج ميقات
  .٣٦ ـ ١٦ص) هـ  ١٤١٧(
 مناسـك  فلسفه و حج اسرار ـ ١٠٧ 

  )بالفارسية( آن

  زجناين عميد علي عباس

 ارشاد و فرهنگ وزارة: طهران

 ص،٦٨ ش،١٣٦٣ ،١ط اسالمى،
  .سم٢١

  نابةاإل برهان و الزيارة أسرار ـ ١٠٨ 

  )الجامعة للزيارة فارسي شرح(
 حممدتقى اإلصفهاين، جنفي آقا

 تقي حممد بن باقر حممد بن
   هـ ١٣٣٢ت

 العاملي شرحه هامش على طبع
 سنة األسرار حبقائق املوسوم
  هـ ١٢٩٦

  ،٢/٢١٥ الرجال معارف: ظ

 كتب ما معجم ،٢/٤٥ الذريعة
  ^البيت أهل و الرسول عن

٩/٣٠٧.  

 حـج  ادلّـه،  مناسـك،  اسرار، ـ ١٠٩ 
  )بالفارسية(

  صادقي حممد

 ،١ط املؤلف،: املكرمة مكة
  .سم٢٤ ص،٤٦٤ ، هـ ١٣٩٨

  عرفات سعي و أسرار ـ ١١٠ 

  حجيت باقر حممد
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 تابستان( ٢٠ع: حج ميقات
  .٢٤ ـ ١٠ص) ش١٣٧٦

 مكـة  أعيـان  القرشـية،  سراأل ـ ١١١ 
  الحمية

  صديق بن عبداهللا

 هـ ١٤٠٤ ،١ط امه،: جدة
  .سم٢٤ ص،٢٧٥

 دراسـة ( الطـائف  أهل إسالم ـ ١١٢ 

 اإلسـالمية  الدبلوماسية و السياسة في

  )’الرسول عهد في

  املالح حيىي هاشم

  ٦ ،٥ج: ٣٣س. العرب

 ،٣=  هـ ١٢/١٤١٨ ،١١(
  .٣١٧ ـ ٣١١ص) م٤/١٩٩٨
  والمدينة مكة ينب اإلسالم ـ ١١٣ 

  الشيخلي عبداهللا

 ٥٨ع) بغداد( اإلسالمية الرسالة
  .٤ ـ ٣ص) هـ ١٣٩٣(
  وسكانها تهامة جبال أسماء ـ ١١٤ 

  السلمي األصبغ بن عرام

  هارون عبدالسالم: حتقيق

 ٢/٣٧١ املخطوطات نوادر: ظ

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س العرب، ،٤٤١ ـ
  .٦٦ص) هـ ٨/١٤١٦

  وإسحاق إسماعيل ـ ١١٥ 

  البالغ مؤسسة

 ،١ط البالغ، مؤسسة: طهران
  . هـ ١٤٠٢

 ظلـم  ومدن القديم مكة اسم ـ ١١٦ 
  القديمة المعاجم في

  الصاحل ملحس رشدي

 ـ ١٠ج: ١٢مج) جدة( املنهل
 ـ ٧=  هـ ١٢/١٣٧١ ـ ١١( ١١
  .٣٨٩ ـ ٣٨٧ص) م٨/١٩٥٢

 ـ عكاظ ـ التاريخية األسواق ـ ١١٧ 
  ذوالمجاز ـ ذوالمخير

  الصاحل ملحس رشدي

 ٨ج: ١٠مج) جدة( هلاملن
) م٥/١٩٥٠=  هـ ٨/١٣٦٩(

  .٢٧٤ ـ ٢٦٩ص

  اإلسالم في المساجد أشهر ـ ١١٨ 

  بكر عبدايد

 ،١ط اإلسالمية، القبلة دار: جدة
  .سم٢٤ ص،٣٦٥ ،١ج هـ،  ١٤٠٤
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 مدينـة  فضـائل  فـي  األصول ـ ١١٩ 
  الرسول

  كرنبه حممد بن صالح أبواخلري

 ،١ط اإلسالمية، دارالقبلة: جدة
  .سم١٧ ص،٥٠ ، هـ ١٤٠٩

  وفروعهم النخاولة أصول ـ ١٢٠ 

 املدين إلياس خريالدين
  ) هـ ١٢ق(

 واألصحاب احملبني حتفة: ظ
 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب ،٤٨٠

  .٦٦ص) هـ ٨/١٤١٦

  الحج حول أضواء ـ ١٢١ 

  آملي جوادي عبداهللا

 ٦ع: ٣س احلج، ميقات
  .٣١ ـ ١٠ص) هـ  ١٤١٧(

  المدينة تاريخ على أضواء ـ ١٢٢ 

 ت حافظ عبدالقادر علي
   هـ ١٤٠٩

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١ص العرب،: ظ
  .٦٦ص) هـ ٨/١٤١٦
ــ ١٢٣  ــواء ـ ــى أض ــرحالت عل  ال

  المقدسة الديار إلى القديمة الفارسية

  هادي علي حممد

 ،١ج: ٣٢س) الرياض( العرب
/  ١٢ ـ ١١=  هـ ٨/١٤١٧ ـ ٧( ٢

  .٣٦ ـ ٢٨ص) م١٩٩٦

 في اإلسالمية األخوة أطروحة ـ ١٢٤ 
  )بالفارسية( المنورة المدينة

  احلق طريق يف مؤسسة

 احلق، طريق يف مؤسسة: قم
  .ص٨ ش،١٣٥٧

 للمملكــة تــاريخي أطلــس ـــ ١٢٥ 
  السعودية العربية

  نصارياأل عبدالقدوس

 ٤ج: ٣مج) جدة( املنهل
 ١ص) م٤/١٩٣٩=  هـ  ٣/١٣٥٨(
  .١٤ ـ

 مـن  مجموعـة ( مكـة  أطلس ـ ١٢٦ 
 مكـة  عـن  النـادرة  التاريخيـة  الصور

 م،١٨٨٤ سـنة  فيهـا  لتُقطَتا المكرمة
 سـنوك  الهولنـدي  المستشرق التقطها

  )هرخرونيه

 ـ م١٩٩٣( ١٥ع املوسم
  .٢٩٧ ـ ٢٢٣ص) هـ  ١٤١٤
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ــ ١٢٧  ــس ـ ــة أطل ــة المملك  العربي

  السعودية

 و عبداحلكيم، صبحى حممد
 خليل ويوسف السباعي إجالل
  يوسف

 ص،٩٧ لبنان، مكتبة: بريوت
  .سم٢٦

  الجديد عكاظ لسوق أعدت ـ ١٢٨ 

  دمر يعل

 ١ج: ٤٠مج) جدة( املنهل
) م١٩٧٨/  ١٢=  هـ ١/١٣٩٩(

  .٥٢ ـ ٤٩ص
 من المدينة دخل بمن اإلعالم ـ ١٢٩ 

  األعالم

 أمحد بن حممد بن عبداهللا العفيف
  ) هـ ٧٦٥ ـ ٦٩٨( املطري خلف بن

 ،٢٧٥ بالتوبيخ اإلعالن: ظ
/  ٨ ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب
  .٦٦ص) هـ ١٤١٦

  لعربيةا الجزيرة أعالم ـ ١٣٠ 

  دفتردار سعيد حممد

/  ٤( ٤ج: ٢٥مج) جدة( املنهل
) م١٩٦٤/  ٩ ـ ٨=  هـ ١٣٨٤

  .٥٢ ـ ٤٩ص

 الرابع القرن في الحجاز أعالم ـ ١٣١
  الهجري عشر

  املغريب علي حممد

  .ج٤ دارالرفاعي،: الرياض

  المنورة المدينة أعالم ـ ١٣٢ 

 حيىي بن سعيد بن حممد بن حممد
  ) هـ  ١٣٩٢( دفتردار

 جريدة يف منه لقاتح نشر
  .املنهل وجملة املنورة املدينة

 والكتاب األدباء موسوعة: ظ
  ١/٣٦١ السعوديني

/  ٨ ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب
  .٦٧ ـ ٦٦ص) هـ ١٤١٦

  النبوة أرض من أعالم ـ ١٣٣ 

  كتيب يعقوب أنس

  هـ ١٤١٤ سنة األول اجلزء طبع

  هـ ١٤١٥: ٢ج

  خمطوطاً مازال: ٣ج

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب: ظ
  .٦٧ص) هـ  ١٤١٦/  ٨
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 مفـــرده عمـــره اعمـــال ــــ ١٣٤ 

  )بالفارسية(

  ملتجي مهدي

 ش،١٣٥٦ اشريف،: طهران
  .ص٢٤٠

  )بالفارسية( غرانيق افسانه ـ ١٣٥ 

  شهيدي جعفر

 تابستان( ٢٤ع: حج ميقات
  .٧٦ ـ ٥٢ص) ش١٣٧٧

 أم أحـوال  فـي  العلـى  أقاليم ـ ١٣٦ 

 المدينـة  وجغرافية تاريخ في( القرى

  )لفارسيةبا المنورة،

 مشهدي يزدي حسني بن أمحد
  ) هـ ١٣١٠ت(

  ،١١/١٠١ الذريعة: ظ

  .١/١٧١ مرتوى فهرستواره
 بأخبار الوفاء) اقتفاء( اقتضاء ـ ١٣٧ 

  المصطفى دار

 ـ ٨٤٤( السمهودي نورالدين
  ) هـ  ٩١١

 ،٢/٢٠١٦ الظنون كشف: ظ
: ٣١س. العرب ،١/٥٩ السافر النور

  .٦٧ص) هـ ١٤١٦/  ٨ ،٧( ٢ ،١ج

  التمتع حج في الواجبات أقل ـ ١٣٨ 

  قفطان حسن بن إبراهيم

  اليزدي اإلسالمي حممد: حتقيق

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  .٣٠ ـ ١٠ص

 دراسة: المنورة المدينة إقليم ـ ١٣٩ 
  االستيطان وأنماط السكان أحوال في

 أمحد احلاج حممد عائشة
  عبدالقادر

 الرئاسة التربية، كلية: جدة
 اجلغرافية، قسم لبنات،ا لتعليم العامة

  ).ماجستري( هـ ١٤٠٥

 فـي  المختارة المذاهب أقوال ـ ١٤٠ 
  والزيارة والعمرة الحج

  الشوري إبراهيم

  الشوري حممد إبراهيم: تقدمي

 ص،١٧٢ دارالعربية،: بريوت
  .سم٢٤

  عكاظ موقع اكتشاف ـ ١٤١ 

  بلهيد حممد

 ١١( ١١ج: ٢١مج) جدة( املنهل
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/  ١٠ ـ ٩=   هـ ١٣٦٩/  ١٢ ـ
  .٣٣٤ ـ ٣٢٦ص) م١٩٥٠

 اهللا بيـت  لـى إ الوافـدين  إلى ـ ١٤٢ 

  الحرام

 ١٠ج: ٢مج) جدة( املنهل
) م١٠/١٩٣٨ = هـ  ٩/١٣٥٧(

  .٣١  ـ  ٣٠ص
  الحرام اهللا بيت وفود إلى ـ ١٤٣ 

  علي أمحد

 ١٢( ١٠ج: ١٧مج) جدة( املنهل
) م٧/١٩٥٧ = هـ  ١٣٧٦/ 

  .٥٨٧   ـ   ٥٨٥ص
  الحرام اهللا بيت وفود إلى ـ ١٤٤ 

  نقشبندي احلقعبد

 ٢ج: ٣٢مج) جدة( املنهل
) م١٩٧٢/  ٤   ـ   ٣=  ٢/١٣٩٢(

  .٣٣٥ ـ ٢٣٤ص
 الحجـاز  فـي  العامية األلفاظ ـ ١٤٥ 

 صـولها أ إلـى  وردها حدوثها أسباب

  الصحيحة

  األنصاري عبدالقدوس

 ٢ج: ٢مج) جدة( املنهل

  ٧ ـ٥ص )٣/١٩٣٨= هـ  ١/١٣٥٧(

  الحج على المقصورة اآلمال ـ ١٤٦ 

  خياط عبداهللا

 ١٢ج: ٢٢مج) جدة( املنهل
) م٥/١٩٦٢ = هـ  ١٢/١٣٨١(

  .٨٢١ ـ ٨٢٠ص

 الحج ومؤتمر الخميني اإلمام ـ ١٤٧ 

  العالمي

  اإلسالمي اإلرشاد وزارة: إعداد

 اإلرشاد وزارة: طهران
 الذكرى إعالم مركز اإلسالمي،

 ،١ط اإلسالمية، للثورة الثالثة
  .سم٢١ ص،٧٧ ش،١٣٦١

  المدينة أمراء  ـ ١٤٨ 

 املدائين حممد بن علي
   هـ ٢١٥ت

 ٢ ،١ج: ٣١س العرب،: ظ
  .٦٨ص) هـ ٧،٨/١٤١٦(

  المدينة أمراء  ـ ١٤٩ 

  ) هـ  ٢٦٢( شبه بن عمر

 العرب، ،١٢٥ الندمي فهرست: ظ
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) هـ ٨/١٤١٦ ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س
  .٦٨ص

ــراء ـــ ١٥٠  ــة أم ــورة المدين  و المن
  اليوم حتى النبوة عهد من حكّامها

 أمحد بن ياسني بن أمحد
  ) هـ ١٣٨٠ـ ١٣٢١( املدين ياخليار

 الطباعة مؤسسة): م.د(
   هـ  ١٣٨٢ النشر، و والصحافة

 ١ج: ٢٠مج) جدة( املنهل
  ١٧ ـ ١٥ص)م٧/١٩٥٩=هـ١٣٧٩(

 ١٠ ـ ٩=   هـ ٣/١٣٧٩( ٣ج
  ١٣٥ ـ ١٣٤ص) م١٩٥٩/ 

=  هـ ٦/١٣٧٩( ٦ج
  .٣٥٤ ـ ٣٥٣ص) م١٢/١٩٥٩

  الحرم أمن ـ ١٥١ 

  األسدي حمسن

  ) هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات

  .٢٠٣ ـ ١٧٦ص

  الحج في والسالمة األمن ـ ١٥٢ 

 للعالقات العامة اإلدارة: إعداد
  الداخلية بوزارة التوجيه و

 ،١ط الداخلية، وزارة: الرياض
  . هـ ١٤٠٥

 حـج  در سـالمت  و امنيـت  ـ ١٥٣ 

  )بالفارسية(

 ارشاد و فرهنگ اداره: إعداد
  رياض كشور وزارت اسالمى

  . هـ ١٤٠٤: الرياض
 مـن  السـارب  السـاري  أنس ـ ١٥٤ 

 و اآلمـال  منتهـى  إلى المغارب أقطار

  واألعارب األعاجم سيد المآرب

 املعروف القيسي أمحد بن حممد
  مليح بابن

  الفاسي حممد: حتقيق

  . هـ ١٣٨٨: الرباط
  الزائرين أنوار ـ ١٥٥ 

 قاسم حممد بن رضا حممد
  القزويين احلسيين

 ما معجم ،٢/٤٢٨ الذريعة: ظ
 ^البيت أهل و لالرسو عن كتب

٩/٣٥١.  
 شـرح  فـي  السـاطعة  األنوار ـ ١٥٦ 

  الجامعة الزيارة
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 حممد بن قاسم بن رضا حممد
  الغراوي

  حاضرها و النجف ماضي: ظ

 ،٨/٤٠٢ يالغر شعراء ،٣/٤٠
 عن كتب ما معجم ،٢٦/٦٠ الذريعة
  .٩/٣٥١ ^البيت  أهل و الرسول

  الزائر ومصباح السرائر أنوار ـ ١٥٧ 

 احلسيين اهللا نعمة بن ويل
  احلائري

  ١٤٩٣٥ الرضوية: خ

 ،٢/٢٠ األدب رحيانة: ظ
 عن كتب ما معجم ،٢/٤٢٩ الذريعة
  .٩/٣٥١ ^البيت وأهل الرسول

 شـرح  فـي  الالمعـة  األنـوار  ـ ١٥٨ 
  الجامعة

  ) هـ ١٢٤٢ت( شرب عبداهللا

 آل رضا حممد: تقدمي
  الغطاء  كاشف

 الغري، مطبعة: األشرف النجف
  مس٢٤ ص،١٣٣ ، هـ  ١٣٥٤ ،١ط

 ١٤٠٤ الوفاء، مؤسسة: بريوت
  .سم٢٤ ص،٢٠٦ م،١٩٨٤ ـ

  )بالفارسية( الحجاج أنيس ـ ١٥٩ 

   هـ ١٠٨٧ ويل، بن صفي

  ،٣٩٩٢ املشترك الفهرس: ظ

/  ٨ ،٧( ٢ ،١ج: ٣٢س العرب،
) م١٩٩٦ / ١٢ ،١١= هـ ١٤١٧

  .٣٤ص

  والزائر الداعي أنيس ـ ١٦٠ 

  حبرالعلوم الدين عز

  .املنار مؤسسة: قم

  الزائر أنيس ـ ١٦١ 

 شرب حممدرضا بن عبداهللا
   هـ  ١٢٤٢ت الكاظمي احلسيين

 ما معجم ،٢/٤٥٦ الذريعة: ظ
 ^البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٥٤.  

  المسافر وجليس الزائر أنيس ـ ١٦٢ 

  املؤلف جمهول

 ما معجم ،٢/٤٥٥ الذريعة،: ظ
 ^البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٥٤.  

  )بالفارسية( الزائرين أنيس ـ ١٦٣ 

 وخامتة مقدمة على مرتب(
 املدينة املعظمة، مكة: قبالت وسبع

 احلائر األشرف، النجف املنورة،
 العسكرية، الكاظمية، الشريف،
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  ).خراسان قبلة وسابعها

   هـ ١٢٤٥ سنة منه فرغ

 احلسيين أمحد بن علي بن حممد
  اليزدي البافقي

 ما معجم ،٢/٤٥٦ الذريعة: ظ
 ^البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٥٥.  

  الزائرين أنيس ـ ١٦٤ 

 بن باقر حممد بن تقي حممد
 جنفي بآقا الشهري  حممدتقي

  ) هـ ١٣٣١ت( اإلصفهاين

   هـ ١٢٩٧ سنة طبع

 ما معجم ،٢/٤٥٦ الذريعة: ظ
 ^البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٥٥.  

 و األدعيـة  في الزائرين أنيس ـ ١٦٥ 
  الزيارات

 حممد بن عبداهللا بن علي
 ١١٨٢( النجفي ياملسلم حرزالدين

  ) هـ ١٢٧٧ ـ

 ،٢/٩٩ الرجال معارف: ظ
 وأهل الرسول عن كتب ما معجم
  .٩/٣٥٥ ^البيت

  الزوار أنيس ـ ١٦٦ 

 بن أمحد بن حبيب بن أمحد
 بن علي عبد بن حممد بن مهدي

 نسبه يعود روضان، بن الدين زين
  × السجاد اإلمام إىل

 ما معجم ،٢/٤٥٦ الذريعة: ظ
 ^ لبيتا وأهل الرسول عن كتب

٩/٣٥٦.  
 حيــاة فــي الزيــارة أهميــة ـــ ١٦٧ 

  المؤمن

  شعبان نبيل

  هـ ١٤٠٦ ،١ط أمري، مطبعة: قم
  .سم١٧ ص،٤٧ م،١٩٨٦= 

 أحكـام  إلى المسالك أوضح ـ ١٦٨ 

  المناسك

  السلمان حممد عبدالعزيز

 ،٧ط ،)ن.د: (الرياض
  . هـ ١٤٠١

 األشــرف الســلطان أوقــاف ـــ ١٦٩ 

 الحــرمين علــى حســين بــن شــعبان

  شريفينال

  القحطاين سعد بن راشد
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 بن حممد اإلمام جامعة: الرياض
 العلوم كلية اإلسالمية، سعود

 التاريخ، قسم االجتماعية،
  ).ماجستري( ص٢٨٢ ، هـ ١٤٠٦

 المدينـة  اسـتوطن  مـن  أول ـ ١٧٠ 
  اإلسالم قبل وتاريخها المنورة

  طرابزوين أسعد

 ١٢ ـ ١١ج: ٢مج) جدة( املنهل
 ١٢ ـ ١١=   هـ ١١/١٣٥٧ ـ ١٠(

  .٤٨ ـ ٤٧ص) م١٩٣٨/ 

 المدينـة  تـاريخ  فـي  األوائل ـ ١٧١ 
  المنورة

  اخلياري أمحد

 ٨ج: ٢٠مج) جدة( املنهل
) م٢/١٩٦٠ ـ ١=  هـ ٨/١٣٧٩(

  .٥١٥ ـ ٥١٤ص

  المكرمة مكة أودية ـ ١٧٢ 

  البالدي غيث بن عاتق

 ٤ج: ٣٢مج) جدة( املنهل
) م١٩٧٢/  ٦ ـ ٥=  هـ ٤/١٣٩٢(

  .٤٥٦ ـ ٤٥٤ص

 إجــزاء فــي البشــر قــاظإي ـــ ١٧٣ 

  المشعر اضطراري

  العراقي عبدالنيب

 الغري، مطبعة: األشرف النجف
  . هـ ١٣٦٤

  ’ي النب دفن أين ـ ١٧٤ 

  برو علي حممد

  . هـ ١٤٠٣ ،١ط املؤلف،: قم
ــ ١٧٥  ــازى ـ ــه بازس ــال در كعب  س

   هـ ١٠٣٩

  باشا صربي أيوب

  عسكر قاضى علي: باعتناء

 زمستان( ١٨ع: حج ميقات
  .٩٢ ـ ٦٣ص) ش١٣٧٥

  خدا خانه به بازگشت ـ ١٧٦ 

  ناصري أكرب علي

 ص،٤٢٥ ش،١٣٤٦: طهران
  .سم٢٤

 در بـالدى  غيـث  بن عاتق با ـ ١٧٧ 

  )بالفارسية( مكرمه مكه

  حجيت باقر حممد

 ار( ١٥ع: حج ميقات
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  .١٧٤ ـ ١٦٣ص) ش١٣٧٥
  )بالفارسية( حج كاروان با ـ ١٧٨ 

  إبراهيمي حسني حممد

 مركز اسالمى، تبليغات دفتر: قم
 ص،١٠٤ ش،١٣٧٥ ،٢ط انتشارت،

 دفتر قم، علميه حوزه( سم٢١
 انتشارات، مركز اسالمى، تبليغات

١٩٠.(  
 بياييـد  خـدا  خانـه  به من با ـ ١٧٩ 

  )بالفارسية(

  عراقي خليلي رضا حممد

 ،١ط كتاب، طبع شركت: طهران
  .سم٢٤ ص،٦٣١ ش،١٣٤٠

: مدينة در ’پيامبر ياران با ـ ١٨٠ 

  )لفارسيةبا( ثابت بن خزيمة

  نقدي حممد

 زمستان( ١٤ع: حج ميقات
  .٨٣ ـ ٧٨ص) ش١٣٧٤

: مدينه در ’پيامبر ياران با ـ ١٨١ 

  مسلمه بن محمد

  نقدي حممد

 ار( ١٩ع: حج ميقات

  .٨٦ ـ ٧٩ص) ش١٣٧٦
 تطبيقـى  فقـه  از هايى بحث ـ ١٨٢ 

 الحـج  إلى السفر حول فقهية مسائل(

  )بالفارسية

  گودرزي وحسني پيشوايي مهدي

 ش،١٣٧٢ ،١ط مشعر،: نطهرا
  .ص٩٥

  )بالفارسية( خندق أحد، بدر، ـ ١٨٣ 

  احلج مسائل حتقيق جلنة: إعداد

 انتشار، سهامى: طهران
  .سم١٧ ص،٦٨ ش،١٣٥٩
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  والمدنية الغزوة بدرالكبرى، ـ ١٨٤ 

  اليماين عبده حممد

 للثقافة القبلة دار: جدة
  .اإلسالمية

  )ةبالفارسي( عرفات در برائت ـ ١٨٥ 

  حجيت باقر حممد

 پاييز( ١٧ع: حج ميقات
  .٢٠٣ ـ ١٨٦ص) ش١٣٧٥

ــ ١٨٦  ــى ـ ــأثير بررس ــاها ت  و فض
 روانى بهداشت بر معنوى هاى مكان

 ش١٣٧٦ سال در معظمه مكه زائرين
  )بالفارسية(

  متني زينت نيك مليحه

 پاييز( ٢٥ع: حج ميقات
  .٢٢٤ ـ ٢٠٧ص) ش١٣٧٧

 هـاى  ويژگى از اى برگزيده ـ ١٨٧ 
  )فارسيةبال( حج

  النائيين حسني حممد

 حضرت كتابفروشى: قم
 ش،١٣٦٣ ،١ط ،#مهدى
  .سم١٧ ص،٢٤٠

 شـــرح( دينـــى برنامـــه ــــ ١٨٨ 

  )بالفارسية الحج، مناسك

  مقدم تقي حممد

  .اإلسالمية: طهران
ـ  ١٨٩   تبيــان فــي التجــارة برهــان ـ

ــارة ــرح( الزي ــي ش ــدى فارس  إلح

  )الجامعة الزيارات

 الواعظ إمساعيل بن باقر حممد
  ) هـ  ١٣١٣ت( الطهراين الكجوري

 ما معجم ،٣/٩٤ الذريعة: ظ
 ’البيت أهل و الرسول عن كتب

٩/٣٧٠.  
 و الماضي في المدينة بساتين ـ ١٩٠ 

  الحاضر

  عباس أمحد عبداحلميد

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب: ظ
  .٧٠ص) هـ ٨/١٤١٦
  )بالفارسية( خدا بسوى ـ ١٩١ 

  كومولدالدين ايفلني

  آقا آل حكمت: ترمجة

 ص،٩٦ ش،١٣٢٠: طهران
  .سم٢١
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 گـزارش ( خـدا  خانه بسوى ـ ١٩٢ 
 سـعودى،  عربسـتان  بـه  سفر مشروح

  )بالفارسية

  دهقان. ع

 ش،١٣٥٤ ،١ط املؤلف،: طهران
  .ص٢٧٦

  )بالفارسية( خدا خانه بسوى ـ ١٩٣ 

  شريازي أسريي فال فخرالدين

 فراهاين، انتشارات: طهران
  .سم١٧ ص،١٥٦ ش،١٣٤٤

  )فارسيةبال( خدا بسوى ـ ١٩٤ 

  :بإشراف
   اإلسترآبادي،  ضياءالدين

  الشهشهاين سليم حسن: باهتمام

 ،٢ط قرآن، مكتب): م.د(
  .سم١٧ ص،٢٧٦ ش،١٣٦٨

 هـم  با( رويم مى خدا بسوى ـ ١٩٥ 
  )بالفارسية رويم، مى حج به

  الطالقاين حممود

 هدايت، مسجد: طهران
  .سم٢١ ص،١٦٨ هـ، ١٣٧٢

  )بالفارسية( كعبه بسوى ـ ١٩٦ 

  فرد أكرب

  صائيب حسني: تقدمي

 حممدي، مكتبة: طهران
  .سم١٧ ص،١٦٣ ش،١٣٤٤

 فضـائل  فـي ( الزائرين بشارة ـ ١٩٧ 
  )المقدسة والمشاهد الزيارة

  املبارك جواد بن عبداحلسني

  ) هـ  ١٣٦٤ ـ ١٢٩٦(

 املطبعة: األشرف النجف
 ٢٤ ص،٩٦ هـ  ١٣٤٨ املرتضوية،

  .حجرية سم،

 عمـارة  فـي  الحضاري البعد ـ ١٩٨ 
  المعاصرة ةمك

  النعيم عبداهللا مشاري

 ١٢ع: ٤٤مج) الظهران( القافلة
 ـ ٢٤ص)  هـ  ١٤١٦ ذواحلجة(

٢٩.  

 الزيـارة  شرح في الطلب بغية ـ ١٩٩ 
  رجب في الجامعة

 بن احلسني بن علي درويش
 احلائري، البغدادي حممد بن علي

   هـ ١٢٧٧ت

 ما معجم ،٣/١٣٦ الذريعة: ظ
 ’ البيت وأهل الرسول عن كتب
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٩/٣٧٣.  
 صـفيه  و سـعديه  حليمه بقعه ـ ٢٠٠ 

  ’خدا رسول عمه

  جنمي صادق حممد

 ار( ١٩ع: حج ميقات
  .١٠٠ ـ ٨٨ص) ش١٣٧٦

 و طالـب  ابـي  بن عقيل بقعه ـ ٢٠١ 

  )بالفارسية( عبدالمطلب بن حارث

  جنمي صادق حممد

 زمستان( ،١٤ع: حج ميقات
  .٧٧ ـ ٥٦ص) ش١٣٧٤

  البقيع ـ ٢٠٢ 

  اهلاجري يوسف

 إلحياء البقيع مؤسسة: م.د
 ص،٢٣٨ هـ،  ١٤١١ التراث،

  .سم٢٤
  المدينة سور بناء ـ ٢٠٣ 

 للسخاوي قيل و املؤلف، جمهول
  )ورقتني يف صغرية رسالة(

 كتابه ضمن اجلاسر محد نشرها
  )املدينة تاريخ يف رسائل(

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣١س. العرب: ظ

  .٧٠ص)  هـ  ١٤١٦/  ٨

ــ ٢٠٤  ــاة ـ ــم بن ــي العل ــاز ف  الحج
  الحديث

  الصرييف ملكا حسن

 ٩ج: ٦مج) جدة( املنهل
) م٨/١٩٤٦=  هـ  ٩/١٣٦٥(

  .٤٢١ ـ ٤٢٠ص

   ’پيامبر شهر سوى به ـ ٢٠٥ 

  بريجندي أمحدي أمحد

 پاييز( ١٧ع: حج ميقات
  .٥٦ ـ ٢١ص) ش١٣٧٥

  حج هاى كاروان بهداشت ـ ٢٠٦ 

 تابستان( ١٦ع: حج ميقات
  .٢٠٧ ـ ١٩٢ص) هـ ١٣٧٥

 خالصـه  حجـاج،  بهداشـت  ـ ٢٠٧ 
  )بالفارسية( جح مناسك

  زاده سلطان جالل

 رضوي، قدس آستان: مشهد
  .سم٢١ ص،٧٢

ــ ٢٠٨  ــه ـ ــواف ب ــه ط ــتم كعب  رف
  )بالفارسية(

  ضمريي علي حممد

 نويد، انتشارات: شرياز
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  .ص٩٨ ش،١٣٦٢
ــ ٢٠٩  ــان ـ ــاريخي البي ــام الت  لإلم

 اهللا بيـت  حجاج إلى الموجه الخميني

   هـ ١٤٠٨ عام الحرام

 الفكر مؤسسة: طهران
 ص،٢٤ ش،١٣٦٧ ،١ط المي،اإلس
  .سم٢١

ــان ـــ ٢١٠  ــا بي ــه م  و الحــاج يفعل

  )١ ـ رشاديةإ رسائل( المعتمر

  الفوزان فوزان بن صاحل

 بن حممد اإلمام جامعة: الرياض
  .ص٢٤ هـ ١٤٠٧ اإلسالمية، سعود

  الحرام البيت ـ ٢١١ 

  اآلصفي مهدي حممد

)    هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  .٧٨   ـ   ٥٠ص

 و إبـراهيم  بـين  حرامال البيت ـ ٢١٢ 

  والسالم الصالة عليهما محمد

  الزحيلي وهبة

 ٦٤ع) دمشق( اإلسالم ج
) م٥/١٩٩٦ ـ هـ ١٢/١٤١٦(

  .٢٧ ـ ٢٣ص

  العقبة بيعة ـ ٢١٣ 

  الغروي اليوسفي هادي حممد

 ٧ع: ٤س احلج ميقات
  .٧٨ ـ ٦٩ص) هـ  ١٤١٨(

 گرمـا  از ناشـى  هاى بيمارى ـ ٢١٤ 
  )بالفارسية( حج مراسم در

  طوجلى ىمصطف

 طهران، نوحى، فريدون: ترمجة
  .ش١٣٥٦ ،١ط الصحة، وزارة

  والزراعة الحج بين ـ ٢١٥ 

  قزاز صاحل حممد

 ١٢ ـ ١١ج: ٨مج) جدة( املنهل
 ـ ٩ = هـ ١٢/١٣٦٧   ـ   ١١(

  .٤٣٦ ـ ٤٣٥ص) م١٠/١٩٤٨

ــ ٢١٦  ــين ـ ــة ب ــرموت مك : وحض
  ومشاهدات رحالت

  البالدي غيث بن عاتق

 ،١ط مكة، دار: املكرمة مكة
  .سم٢٤ ص،٤٠٧ م،١٩٨٢

 كعبه كليددارى و دارى پرده ـ ٢١٧ 
  )بالفارسية(

  جعفريان رسول

 ار( ١٥ع: حج ميقات
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  .٩٠ ـ ٨٢ص) ش١٣٧٥
 حج سفرنامه: قاف در پرستو ـ ٢١٨ 

  )بالفارسية(

  قزوه رضا علي

 تبليغات سازمان: طهران
 ،١ط هنرى، حوزه اسالمى،

  .سم٢١ ص،١٤٤ ش،١٣٧٥
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 هاى گوشت از استفاده وژهپر ـ ٢١٩ 

 به قربانى گوسفند كردن ذبح قربانى،

  المعيصم قربانگاه در وكيل واسطه

 للتنمية، اإلسالمي البنك: جدة
  .  هـ  ١٤٠٤ ،١ط

 قبلـه  و حـج  در رسـاله  پنج ـ ٢٢٠ 

  )بالفارسية(

  اى  كمره خليل

 اهللا بيت مجعية احتاد: طهران
  .ش١٣٤٣ احلرام،

 حضـرت  پيام: استقامت پيام ـ ٢٢١ 

ـ  ١٤٠٨ الحجـة  ذى خمينى امام /  هـ

  )بالفارسية( ش١٣٦٧ تيرماه

 و فرهنگ وزارت: طهران
 ش،١٣٦٧ ،١ط اسالمي، ارشاد

  .سم٢٤ ص،٣٢
ــ ٢٢٢  ــام ـ ــام پي ــه ام ــاج ب  حج

  )بالفارسية(

 اإلرشاد وزارة: طهران
  ش١٣٦٣ ،١ط اإلسالمي،

 نقطـه ( مدينـه  در ’پيامبر ـ ٢٢٣ 

 اسـالمى،  دعـوت  بالندگى در عطفى

  )لفارسيةبا

 حجيت علي: اقتباس و ترمجه
  كرماين

 زمستان( ١٤ع: حج ميقات
  .٥٥ ـ ٣٤ص) ش١٣٧٤
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 آن محـدوده  و حرم پيدايش ـ ٢٢٤ 

 شفاء كتاب من لقسم فارسية ترجمة(

  )الحرام البلد بأخبار الغرام

 الفاسي علي بن أحمد بن لمحمد
  هـ ٨٣٢ت المالكي المكي

  پيشوايي مهدي

 ١٠ع: ٣س. حج ميقات
 ـ ١١٧ص) ش١٢٧٣ انزمست(

١٢٧.  
  )بالفارسية( مدينه پيمان ـ ٢٢٥ 

  پاينده ابوالقاسم

 شهريور( ٢٩ع اسالمى معارف
  .١٤ ـ ٤ص) ش١٣٥٧

 الحـرمين  رحاب في تأمالت ـ ٢٢٦ 

  الشريفين

  غايل عبدالسالم أمحد

 ١ج: ٤٠مج) جدة( املنهل
) م١٢/١٩٧٨=  هـ ١/١٣٩٩(

  .٥٨ ـ ٥٦ص
  ورةالمن المدينة أمراء تاريخ ـ ٢٢٧ 

  عبدالغين أمحد عارف

 م١٩٩٦ كنان، دار) سوريه(

  ).املدن تواريخ سلسلة(
 مدينـه  مكـه،  در تشيع تاريخ ـ ٢٢٨ 

  )بالفارسية... (و

  جعفريان رسول و ماركوسليت،

 زمستان( ٢٢ع: حج ميقات
  .٨٦ ـ ٦٦ص) ش١٣٧٦

 و تـاريخ  فـي ( كعبـه  تاريخ ـ ٢٢٩ 

 وأبوابهـا  وبنائها الكعبة سقوط أحوال

ــدتها ــي وأعم ــنة ف ـــ ١٠٤٠ س  ه

  )بالفارسية

 بن جعفري مكي العابدين زين
  كاشاين حسيين مراد

  :ظ

  ١٠/٤٥ مشترك

  ٦/٣٩٤١ ها نسخه

  ١/٧٦ ادبيات

  .١/١٧٨ مرتوى فهرستواره
  )بالفارسية( الكعبة تاريخ ـ ٢٣٠ 

 صاحل حممد بن معصوم حممد
   هـ ١١ق الدماوندي،

 مرياث كتاب ضمن مطبوعة
  .ايران اسالمي
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 و تـاريخ  فـي ( مدينه ريختا ـ ٢٣١ 

  )بالفارسية المدينة، جغرافية

  املؤلف جمهول

  :ظ

  ،٢٦٨ راجستان

  ،١٠٣ علم قصر

  ،٥٣ ـ ٥٢ مني هندوستان

  .١/١٧٩ مرتوى فهرستواره
 مكـه  و منـوره  مـدين  تاريخ ـ ٢٣٢ 

 والمدينـة،  مكـة  تـاريخ  في( معظمة

  )بالفارسية

 القرن( دهلوي خان علي نصرت
  )اهلجري عشر الثالث

  :ظ

  ،٢٣٨ هند علماى

  .١/١٧٩ مرتوى فهرستواره
  المنورة المدينة مساجد تاريخ ـ ٢٣٣ 

  اخلياري ياسني أمحد

 ٩ج: ٢٠مج) جدة( املنهل
/  ٥ ـ ٤=  هـ  ١١/١٣٧٩(

  ٦٢٤ ـ ٦٢٢ص) م١٩٦٠

 ـ ١( ٢ ،١ج: ٢١ مج

) م٨/١٩٦٠ ـ ٧=  هـ ٢/١٣٨٠
  .٧١ ـ ٦٩ص

 دليل( مكه جغرافياى و تاريخ ـ ٢٣٤ 

  )بالفارسية لحرام،ا اهللا بيت حجاج

  اصفهاين زاده عماد حسني

   هـ ١٣٦٧ طهران يف طُبع: ظ

 فهرستواره ،١/١٠٦٥ مشار
  .١/١٨١ مرتوى

 من بمكة والمؤرخون التاريخ ـ ٢٣٥ 

 القــرن إلـى  الهجـري  الثالـث  القـرن 

  عشر الثالث

 حممد: وتعريف وعرض مجع
  اهليلة احلبيب

 للتراث الفرقان مؤسسة: لندن
 مكة سوعةمو فرع اإلسالمي،

  ).م١٩٩٥( املكرمة،
 المعظمـة  المكة أحوال تبيين ـ ٢٣٦ 

 األقصـى  والمسجد المنورة والمدينة

  )بالفارسية(

  مسرقندي عبدالرمحان

 ها نسخه ،١٠/٤٥ مشترك: ظ
 ،»...املباركة الرسالة« ٦/٣٩٦٧
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 ،١/٢٣٠ دوشنبه طاجيكستان،
 ١/٢٧٦) الفبائي( فرهنگستان

 وارهفهرست ،»...املباركة الرسالة«
  .١/١٨١ مرتوي

  )بالفارسية( الحرمين تحفة ـ ٢٣٧ 

  الصدر نايب

  مطبوعة

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣٢س. العرب: ظ
) م١٩٩٦/ ١٢ ،١١=  هـ ٨/١٤١٧

  .٣٢ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــ ٢٣٨  ــة ـ ــوم،( الحــرمين تحف  منظ
  )بالفارسية

  املؤلف جمهول

 الرقم ،١٤٨ أفندي أسعد: ظ
  .١/١٨٢ مرتوى فهرستواره ،٢٥٣٥

 إلـى  رحلـة ( حـرمين ال تحفة ـ ٢٣٩ 
  )بالفارسية هـ ١٠١٧ في منظوم ،مكة

  سيستاين حسني شاه

 ،١/٦٠٨ تذكره تاريخ: ظ
  .١/٦٠٨ مرتوى فهرستواره

 وصـف  فـي ( الحرمين تحفة ـ ٢٤٠ 
 فــي شــعرية منظومــة ومكــة، الحــج
  )بالفارسية ، هـ ١٢٠٣

  مثنوي قادري رحيم حممد

 ،١٦/١٨٥ دانشگاه: ظ
  .١/١٨٢ مرتوى، فهرستواره

 واألصـحاب  المحبـين  تحفة ـ ٢٤١ 
 تـأليف  األنسـاب  مـن  للمدينين فيما

  المدني ـ األنصاري عبدالرحيم

  مدين عبيد

 ١١ج: ٣١مج) جدة( املنهل
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) م١/١٩٧١ = هـ  ١١/١٣٩٠(
  ١٣٥٠ ـ ١٣٤١ص

 الهـى  حرم عالئم در تحقيقي ـ ٢٤٢ 
  )بالفارسية(

  دهيش بن عبداهللا بن عبدامللك

  سلطاين علي حممد

 تابستان( ١٦ع: حج ميقات
  .١٠١ ـ ٩٢ص) هـ ١٣٧٥

  أحد درباره نو تحقيقى ـ ٢٤٣ 

  جعفريان رسول

 زمستان( ١٨ع: حج ميقات
  .١١٨ ـ ٩٤ص) ش١٣٧٥

  القبلتين ومسجد القبلة تحول ـ ٢٤٤ 

  مقدادي علي حممد

)  هـ ١٤١٩( ٩ع: احلج ميقات
  .١٢٢ ـ ٩٣ص

  الحرام اهللا بيت حجاج تحية ـ ٢٤٥ 

  العريب أمحد

 ٢ج: ٣٣مج) جدة( املنهل
) م٤/١٩٧٢ ـ ٣=  هـ ٢/١٣٩٢(

  .٢٣٣ ـ ٢٣٢ص

 مصـايب  فـي  الطريق تذكرة ـ ٢٤٦ 

 إلــى رحلــة( العتيــق اهللا بيــت حــج

 هـ ١٢٣٠ سنة والمدينة ومكة كربالء

  )بالفارسية

 عبداهلادي بن عبداحلسني حممد
  اهلندي الكربالئي الطياري

 استورى ،٤/٣٩ الذريعة: ظ
 فهرستواره ،٣٥٩ برلني ،١١٤٧
  .١/٧٢ مرتوى

 مكـــة فضـــائل ترجمـــة ــــ ٢٤٧ 

  )بالفارسية(

  البصري حسن

 ،١٠/٤٣ املشترك الفهرس: ظ
 ،٧( ٢ ،١ج: ٣٢س. العرب

) م١٢/١٩٩٦ ،١١=  هـ ٨/١٤١٧
  .٣٥ص

 عـن  المؤلفة بالكتب تعريف ـ ٢٤٨ 

  وجدة والطائف الحرمين

  الدهلوي عبدالوهاب

 ٨ج: ٧مج) جدة( املنهل
 ٣٤٢ص) م٧/١٩٤٧ هـ ٨/١٣٦٦(
  ٣٤٥ ـ
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 ٩ج: ٧مج) جدة( نهلامل
) م٧/١٩٤٧=  هـ ٩/١٣٦٦(

  ٤٠٩ ـ ٤٠١ص

/٨ =  هـ ١٠/١٣٦٦( ١٠ج
  .٤٤٧ ـ ٤٣٥ص)م١٩٤٧

ــ ٢٤٩  ــف ـ ــة تعري ــف( مدين  تعري
 خمــس بمــوانئ وتعريــف بالمدينــة

  )بالفارسية األحمر، البحر على واقعة

  مهندس حممد

  :ظ

 فاضل ،٦١/٣٩٤٥ ها نسخه
 نشريه ،٢/١٥٥ ملك ،١/٤٧ مشهد

٥/١٧،  

  .١/١٨٨ مرتوى رهفهرستوا

  والمدينة مكة في التعليم ـ ٢٥٠ 

  الشامخ حممد

 ١ج: ٣٥مج) جدة( املنهل
 ٨٣ص) م٢/١٩٧٤=  هـ ١/١٣٩٤(
  .٨٧ ـ

 إعـادة  ومراسمه الكعبة تعمير ـ ٢٥١ 
 كتاب من ق.هـ١٠٣٩ سنة الكعبة بناء
  باشا صبري أليوب الحرمين مرآة

  عسكر قاضي علي: إعداد

 ٧ع: ٤س. احلج ميقات
  .١٧٢ ـ ١٤٢ص) ـه  ١٤١٨(

ـ  الفاسي الدين تقي ـ ٢٥٢   مـؤرخ  ـ
  الهجري التاسع القرن في مكة

  اجلاسر محد

 ١٢ ـ ١١ج: ٧مج) جدة( املنهل
 ١١ ـ ١٠=  هـ  ١٢/١٣٦٦ ـ ١١(
: ٨مج ٥٤٦ ـ ٥٤٢ص) م١٩٤٧/
) م١٢/١٩٤٧ = هـ ١/١٣٦٧( ١ج

  .٣٢ ـ ٢٥ص

  مكه تواريخ ـ ٢٥٣ 

  جعفريان رسول

 ار( ٢٣ع: حج ميقات
  .٨٩ ـ ٧٦ص) ش١٣٧٧

 مسـجدالحرام  جديـد  توسعه ـ ٢٥٤ 
  )بالفارسية(

 رضا حممد دملوجى، مسر سلمى
  مرواريد

 تابستان( ٢٤ع: حج ميقات
  .١٢٩ ـ ١١٤ص) ش١٣٧٧

 نبـوى  مسـجد  جديد توسعه ـ ٢٥٥ 
  )بالفارسية(

  مسردملوجي سلمى
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  مرواريد حممدرضا: ترمجة

 ٢٥ع: حج ميقات
  .١٥٤ ـ ١٣٨ص) ش١٣٧٧پاييز(

  )بالفارسية( مدينة توصيف ـ ٢٥٦ 

  املرندي إمساعيل

 ،٧( ٢ ،١ج: ٣٢س. العرب: ظ
/  ١٢ ،١١=   هـ  ١٤١٧/  ٨

  .٣٥ص) م١٩٩٦

 كـه  كـردى  چه در برون تو ـ ٢٥٧ 
  !آيى؟ خانه درون

  نقدي حممد

 پاييز( ١٧ع: حج ميقات
  .٢٦١ ـ ٢٥٥ص) ش١٣٧٥

 المدينـة  فـي  األموي الجامع ـ ٢٥٨ 
  )بالفرنسية( المنورة

  سوهاج رنسيالف املستشرق

 التاريخ يف املنورة املدينة: ظ
 ،١١( ٦ ،٥ج: ٣١س. العرب ،٢٠٧
) م٥/١٩٩٦ ،٤=   هـ  ١٢/١٤١٦
  .٣٤٣ص

 منـوره  مدينه در شيعه جامعه ـ ٢٥٩ 
  )بالفارسية(

Werner Ende 

  جعفريان رسول: ترمجة

 پاييز( ٢٥ع: حج ميقات
  .١١٧ ـ ٩٩ص) ش١٣٧٧

 طـول  در معظمـه  كعبه جامه ـ ٢٦٠ 
  )لفارسيةبا( تاريخ

  الدقن حممد

  أنصاري هادي: ترمجة

 پاييز( ٢٥ع: حج ميقات
  ٩٨ ـ ٨٤ص) ش١٣٧٧

) ش١٣٧٧ زمستان( ٢٦ع
  .١٢٥  ـ  ١١٤ص

  بعرفات أاللْ جبل ـ ٢٦١ 

  زيد أبو عبداهللا بن بكر

 ٥،٦ج: ٣٢س) الرياض( العرب
 ـ ٣=  هـ ١٢/١٤١٧ ـ ١١(
  ٣٠٨  ـ ٢٩٦ص) م٤/١٩٩٧

 ،٦=  هـ ٢/١٤١٨ ،١( ٨ ،٧ج
  ٤٤٤ ـ ٤٣٧ص) م١٩٩٧/  ٧

=  هـ ٤/١٤١٨ ،٣( ١٠ ،٩ج
  .٥٩٦ ـ ٥٨٢ص) م٩/١٩٩٧ ،٨

  الجحفة ـ ٢٦٢ 

  الفضلي عبداهلادي
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  ٦ع: ٣س احلج، ميقات

  .١٠٤ ـ ٨٢ص) هـ  ١٤١٧(
  )بالفارسية( جحفة ـ ٢٦٣ 

  الفضلي عبداهلادي

  پيشوايي مهدي: ترمجة

 زمستان( ١٨ع: حج ميقات
  .١٣٨ ـ ١١٩ص) ش١٣٧٥

  نورهم مدينه جغرافياى ـ ٢٦٤ 

  جعفريان رسول

 ار( ١٩ع: حج ميقات
  .٧٨ ـ ٥٨ص) ش١٣٧٦

  الحج كتاب ـ ٢٦٥ 

  قمي طباطبائي حسن

 ش،١٣٧٥ ،١ط ن،.د: قم
  .١ج ص،٥٢٠

  )بالفارسية( ’پيامبر حج ـ ٢٦٦ 

  چى مديرشانه كاظم

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .٩٥ ـ ٧٢ص) ش١٣٧٧

 ادبيـات  و هنـر  آينه در حج ـ ٢٦٧ 

  )بالفارسية(

  بياتاد و هنر

 زمستان( ٢٢ع: حج ميقات
  .١٤٢ ـ ١١٦ص) ش١٣٧٦

 أدبيــات و عرفــان در حــج ـــ ٢٦٨ 
  )بالفارسية) (١( اسالمي

  فاضلي قادر

 پاييز( ٢٥ع: حج ميقات
  .٢٨ ـ ١٠ص) ش١٣٧٧

ــ ٢٦٩  ــج ـ ــاب در ح ــد كت  خداون
  )بالفارسية(

  مقدم علوي حممد

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .٢٦ ـ ١٠ص) ش١٣٧٧

 معظـم  هبـر ر كـالم  در حج ـ ٢٧٠ 
ــة حضــرت اســالمى انقــالب  اهللا آي

  )بالفارسية( اى  خامنه

 زمستان( ٢٢ع: حج ميقات
   ٧ ـ ٨ص) ش١٣٧٦

  ٨ ـ ٧ص) ش١٣٧٧ ار( ٢٣ع

 ٧ص) ش١٣٧٧ تابستان( ٢٤ع
  ٨ ـ

  ٨ـ٧ص) ش١٣٧٧ پاييز( ٢٥ع
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 وبنيانگذار رهبر كالم در حج ـ ٢٧١ 

ــام حضــرت اســالمى جمهــورى  ام

  )بالفارسية( +خميني

 زمستان( ٢٢ع: حج ميقات
  ٦ ـ ٥ص) ش١٣٧٦

  ٦ ـ ٥ص)ش١٣٧٧ ار( ٢٣ع

  ٦ـ٥ص)ش١٣٧٧تابستان(٢٤ع

  .٦ ـ٥ص)ش١٣٧٧پاييز( ٢٥ع
  واألمم الحضارات عبر الحج ـ ٢٧٢ 

  املؤمن ماجدة

) هـ  ١٤١٩( ١٠ع: احلج ميقات
  .٤٨١ ـ ١٥١ص

 اإلمـام  أحاديـث  فـي  الحـج  ـ ٢٧٣ 

  الخامنئي

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  ٩  ـ  ٧ص

  ١١ ـ ١٠ص)   هـ ١٤١٩( ٩ع

  .٨ ـ ٧ص)  هـ ١٤١٩( ١٠ع
 اإلمـام  أحاديـث  فـي  الحـج  ـ ٢٧٤ 

  الخميني

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  ٦ ـ ٥ص

  ٩ ـ ٨ص)   هـ ١٤١٩( ٩ع

  .٦ ـ ٥ص)  هـ  ١٤١٩( ١٠ع
  اقتصادياته و الحج ـ ٢٧٥ 

  الرماين حممد بن زيد

 ٢٤٦ع) الرياض( الفيصل
) م٥/١٩٩٧ ـ هـ ١٢/١٤١٧(

  .٤٣ ـ ٤٠ص
ـ  ٢٧٦   مشـركان  از برائـت  و حـج  ـ

  )بالفارسية(

  رهرب تقي حممد

 زمستان( ٢٢ع: حج ميقات
  .٤٧ ـ ٢٩ص)   هـ ١٣٧٦

  )بالفارسية( رهبرى و حج ـ ٢٧٧ 

  رهرب تقي حممد

 تابستان( ٢٤ع: حج ميقات
  .٢١ ـ ١٠ص) ش١٣٧٧

  خداوند به تقرب وسيله حج ـ ٢٧٨ 

  مقدم علوي حممد

 ار( ٢٣ع: حج ميقات
  .٤١ ـ ٢٧ص) ش١٣٧٧

 نبـوى  شـريف  هـاى  حجره ـ ٢٧٩ 
  )بالفارسية(
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 صادق داودي، عدنان صفوان
  وند آئينه

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .١٤٧ ـ ١٢٨ص) ش١٣٧٧

  والخزرج األوس حرب ـ ٢٨٠ 

 الواقدي عمر بن حممد
  )  هـ ٢٠٧ ـ ١٣٠(

. العرب ،٣/٧٤٧ وفاءالوفاء: ظ
/  ١٢ ،١١( ٦ ،٥ج: ٣١س

) م١٩٩٦/  ٥ ،٤=  هـ ١٤١٦
  .٣٤٤ص

 اإلسـالم  ضد النفسية الحرب ـ ٢٨١ 
  مكة في الرسول عهد في

  كحيل عبدالوهاب

 ،١ط الكتب، عامل: بريوت
  .ص٣٣٤ م،١٩٨٦

: الفقـه  مرآة في المكي الحرم ـ ٢٨٢

  المكرمة مكة خصوصيات

  جنف آل عبدالكرمي

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  .١٧٥ ـ ١٥٧ص

  عصرنا في األضحية حكم ـ ٢٨٣ 

  ازيالشري مكارم ناصر

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  .٤٩ ـ ٣١ص

ــ ٢٨٤ ــة ـ ــانية الحلّ  تكســي الخراس
  الشريفة الكعبة

  فكرت آصف

)  هـ ١٤١٩( ٩ع: احلج ميقات
  .٢٤٩ ـ ٢٣٨ص

 واالجتماعيـة  العلميـة  الحياة ـ ٢٨٥ 
 والثـامن  السـابع  القرنين في مكة في

  للهجرة

  العبيكان عبدالعزيز طرفة

 فهد امللك مكتبة: الرياض
  . هـ ١٤١٧ لوطنية،ا

  حج خاطرات ـ ٢٨٦ 

  شهري ري حممدي حممد

 ار( ٢٣ع: حج ميقات
  .١٩٠ ـ ١٨٤ص) ش١٣٧٧

  )بالفارسية( زمين ملكوت در ـ ٢٨٧ 

  نيشابوري حمقق جواد

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .١٧٧ ـ ١٦٠ص) ش١٣٧٧
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ــ ٢٨٨  ــات ـ ــول دراس ــة ح  المدين

  المنورة

 عبداهللا بن حممود الدين شهاب
  اآللوسي ءأبوالثنا

 العيد حممد: وتعليق حتقيق
  اخلطراوي

 دار مكتبة: املنورة املدينة
 علوم مؤسسة: دمشق التراث،
  .ص٢٤٧ ، هـ ١٤٠٣ ،١ط القرآن،

): ٦(الشريفين الحرمين من رجال ـ ٢٨٩

  الطيار جعفر

  حممد حسن

)  هـ ١٤١٨( ٨ع: احلج ميقات
  .٢٢٧  ـ  ٢٠٤ص

 رحـالت ( المكيـة  الرحالت ـ ٢٩٠ 

 مكـة  إلـى  عبـدالعزيز  لكالم جاللة

 المنــورة والمدينــة وجــدة المكرمــة

  )نقد) (والرياض

  اجلاسر محد

 ،٥( ١٢ ،١١ج: ٣٢س. العرب
) م١٠/١٩٩٧  ،٩ = هـ ٦/١٤١٨

  .٧٨٥ ـ ٧٥٥ص

  )بالفارسية( الحج رحلة ـ ٢٩١ 

 اهللا  رمحت بن خواجه شاهادپ
 عام ،»ندمي« به املتخلص خواجه
   هـ ١٢٩٨

 ،١٠/٦٦ املشترك الفهرس: ظ
 ،٧( ٢ ،١ج: ٣٢س. العرب

) م١٢/١٩٩٦ ،١١=  هـ ٨/١٤١٧
  .٣٤ص

 مـن ( خسـرو  ناصـر  رحلـة  ـ ٢٩٢ 
  )اإليرانية الحج رحالت

  اإلسالمي حسن

)  هـ  ١٤١٩( ١٠ع: احلج ميقات
  .١٤١ ـ ١١٨ص

 دوسـت  ديـار  از آوردى ره ـ ٢٩٣ 
  )بالفارسية(

  راد مهدوي علي حممد

 زمستان( ٢٦ع: حج ميقات
  .١٩٠ ـ ١٨٠ص) ش١٣٧٧

ــ ٢٩٤  ــفرنامه ـ ــاج س ــان ح  عليخ

  )بالفارسية( اعتمادالسلطنة

  عسكر قاضي علي
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 پاييز( ٢٥ع: حج ميقات
  .١٨٩ ـ ١٦٦ص) ش١٣٧٧

  مدينه تاريخ شناسى كتاب ـ ٢٩٥ 

 شكري، علي حممد حسني
  آييت عبداحملمد

 ار( ٢٣ع: حج ميقات
  .١٨٢ ـ ١٧٢ص) ش١٣٧٧

  الشرعية المواقيت ـ ٢٩٦ 

  عبدالوهاب حسويب

 ٥٦ع) بغداد( اإلسالمية الرسالة
  ١١٩ ـ ١١٦ص)   هـ ١٣٩٢( ٥٧ و

 ـ ٩٦ص)   هـ ١٣٩٣( ٦١ع
٩٧.  

 المستطابة األزهار كمائم نشر ـ ٢٩٧ 

  طابة أنصار تراجم نشر في

 األنصاري عبدالرمحن
  ) هـ ١١٩٥(

  .٨ واألصحاب احملبني حتفة: ظ
  




