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ــلم، ج ٣( ــحيح مس ــراط  ٢٩١٥/ ٧٠، ح٢٢٣٥، ص٤) ص ــنت وأش ــاب الف ، كت
 يكـون  أن فيـتمىن  الرجل بقرب الرجل مير حىت الساعة تقوم ال( ١٨الساعة، ب

 ).البالء من امليت مكان

، باقي مسند األنصار، حديث أيب قتادة ٢٢٦٦٢، ح٣٠٦، ص٥) مسند أمحد، ج٤(
 .ديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهاااألحاالنصاري، 
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  ـ حديث أم سلمة ٢
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، مسند املكثرين من الصـحابة، مسـند   ١١٠٢٤، ح٥، ص٣) املصدر نفسه، ج١(

 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهاأيب سعيد اخلدري، 

األحاديـث مذيلـة بأحكـام شـعيب     ، ١١٢٣٧، ح٢٨، ص٣) املصدر نفسـه، ج ٢(
 .األرنؤوط عليها

ــلم، ج ٣( ــحيح مس ــراط  ٢٩١٦/ ٧٢، ح٢٢٣٦، ص٤) ص ــنت وأش ــاب الف ، كت
 يكـون  أن فيـتمىن  الرجل بقرب الرجل مير حىت الساعة تقوم ال( ١٨ساعة، بال

 ).البالء من امليت مكان

 إخبـاره  بـاب ، كتـاب التـاريخ،   ٦٧٣٦، ح١٣٠، ص١٥بن حبان، جا) صحيح ٤(
األحاديـث  ، واحلـوادث  الفـنت  مـن  أمتـه  يف يكون عما (صلى اهللا عليه وسلم)

 .مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها
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عـن  (صلى اهللا عليه وسـلم)  ، كتاب إخباره ٧٠٧٧، ح٥٥٣، ص١٥) املصدر نفسه، ج١(
 الصـحابة  مناقـب  عـن  (صلى اهللا عليه وسلم) إخباره كتابمناقب الصحابة، 

األحاديـث مذيلـة بأحكـام شـعيب األرنـؤوط      ، أمسائهم بذكر ونسائهم رجاهلم
 .عليها

ــاب الفــنت ٢٩١٦م/  ٧٢، ح٢٢٣٦، ص٤) صــحيح مســلم، ج٢( وأشــراط ، كت
 يكـون  أن فيـتمىن  الرجل بقرب الرجل مير حىت الساعة تقوم ال( ١٨الساعة، ب

 ).البالء من امليت مكان

 .٢٩١٦/ ٧٣، ح٢٢٣٦، ص٤) املصدر نفسه، ج٣(
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  ـ حديث أ� هريرة ٣
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ــديث  ٢٦٥٢٥، ح٢٨٩، ص٦) مســند أمحــد، ج١( ــند االنصــار، ح ــاقي مس ، ب

 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهاسلمة،   أم

ألحاديـث  ، مسند عمار بـن ياسـر،   ١٦٤٥، ح٢٠٩، ص٣أيب يعلي، ج) مسند ٢(
 .مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها

 ٢٤، كتــاب املغــازي والســري، ب١٠١٤٣، ح١٩٣، ص٦) جممــع الزوائــد، ج٣(
 (غزوة اخلندق وقريضة). ١(أبواب يف غزوة اخلندق)، ب

بـن   (مناقـب عمـار   ٣٥، املناقب، ب٣٨٠٠، ح٦٦٩، ص٥) سنن الترمذي، ج٤(
 .األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليهاياسر)، 
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، مسند املكثرين مـن الصـحابة، مسـند    ٦٤٩٩، ح١٦١، ص٢) مسند أمحد، ج١(
 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهاعبد اهللا بن عمرو، 

 ، باب امليم، من امسه معاوية.٧٥٨، ح٣٣٠، ص١٩، جاملعجم الكبري) ٢(

 ٧٥، كتـاب املناقـب، ب  ١٥٦٢١، ح٤٨٨، ص٩يثمـي، ج ) جممع الزوائـد، اهل ٣(
 ).ووفاته ياسر بن عمار فضل(يف  ٢(مناقب عمار بن ياسر)، ب
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الكاشف يف معرفـة مـن   . ٦٠٥٤، رقم ١٧٧، ص٢٨) ذيب الكمال، املزي، ج١(

 .٥٥٢٢، رقم ٢٧٥، ص٢، الذهيب، جله رواية يف الكتب الستة

ألحاديث مذيلة بأحكام حسـني  ، ا٧٣٥١، ح٢٧٦، ص١٣) مسند أيب يعلي، ج٢(
 .سليم أسد عليها

، مسند املكثرين مـن الصـحابة، مسـند    ٦٩٢٩، ح٢٠٦، ص٢) مسند أمحد، ج٣(
 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليهاعبد اهللا بن عمرو، 

األحاديـث مذيلـة بأحكـام شـعيب     ، ٦٥٣٨، ح١٦٤، ص٢) املصدر نفسـه، ج ٤(
 .األرنؤوط عليها
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األحاديـث مذيلـة بأحكـام شـعيب     ، ٦٩٢٦، ح٢٠٦، ص٢سـه، ج ) املصدر نف١(
 .األرنؤوط عليها
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، كتاب فضائل القـرآن،  ٢٦٦٣، ح١٦٨، ص٢) املستدرك على الصحيحني، ج١(
، كتاب معرفة الصحابة، ذكـر  ٥٦٥٩، ح٤٣٦، ص٣. جالبغي أهل قتال كتاب

 .مع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيصمناقب عمار بن ياسر، 

ألحاديث مذيلـة بأحكـام حسـني    ، ا٧١٧٥، ح٩٤، ص١٣أيب يعلي، ج) مسند ٢(
 .سليم أسد عليها

، مسند الشاميني، حـديث عمـرو بـن    ١٧٨١٣، ح١٩٩، ص٤) مسند أمحد، ج٣(
األحاديث مذيلة بأحكام شـعيب األرنـؤوط   ، (صلى اهللا عليه وسلم)العاص عن النيب 

 .عليها
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,�����	  �#�t���� �4 ¢L �E4)٤( ,B�eI� �4	 ,��] ^  �#3�	)٥( ,
                                                 

كتــاب معرفــة  ، ٥٦٧٦، ح٤٤٢، ص٣) املســتدرك علــى الصــحيحني، ج  ١(
الصحابة، ذكر مناقـب عمـار بـن ياسـر، مـع الكتـاب: تعليقـات الـذهيب يف         

 التلخيص.

، بـاب اخلـاء، بـاب مـن امسـه خزميـة،       ٣٧٢٠، ح٨٥، ص٤، جاملعجم الكبري) ٢(
 .أبيه عن ثابت بن خزمية بن عمارة

ــد، ج٣( ــاب الفــنت، ب١٢٠٥٠، ح٤٨٦، ص٧) جممــع الزوائ ــواب يف  ٩، كت (أب
 ).صفني يوم بينهم كان فيما( ٢ب)، وقعيت اجلمل وصفني

 .٧١٦٥، رقم الترمجة٤٧٨، ص٣٢) ذيب الكمال، املزي، ج٤(

 .١١٨٤٨، رقم الترمجة٦٣٧، ص٧) الثقات، ج٥(
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  دالالت احلديث

 �,- ��!~ �!O/�- a��!bV	 �!E�� 2�O?  **< �/$ ����	
:2/����	 ��#��	 

  ـ معاوية وأصحابه بغاة ظلمة ١

 Z!�4 =� �«�M�L QC�v�4 ����C� 2�~	=�	  **��	 �?
�?�!�	 u!?L r�!?V	 F�!�` ^ J!O�C«� �4��!�L� 2����?7 

                                                 
تقريب التهـذيب، ابـن حجـر،     ؛٦٤٥٨، رقم الترمجة٤٠١، ص٢) الكاشف، ج١(

 .٧٨٩٤، رقم الترمجة٦١٢، ص١ج

علي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين      أمحد بن ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٢(
 ، خزمية بن ثابت.٢٢٥٣، رقم ٢٧٨، ص٢، جالشافعي
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� 2�*��	 ���
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!� �O!W�&	 �`�
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 �� �����	¸�#�	 ^ ��³ �/4���	:� 	>!�� �!�� ^ Z!�4 
2MY�k 2����?, ��>�	 	=C�`  U	�%� ^ 2�`� M!�,  �,L�  �f!�	 s!? 

 ¹�, =�� �? ���)V	 �/���4� ¨)١(R 
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Z���	 ����� ���	 
� ��  �,L  U	�%� §&,�)�*�� &,'(�� �#�$%¨,  	=!�{L�

 �0L 
� ¹� s? A�` � !0%t� s�!& 2�!& M!�4)٢(  �!�� s!/4� ^
2�& ,=�P7� �(t)٣(C 

 F�`�u3e �4	 n!)L �!/] a=���	 AY*< �? ����	 	>�� :
 �0L �%� �� �/C� �?(&� �	  	=C�� Z&�)�*�� &'(�� �#�$%[,  �!`�

M� 2�`� ^ r�W�	 A�L �C�`,  �� s? �%�� i	���	 A�L�)٤(C 
                                                 

، باب كان وهـي  ٩٦٤٠، ح٣٦٥، ص٦، جفيض القدير شرح اجلامع الصغري) ١(
 الشمائل الشريفة، حرف الواو.

) والصحيح انه قتل يف سنة سبع وثالثني کمـا قـال بـه ابـن حجـر يف تقريـب       ٢(
 .٧٠٨، ص ١التهذيب، ج

 ، عمار بن ياسر.٥٧٠٨، رقم ٤٧٥ص ،٤، جاإلصابة يف متييز الصحابة )٣(

 .٢٦٥، ص٣، جالبداية والنهاية) ٤(
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 ���� 8 ��#� 2!����? 
!� B��!E0-, F�!` :!�0-% �!C�` �!? �!;�)L, 

�4�;6$  ��: § �,64 F=&� �	 ������ ���	 
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*  �	=; ���  ��]�2 * :	_�	 �O/C�)٢(R 
 ,�!e �!/] ,"!4�t �!4 2��Gve ;24����	 JO$ U�w�L B �<���

                                                 
 ، حرف العني، األلقاب، الصحايب. ٣١١٧، ص١، جالوايف بالوفيات) ١(

، باب كان وهـي  ٩٦٤٠، ح٣٦٥، ص٦، جفيض القدير شرح اجلامع الصغري) ٢(
 الشمائل الشريفة، حرف الواو.
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� ��: §KLI M�4I �� 

��H  N��O P
 �?�%¨, �06$ JE�? "P�� A7�`LR 
 x- U�$�w?L �` ��0.�;  2!����? �,L 2!/T����	 �<���	 c�4 ^

,�e  U	���`  U	�?�� �%� A�#� �#$ , ��!b F�!#$ :,��C) �4	 F�`
 �¼�L Z�4� �4 U	�%!� A�#7 ,L 2����? �� g? F�!`: J!�0, B*=!�4, 

��!!b F�!!`: H!!/C� .�!!wM�	 :�1	 �	� f/!!w7 }!!�],  F�!!#$
2����?: Rf/~L H/C� "0�E� H�I ,�e =� RRC)١( 

ºM� ^� ut1	 �4	 : F�#$ F	�!P� U�!4	=; 2����? �!4 "�!b
                                                 

 .١٧١ص، ٢ج  ،ابن خلدونتاريخ ) ١(
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 U�/] o(E�	 �I  �� x- ����	 Q��4 F��C)٢( 

                                                 
 .٢٩٠ص ،٣، جالكامل يف التاريخ) ١(

 ، باب الذال، ذو الكالع.٣٤٤ص ،١، جأسد الغابة) ٢(
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  ـ معاوية وأصحابه يدعون إىل النار ٢

 a=!�< �,L Z!� �2!/K���	 2!�M�	� ���� 2�O�	  **��	 �?
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أ

َن�ةِ   ا�ْ
َ

ُ يَْدُعو إِ�  ا��ارِ وَاب�
َ
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)١(R 
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َتَتلُـوا فَأ

ْ
ُمـْؤِمنَِ+ اق

ْ
َو3ِْن َطائَِفَتاِن ِمـَن ال

ْمـِر اهللاِ فَـإِْن 
َ
 أ

َ
ِ< َيْبِ; َحـ9� تَـ7َِء إِ�

�
ْخَرى َفَقاتِلُوا ال

ُ
إِْحَداُهَما Eََ األ

َعْدلِ فَاَءْت فَ 
ْ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِال

َ
, [/!�  ��!T 8	� x�!�7 �!� )٢( )أ

                                                 
 .٢٢١ :) البقرة١(

 .٩ :) احلجرات٢(
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 .٢٢١ :) البقرة١(

، ، بـاب كـان   ٩٦٤٠، ح٣٦٥، ص٦، جفيض القدير شـرح اجلـامع الصـغري   ) ٢(
 وهي الشمائل الشريفة، حرف الواو.
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  ـ معاوية وأصحابه واقعون يف الفتنة ٣
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َ
َوأل
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َ
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)٥(R<�=�	 ^ a<�	=�	 2���E�	  ���	 �? H�I uK x- , 

                                                 
مـا �َن ( املسـجد  بنـاء  يف التعـاون  بـاب : (قولـه ، ٥٤٣، ص١ج ،الباريفتح ) ١(

 ِ ُمُروا َمساِجَد اب	
ْ
ع

َ
 ف

ْ
ن

َ
ِ�َِ� أ

ْ
ُم�

ْ
 ).)لِل

 .٢٩٦، ص٧، جالبداية والنهاية) ٢(

 .٧ :) آل عمران٣(

 .٩١ :) النساء٤(

 .٤٧ :) التوبة٥(
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َ ْ
)أل

)٣(R 
                                                 

 احلـث ( ٥١، كتـاب اإلميـان، ب  ١١٨/ ١٨٦، ح١١٠، ص١) صحيح مسلم، ج١(
 ).الفنت تظاهر قبل باألعمال املبادرة على

 .٦٤ :) يونس٢(

 .١٢ :داحلدي) ٣(
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  دار ما حيث هللا كتاب مع يدورـ ع�ر  ٤
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 �/�!!& ¢L� ,���!!�01	 �	 �!!�� �!!4 �4�!!;� ,J!!`�L �!!4 �!!�Ge

                                                 
ــلم، ج ١( ــحيح مس ــائل، ب ٢٤٠٨/ ٣٦، ح١٨٧٣، ص٤) ص ــاب الفض  ٤، كت

 ).طالب أيب بن علي فضائل(
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_��¨ ,�� ���� B��& �>?_�	 � �P] �`� ©���1	)١(R 
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� =��§ Aab L����� �K) � 

                                                 
أهـل بيـت    (مناقـب  ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٨، ح٦٦٣، ص٥) سنن الترمذي، ج١(

 بأحكام األلباين عليها.)، األحاديث مذيلة (صلى اهللا عليه وسلم)النيب 

، كتــاب معرفــة  ٤٥٧٧، ح١١٨، ص٣) املســتدرك علــى الصــحيحني، ج  ٢(
، مـع  خيرجاه مل مما )عنـه  اهللا رضي( طالب أيب بن علي املؤمنني أمري مناقبالصحابة، 

 الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.
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§ : W��� ,">j� .# s�) �c0^) ,C��p�� �D�� U��7 Aab

 .�� 
� Aob� ,'��� �`) Qg�� ,��� hb ?
%�� .# ��0i ��^ 3�

,2m� A qn q� ��"  @�^ �<"4� ¨R)٣( 
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 A!!/{ �!!4 J3!!/¤	 f!!��k �!!? u!!�E�	 ^ ©	n!!��	 �!!;�)L�
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(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٦، ح٦٦٢، ص٥) سنن الترمذي، ج١(

 )، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.(صلى اهللا عليه وسلم)يب الن

(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٦، ح٦٦٢، ص٥) سنن الترمذي، ج٢(
 )، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.(صلى اهللا عليه وسلم)النيب 

 ، من امسه احلسن.٣٤٣٩، ح٣٧٤، ص٣) املعجم األوسط، ج٣(

فضـل أهـل   ( ١٤كتاب املناقب، ب، ١٤٩٦٢، ح٢٥٧، ص٩الزوائد، ججممع ) ٤(
 ).البيت
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ــبري، ج ) ١( ــم الك ــت   ٤٩٢١، ح١٥٣، ص٥املعج ــن ثاب ــد ب ــزاي، زي ــاب ال ، ب
 األنصاري.

(بابان يف وجـوب   ٧٧، كتاب العلم، ب٧٨٤، ح٤١٣، ص١) جممع الزوائد، ج٢(
 (العمل بالكتاب والسنة). ١الرجوع إىل الكتاب والسنة)، ب

 .٢١٦١٨، ح١٨١، ص٥ند أمحد بن حنبل، ج) مس٣(
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 .٢١٦٩٧، ح١٨٩، ص٥) مسند أمحد بن حنبل، ج١(

(فضـل أهـل    ١٤، كتاب املناقب، ب١٤٩٥٧، ح٢٥٦، ص٩) جممع الزوائد، ج٢(
 البيت).

 مـا  بـاب ، كتاب الفضـائل،  ٣١٦٧٩، ح٣٠٩، ص٦مصنف ابن أيب شيبة، ج) ٣(
 .(صلى اهللا عليه وسلم) حممداً تعاىل اهللا أعطى

. تقريب التهذيب، ٤٢٤١، رقم٣٦٤ـ   ٣٦٠، ص٢١ذيب الكمال، املزي، ج) ٤(
 .٤٩٠٤، رقم٤١٣، ص١ابن حجر، ج
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 ١٧٢، كتاب اجلهاد والسـري، ب ٢٨٨٨، ح١١١١، ص٣) صحيح البخاري، ج١(

، ٣(جوائز الوفد هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم). صـحيح مسـلم، ج  
 شـيء  لـه  لـيس  ملـن  الوصية ترك( ٥، كتاب الوصية، ب١٦٣٧، ح١٢٥٧ص

 ).فيه ييوص
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 مناقب عمار بن ياسر. الصحابة،
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 ، باب يف قتاله ومن يقاتله.١٣٤و١٣٣صص، ٩ججممع الزوائد، ) ١(

، ٤٦٢١، ح١٣٢، ص٣) املستدرك على الصـحيحني، احلـاكم النيسـابوري، ج   ٢(
 مع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.
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 22/12/92، 92059آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط7پرينت 

 
 
 

 

  المصادر

دار الكتـاب   طبعـة  ،ابـن األثـري   ،أسد الغابة يف معرفة الصـحابة  .١

 العريب ـ بريوت ـ لبنان.

أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل    ، اإلصابة يف متييز الصحابة .٢

 :الطبعـة ، بـريوت  ـالناشـر: دار اجليـل    ، العسـقالين الشـافعي  

 وي.حتقيق: علي حممد البجا،  ه١٤١٢األوىل، 

، دار مساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداءالبداية والنهاية، إ .٣

   .   ه ١٤٠٢الفكر ـ بريوت، 

تاريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب، عبد الرمحن بن حممد بن  .٤

، منشورات مؤسسـة     ه ١٣٩١خلدون احلضرمي املغريب، طبعة 

 علمي للمطبوعات ـ بريوت.اال

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالين  ، تقريب التهذيب .٥

ــافعي ــيد    ، الش ــر: دار الرش ــورياـ الناش ــة، س األوىل،  :الطبع

 .حتقيق: حممد عوامة،  ه١٤٠٦

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقالين   ، ذيب التهذيب .٦

 . ه١٤٠٤األوىل، الطبعة: ، الناشر: دار الفكر ـ بريوت، الشافعي



 حديث الفئة الباغية                                    � � �         ٥٤ 

 22/12/92، 92059آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط7پرينت 

، الرمحن أبو احلجاج املزي يوسف بن الزكي عبد، ذيب الكمال .٧

،   ه١٤٠٠الطبعـة: األوىل،  ، الناشر: مؤسسة الرسـالة ـ بـريوت   

  .حتقيق: د. بشار عواد معروف

، حممد بن حبان بـن أمحـد أبـو حـامت التميمـي البسـيت       ،الثقات .٨

قيـق: السـيد   حت،   ه١٣٩٥األوىل،  :الطبعـة ، الناشر: دار الفكـر 

  .شرف الدين أمحد

حممد بن عيسـى أبـو عيسـى    )، سنن الترمذي(اجلامع الصحيح  .٩

، الناشر: دار إحياء التـراث العـريب ـ بـريوت    ، الترمذي السلمي

األحاديـث مذيلـة بأحكـام    ، حتقيق: أمحد حممد شـاكر وآخـرون  

  .األلباين عليها

حممــد بــن (صــحيح البخــاري)،  اجلــامع الصــحيح املختصــر .١٠

الناشـر: دار ابـن كـثري،    ، اهللا البخاري اجلعفـي  أبو عبد إمساعيل

حتقيق: د. مصطفى ،   ه١٤٠٧الطبعة: الثالثة، ، بريوتـ اليمامة  

ديب البغا أستاذ احلـديث وعلومـه يف كليـة الشـريعة ـ جامعـة       

  .دمشق

الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، إمساعيــل بــن محــاد   .١١

دار  ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، الطبعـة: الرابعـة   ،اجلوهري

  م.١٩٨٧  ،العلم للماليني ـ بريوت

حممد بن حبـان بـن أمحـد    ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٢

، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بـريوت    ، أبو حامت التميمي البسيت

األحاديـث  ، حتقيق: شعيب األرنـؤوط ،   ه١٤١٤الطبعة: الثانية، 

  .حكام شعيب األرنؤوط عليهامذيلة بأ
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مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـني القشـريي       ، صحيح مسـلم  .١٣

حتقيـق:  ، الناشر: دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ، النيسابوري

  .مع تعليق حممد فؤاد عبد الباقي، حممد فؤاد عبد الباقي

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الـدين، حممـود بـن     .١٤

  .بريوت ،دار الفكر ،امحد العيين

أمحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة احلـراين أبـو      ، الفتاوى الكربى .١٥

،  ه١٣٨٦األوىل،  :الطبعة، بريوت ـالناشر: دار املعرفة  ، العباس

  .حتقيق: حسنني حممد خملوف

أمحد بـن علـي بـن حجـر     ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٦

الناشـر: دار املعرفـة ـ بـريوت،     ، أبوالفضل العسقالين الشافعي

حتقيق: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،   ه١٣٧٩

  .الشافعي

فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النـذير،   .١٧

صـححه امحـد عبـد السـالم، دار      ،حممد عبد الرؤوف املنـاوي 

  . ه ١٤١٥الكتب العلمية ـ بريوت، الطبعة: االوىل، 

مد بن أمحد ، حمستةالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال .١٨

ــة ، اهللا الــذهيب الدمشــقي أبــو عبــد الناشــر: دار القبلــة للثقاف

،   ه١٤١٣األوىل،  :الطبعـة ، جـدة ـ مؤسسـة علـو     ،اإلسـالمية 

  .حتقيق: حممد عوامة

 الكامل يف التاريخ: عز الدين بن األثري، دار صادر ـ بريوت.  .١٩

ة، كتاب العني، اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، الطبعـة: الثانيـ       .٢٠

  . ه١٤٠٩مؤسسة دار اهلجرة ـ قم، 
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، دار الكتـب   ه١٤٠٨كشف اخلفاء، العجلوين، الطبعة: الثالثة،  .٢١

 العلمية ـ بريوت.

 ،حممد بن مكرم بـن منظـور االفريقـي املصـري     ،لسان العرب .٢٢

  .  ه ١٤٠٥نشر: أدب احلوزة ـ قم، 

حتقيـق امحـد    ،الشـيخ فخـر الـدين الطرحيـي     ،جممع البحـرين  .٢٣

  الرابعة، مكتب نشر الثقافة االسالمية. الطبعة: ،احلسيين

نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر      ، جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد   .٢٤

 .  ه١٤١٢الناشر: دار الفكر، بريوت ـ ، اهليثمي

اهللا  اهللا أبـو عبـد   حممـد بـن عبـد   ، املستدرك على الصحيحني .٢٥

، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت     ، احلـاكم النيسـابوري  

مع ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،   ه١٤١١الطبعة: األوىل، 

  .تعليقات الذهيب يف التلخيصالكتاب: 

أمحد بن علي بـن املـثىن أبـو يعلـى املوصـلي      ، مسند أيب يعلى .٢٦

الطبعـة: األوىل،  ، الناشر: دار املأمون للتراث ـ دمشـق  ، التميمي

ام األحاديث مذيلـة بأحكـ  ، حتقيق: حسني سليم أسد،   ه١٤٠٤

  .حسني سليم أسد عليها

، اهللا الشـيباين  أمحد بن حنبـل أبـو عبـد   ، مسند أمحد بن حنبل .٢٧

األحاديـث مذيلـة بأحكـام    ، الناشر: مؤسسـة قرطبـة ـ القـاهرة    

  .شعيب األرنؤوط عليها

أبو بكر عبـد اهللا بـن حممـد بـن     ، املصنف يف األحاديث واآلثار .٢٨

 :الطبعـة ، الريـاض  ـالناشـر: مكتبـة الرشـد     ، شيبة الكـويف  أيب

  .حتقيق: كمال يوسف احلوت،   ه١٤٠٩األوىل، 
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الناشـر:  ، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، املعجم األوسط .٢٩

حتقيـق: طـارق بـن عـوض     ،   ه١٤١٥دار احلـرمني ـ القـاهرة،    

  .عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين  ،بن حممد اهللا

، طرباينسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم ال، املعجم الكبري .٣٠

الطبعـة: الثانيـة،   ، الناشـر: مكتبـة العلـوم واحلكـم ـ املوصـل      

  .ايد السلفي حتقيق: محدي بن عبد،   ه١٤٠٤

)، شـرح مسـلم  (املنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن احلجـاج       .٣١

الناشـر: دار إحيـاء   ، زكريا حيىي بن شرف بن مـري النـووي   أبو

 .  ه١٣٩٢الثانية،  :الطبعة، بريوت ـالتراث العريب 

الوايف بالوفيات، الصفدي، أمحد األرنـاؤوط وتركـي مصـطفى،     .٣٢

  .، دار إحياء التراث ـ بريوت  ه١٤٢٠
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