
 
 

 

 الدين كتابخانه الكترونيكی يعسوب

www.yasoob.com 

 معرفي پايگاه
ٌای  بخش است. ٌای شيعً را با امكاوات متفاوتی ارائً كردي ، مجموعً كتابالذيه ابخاوً الكتروويكی يعسوبكت

 مختلف ايه كتابخاوً الكتروويكی بً شرح زير است:

 را مشاٌذي كىىذ. ٌای قرآن مجيذ تواوىذ در ايه بخش بً صورت آواليه سوري كاربران می :قرآن مجيد. 1

ٌای ايه پايگاي، بر اساس حروف الفبا، وام مؤلف و بر اساس  مخاطبان قادروذ بً كليً كتاب :ها فهرست كتاب. 2

 موضوع دسترسی يابىذ.

بً دو « فقً»و « ٌا ٌمً بخش»تواوىذ در دو قسمت  كاربران می« ٌا جستجو در كتاب»در قسمت  جستجو:. 2

 ٌای مورد وظر خود دسترسی پيذا كىىذ. صورت دقيق و وسبی بً كتاب

 
 

 عناوين موضوعات کتاب های اين پايگاه:
 (کتاب 9301 ـ فرعي 4)   الحديث

 كتاب( 941الحذيث الشيعي ـ فقه )

 كتاب( 941الحذيث السني ـ فقه )

 كتاب( 283الحذيث الشيعي ـ عام )

 كتاب( 213الحذيث السني ـ عام )

 (کتاب 911 ـ فرعي 2)   التفسير

 كتاب( 81التفسير الشيعي )

 (كتاب 992التفسير السني )



 2 

 (کتاب 921 ـ فرعي 9)  السيرة
 (كتاب 931السالم( ) سيرة النبي)صلى اهلل عليه وآله( واألئوة)عليهن

 (کتاب 019 ـ فرعي 2)  رجال الحديث

 (كتاب 84رجال الحذيث الشيعي )

 (كتاب 203رجال الحذيث السني )

 (کتاب 162 ـ فرعي 1)  الفقه

 (كتاب 134الفقه الشيعي )

 (كتاب 8الفقه الزيذي )

 (كتاب 88الفقه الشافعي )

 (كتاب 38الفقه الوالكي )

 (كتاب 37الفقه الحنفي )

 (كتاب 20الفقه الحنبلي )

 (كتاب 99الفقه الظاهري )

 (كتاب 32هصادر فقهية )

 (كتاب 37هصطلحات وهفردات فقهية )

  (بکتا 991 ـ فرعي 2)  اصول الفقه

 (كتاب 88أصول الفقه الشيعي )

 (كتاب 33أصول الفقه السني )

  (کتاب 22 ـ فرعي 9)   علوم اللغة

 (كتاب 83علوم اللغة العربية )

  (کتاب 11 ـ فرعي 9)  التاريخ

 (كتاب 71هصادر التاريخ )

 (کتاب 9 ـ فرعي 9)  دعاء

 (كتاب 9الذعاء )

 (کتاب 26 ـ فرعي 2)   متفرقة
 (كتاب 11فات العربية )دليل الوؤل

 (كتاب 93أنساب، وهعاجن هختلفة )

................................................................................................................... 
تِيَ ّ تٌظين: بخش /  www.yasoob.com الذيي كتابخاًَ الكترًّيكی يعسْبراٌُوای استفادٍ از 

چاپ ّ اًتشار ایي )هرکس تحقيقات کاهپيْتری علْم اسالهی ًْر. شبکَ اطالع رساًی ًْر پژُّش در ایٌترًت
 (هقالَ بذّى اجازٍ  هجاز ًوی باشذ.

 

http://www.yasoob.com/

