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 فضـل ، كتاب فضائل القـرآن، بـاب   ٣٣١٦، ح٥٢٤، ص٢) سنن الدارمي، ج١(
 األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها.، القرآن قرأ من

(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٨، ح٦٦٣، ص٥) سنن الترمذي، ج٢(
 ) ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
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، كتــاب معرفــة  ٤٥٧٧، ح١١٨، ص٣) املســتدرك علــى الصــحيحني، ج  ١(

، مـع  خيرجاه مل مما )عنه اهللا رضي( طالب أيب بن علي املؤمنني أمري مناقبالصحابة، 
 الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.

، كتاب معرفة الصحابة، مناقب أهـل  ٤٧١١، ح١٦٠، ص٣، جاملصدر نفسه) ٢(
 ، مع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.(صلى اهللا عليه وسلم) رسول اهللا 

 ) املصدر نفسه.٣(

، ٣٧٥، ص٧حبان بن أمحد أبـو حـامت التميمـي البسـيت، ج    ) الثقات، حممد بن ٤(
 .١٠٥٠٥رقم
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، كتــاب معرفــة  ٤٥٧٣، ح١١٨، ص٣) املســتدرك علــى الصــحيحني، ج  ١(
 الصحابة، مناقب علي بن أيب طالب.

، كتاب املناقـب، بـاب فضـائل    ٨١٤٨، ح٤٥، ص٥) سنن النسائي الكربى، ج٢(
 .رضي اهللا عنهعلي 
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 .٦٢٦٤رقم: ، ٥٠٥ص ،١) تقريب التهذيب، ج١(

 .٧٥٣٥، رقم: ٥٨٩ص ،املصدر نفسه) ٢(

 .٧٤٠٧، رقم: ٥٨٠ص ،املصدر نفسه) ٣(

 .٢٦١٥، رقم: ٢٥٤ص ،هاملصدر نفس) ٤(
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 .١٠٧٩، رقم: ٣٦١،ص٥) لتهذيب الكمال، ج١(

، رقــم: ٦٠٥، ص٣) اإلصــابة يف متييــز الصــحابة، ابــن حجــر العســقالين، ج٢(
٤٤٣٩. 

(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢املناقب، ب، ٣٧٨٦، ح٦٦٢، ص٥) سنن الترمذي، ج٣(
 ) ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها. (صلى اهللا عليه وسلم)النيب 

 ) املصدر النفسه.٤(
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 ، من امسه احلسن.٣٤٣٩، ح٣٧٤، ص٣) املعجم األوسط، ج١(

فضـل أهـل   ( ١٤كتاب املناقب، ب، ١٤٩٦٢، ح٢٥٧، ص٩جممع الزوائد، ج) ٢(
 ).البيت

ــن ح ٣( ــل، ج) مســند أمحــد ب ــن  ١١٥٧٨، ح٥٠، ص٣نب ــرين م ــند املكث ، مس
الصحابة، مسند أيب سعيد اخلدري، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط 

 عليها.
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 مـا  بـاب ، كتاب الفضـائل،  ٣١٦٧٩، ح٣٠٩، ص٦مصنف ابن أيب شيبة، ج) ١(
 ) .وسلم عليه اهللا صلى( حممداً تعاىل اهللا أعطى

. تقريــب ٤٢٤١، رقــم٣٦٤ـ   ٣٦٠صصــ، ٢١ــذيب الكمــال، املــزي، ج) ٢(
 .٤٩٠٤، رقم٤١٣، ص١حجر، ج  التهذيب، ابن
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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، ص٥مسند أمحد بن حنبل، ج) ٣(

 .٢١٦٩٧، ح١٨٩، صاملصدر نفسه) ٤(
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ــد، ج١( ــب، ب١٤٩٥٧، ح٢٥٦، ص٩) جممــع الزوائ ــاب املناق (فضــل  ١٤، كت
 البيت).  أهل
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 حديث الثقلين                                             � � �    ٢٤ 

 21/12/92، 92065آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط6پرينت 

,�C��' $*+S Q$	TP>�R)١( 
 ®/�v�$ P!�� ^ J��!E�	 ,��#��4 ,	_`*�4 "/��	 A�L

"/��	 A�L l,L 
� �F�� C#3�	:  �!4 ,=!`=M� A!wM4 ,�Gl/���
 D!�E�	 s!/{ �C!wM4 i=!M� J��!E�	 ,��#�	 l,L %e ����	 s/{

 �� PYE� 	>�� ,2l��%O�	:H�I ,�/4� ;JQ�/Cw$L 
^ f l#��7 Z��	 ®X��+	 �? 2�=�� 
� ����� AwM�	 l,- 
 2!�$��	� A!wM�	 �? U�?�#? ,�O0V	 qC�� �`� ,A~�M�	 ,�O0V	
 �n!�N7 F¡���	 �? 2�=���4 x��7 �	 � ·��T �/�4 x��7 �	 ���

RAwM�	 �? 2�7��	 HC7 �K=C4 �� 
W=#��	�  :x�!�7 F�!` ,,�!O0V	 2C/wM� s?�y	 ,	=���	 Z�

ْيَقــاُكْم إِن� (
َ
ــَرَمُكْم ِعْنــَد اهللاِ أ

ْ
ك

َ
ــيٌم َخبِــ�ٌ  إِن� أ )اَهللا َعلِ

)٢(,  l*-  l,L 

 2l/��` a�=�4 �$�YE�&	 �E�� �>�	 �?1�4 ª/� W=#��	 ��=;
.��4� ,�=?1	 ��	=£ F() �? U   F¡�!��	� ®X�!�+	 ,=E7 �/C�

 U(/!�< ,�!O0V	 
!� x�!�7 �	 �� ·��� Z��	 U�!�k�`  �C!w$ 
!�
R���� ���G�?� 

�^  .�; Z��	  ��	���	 Aw$ A�L  \�=!~=4 �F�!7 "!/��	
AwM�	 r�#? 
�  J!QC�� W=�!O�4� ,�4 ,�Gl/��� �>�	 2�$��	�

�	 F=&� ��4 ����	 Aw$L9 '�!�0V	 uK �? A�� %4 A4 ,
                                                 

 .٦٢٦، ص١) النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج١(
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(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٨، ح٦٦٣، ص٥) سنن الترمذي، ج١(
 ) ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها. (صلى اهللا عليه وسلم)النيب 
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(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٦، ح٦٦٢، ص٥) سنن الترمذي، ج١(

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

ــل، ج ٢( ــن حنب ــن  ١١٥٧٨، ح٥٠، ص٣) مســند أمحــد ب ــرين م ــند املكث ، مس
الصحابة، مسند أيب سعيد اخلدري، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط 

 عليها.
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 .٤٤٢ـ  ٤٣٩، صص٢) الصواعق احملرقة، ج١(

 .٣٠٣، ص٥) شرح املقاصد، ج٢(

 .٢٥٧و  ٢٥٦) جواهر العقدين، صص٣(

 .٢٣١) جواهر العقدين، ص٤(

 .٦، ص١١) سبل اهلدى والرشاد، ج٥(
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 .١٦) ذخائر العقىب، ص١(

 .٢٥٨، ص١) نوادر األصول، ج٢(
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(مناقـب أهـل بيـت     ٣٢، املناقب، ب٣٧٨٨، ح٦٦٣، ص٥) سنن الترمذي، ج١(
 هللا عليه وسلم) ) ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها.النيب (صلى ا

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

 الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.

 بن أيب طالب.  معرفة الصحابة، مناقب علي، كتاب ٤٥٧٣، حاملصدر نفسه) ٣(

، كتاب املناقـب، بـاب فضـائل    ٨١٤٨، ح٤٥، ص٥) سنن النسائي الكربى، ج٤(
 علي (رضي اهللا عنه) .

 ، من امسه احلسن.٣٤٣٩، ح٣٧٤، ص٣) املعجم األوسط، ج٥(
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 مـا  بـاب ، كتاب الفضـائل،  ٣١٦٧٩، ح٣٠٩، ص٦مصنف ابن أيب شيبة، ج) ١(
 ) .وسلم عليه اهللا صلى( حممداً تعاىل اهللا أعطى

ــبري، ج ) ٢( ــم الك ــت   ٤٩٢١، ح١٥٣، ص٥املعج ــن ثاب ــد ب ــزاي، زي ــاب ال ، ب
 األنصاري.

 .٢١٦١٨، ح١٨١، ص٥) مسند أمحد بن حنبل، ج٣(

 .٢١٦٩٧، ح١٨٩، صاملصدر نفسه )٤(

(فضـل أهـل    ١٤، كتاب املناقب، ب١٤٩٥٧، ح٢٥٦، ص٩) جممع الزوائد، ج٥(
 البيت).
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، كتـاب اجلهـاد والسـري، بـاب     ٢٨٨٨، ح١١١١، ص٣البخـاري، ج ) صحيح ١(
، ٣جوائز الوفد هل يستشفع إىل أهل الذمـة ومعاملتـهم. صـحيح مسـلم، ج    

 شـيء  لـه  لـيس  ملـن  الوصـية  تـرك ، كتاب الوصية، باب ١٦٣٧، ح١٢٥٧ص
 .فيه یيوص
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السـنن  . وانظـر:  ٢٦٢ص ،١الزركشـي، ج ،النكت على مقدمة ابن الصالح) ١(

، ١، جبـن مجاعـة  ، ااملنـهل الـروي  ، الباب الثاين. ٨٧، ص١، جالفهري، األبني

 .٣٢ص
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 الذهيب يف التلخيص.
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 تبع الناس، كتاب اإلمامة، باب ٩/ ١٨٢١، ح١٤٥٢، ص٢) صحيح مسلم، ج١(

 .قريش يف واخلالفة لقريش
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 .٧/ ١٨٢١) املصدر نفسه، ح٤(
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  المصادر

 القرآن الكرمي، كتاب اهللا تبارك وتعاىل. .١

 ،علي بن حممد اآلمـدي أبـو احلسـن   ، اإلحكام يف أصول األحكام .٢
 ، ه١٤٠٤الطبعـة: األوىل،   بـريوت،  ـدار الكتاب العـريب   الناشر: 
 .سيد اجلميلي حتقيق:

د بـن علـي بـن حجـر     احلـافظ أمحـ  اإلصابة يف متييـز الصـحابة،   .٣
الطبعـة: األوىل،  بريوت، ـ دار الكتب اللبنانية  ، الناشر: العسقالين

  عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض. :حتقيق،  ه١٤١٥
الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، ابن كثري، مع شرح  .٤

وحواشي أمحد حممد شاكر، الناشر: دار الفكر ـ بريوت، الطبعـة:   
  . ه١٤٠٣األوىل، 

 يأيب عبد اهللا إمساعيل بن إبـراهيم اجلعفـ  التاريخ الصغري، تأليف:  .٥
، دار الوعي، الناشر: مكتبة دار التراث، حلب/ القـاهرة،  البخاري

  هـ، حتقيـق: حممود إبراهيم زايد.١٣٩٧الطبعة: األوىل، 
املكتـب   الشــافعي،  ابن امللقنتذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج،  .٦

محدي عبد  :حتقيق م، ١٩٩٤الطبعة: األوىل،  بريوت، ـاإلسالمي  
  .ايد السلفي
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أمحد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقالين   ، تقريب التهذيب .٧
هـ، ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الرشيد ـ سوريا ، الشافعي

  .حتقيق: حممد عوامة
ذيب التهذيب، ابـن حجـر العســقالين، الناشـر: دار الفكـر ـ        .٨

 . ه ١٤٠٤وت، الطبعة: األوىل، بيـر

، اج املـزي الرمحن أبو احلج يوسف بن الزكي عبد، ذيب الكمال .٩
هــ،  ١٤٠٠الطبعـة: األوىل،  ، الناشر: مؤسسة الرسـالة ـ بـريوت    

 .حتقيق: د. بشار عواد معروف

حممد بن عيسـى أبـو عيسـى    )، سنن الترمذي(اجلامع الصحيح  .١٠
، تـراث العـريب ـ بـريوت    الناشـر: دار إحيـاء ال  ، الترمذي السلمي

األحاديـث مذيلـة بأحكـام    ، حتقيق: أمحد حممـد شـاكر وآخـرون   
  .األلباين عليها

حممد بن إمساعيل (صحيح البخاري)،  اجلامع الصحيح املختصر .١١
ـ الناشـر: دار ابـن كـثري، اليمامـة      ، اهللا البخاري اجلعفي أبو عبد
البغا حتقيق: د. مصطفى ديب هـ، ١٤٠٧الطبعة: الثالثة، ، بريوت

 .أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة ـ جامعة دمشق

عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريـس أبـو   ، اجلرح والتعديل .١٢
، الناشر: دار إحياء التراث العريب ـ بـريوت  ، حممد الرازي التميمي

  . ه ١٢٧١الطبعة: األوىل، 
جــواهر العقــدين للشــريف الســمهودي، الناشــر: دار الكتــب  .١٣

هــ، حتقيـق: مصـطفى    ١٤١٥ـ بريوت، الطبعة: األوىل،   العلمية
  عبد القادر عطا.
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خصائص مسند أمحد للحافظ املديين، الناشـر: مكتبـة التوبـة ـ      .١٤
  . ه ١٤١٠الرياض، سنة الطبع: 

ذخائر العقْبى يف مودة ذوي القُربى، حمب الدين الطربي، الناشر:  .١٥
  دار املعرفة ـ بريوت.

عتـرة، أبـو املنـذر سـامي الشـافعي،      الزهرة العطرة يف حديث ال .١٦
  الناشر: دار الفقيه ـ مصر.

سبل اهلدى والرشـاد للصـاحلي الشـامي، الناشـر: دار الكتـب       .١٧
  العلمية ـ بريوت.

، السنن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بـني اإلمـامني يف السـن    .١٨
، حممد بن عمر بن حممد بـن عمـر رشـيد الفهـري أبـو عبـد اهللا      

 األوىل، :الطبعـة ، املدينـة املنـورة   ـالغربـاء األثريـة    مكتبة  الناشر:
  .حتقيق: صالح بن سامل املصرايت،  ه ١٤١٧

، الـرمحن أبـو حممـد الـدارمي     اهللا بـن عبـد   عبد، سنن الدارمي .١٩
هــ،  ١٤٠٧األوىل،  :الطبعـة ، بريوت ـالناشر: دار الكتاب العريب  

يلـة  األحاديـث مذ ، حتقيق: فواز أمحد زمريل خالد السبع العلمـي 
  .بأحكام حسني سليم أسد عليها

ــربى  .٢٠ ــائي الك ــنن النس ــدالرمحن  ، س ــعيب أبوعب ــن ش ــد ب   أمح
األوىل،  :الطبعـة ، بـريوت  ـالناشر: دار الكتب العلميـة   ، النسائي
قيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسـروي  هـ، حت١٤١١
 .حسن

: شرح املقاصد للتفتازاين، الناشر: عامل الكتب ـ بريوت، الطبعـة   .٢١
  ، حتقيق: عبد الرمحن عمرية. ه ١٤٠٩األوىل، 



 حديث الثقلين                                             � � �    ٧٢ 

 21/12/92، 92065آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط6پرينت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري،  .٢٢

م، ١٩٧٩الناشر: دار العلم للماليني ـ بـريوت، الطبعـة: الثانيـة،     

  حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار.

صحيح صفة صالة النيب، السقاف، الناشر: دار اإلمام النـووي ـ    .٢٣

  عمان.

مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــريي ، مســلم صــحيح .٢٤

حتقيـق:  ، الناشر: دار إحياء التراث العـريب ـ بـريوت   ، النيسابوري

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

الصواعق احملرقة ابن حجر اهليتمي، الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ    .٢٥

ن التركـي و  م، حتقيق: عبـد الـرمح  ١٩٩٧بريوت، الطبعة: األوىل،

  كامل اخلراط.

دار الناشـر:   ،حممد بن أيب يعلـى أبـو احلسـني   طبقات احلنابلة،  .٢٦

  ي.حممد حامد الفق :حتقيق ،بريوت ـاملعرفة 

تاج الدين بن علـي بـن عبـد الكـايف     طبقات الشافعية الكربى،  .٢٧

  الطبعــة: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع،الناشــر:  ،الســبكي

عبـد الفتـاح   ومـود حممـد الطنـاحي    حم ق:حتقي،  ه ١٤١٣الثانية، 

  .حممد احللو

عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين أيب حممـد        .٢٨

  بن أمحد العيين، الناشر: دار إحياء التراث العريب.  حممود

الفائق يف غريـب احلـديث، جـار اهللا الزخمشــري، الناشـر: دار       .٢٩

  . ه ١٤١٧الكتب العلميـة ـ بيـروت، الطبعة: األوىل، 



 ٧٣             � � �  المصادر

 21/12/92، 92065پالتويي عربي، آرايي، عجمي،  گيري و صفحه ، غلط6پرينت 

امللك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، أمحد بن فتح  .٣٠
حممد بن الصديق الغماري احلسين، الناشـر: املطبعـة اإلسـالمية،    

  األزهر ـ مصر.
فيض القدير للمناوي، الناشر: املكتبة التجارية الكربى ـ مصر،   .٣١

  . ه ١٣٥٦الطبعة: األوىل، 
كتبـة ابـن   كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة، الناشر: م .٣٢

  تيمية، حتقيق: عبد الرمحن النجدي.
كرت العمال للمتقي اهلندي، الناشر: مؤسسة الرسـالة ـ بـريوت،     .٣٣

  . ه ١٣٩٩سنة الطبع: 
لسان العرب البن منظور، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العـريب ـ       .٣٤

 . ه ١٤٠٨بريوت، الطبعة: األوىل، 

، بكر اهليثمي نور الدين علي بن أيب، جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٣٥
 . ه ١٤١٢ ،بريوت ـالناشر: دار الفكر

عبد القادر بـن بـدران   املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  .٣٦
الطبعـة: الثانيـة،    بـريوت،  ـمؤسسة الرسـالة   الناشر:  ي،الدمشق
  .عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ق:حتقي ، ه١٤٠١

اري، الناشر: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمال علي الق .٣٧
  . ه ١٤١٤دار الفكر، سنة الطبع: 

اهللا  اهللا أبـو عبـد   حممـد بـن عبـد   ، املستدرك على الصـحيحني  .٣٨
الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بريوت ، احلاكم النيسابوري

مع تعليقات ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطاهـ، ١٤١١األوىل، 
  .الذهيب يف التلخيص
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، اهللا الشـيباين  د بـن حنبـل أبـو عبـد    أمح، مسند أمحد بن حنبل .٣٩

األحاديث مذيلة بأحكام شعيب ، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة 

  .األرنؤوط عليها

أبو بكر عبد اهللا بن حممـد بـن أيب   ، املصنف يف األحاديث واآلثار .٤٠

األوىل،  :الطبعـة ، الريـاض  ـالناشر: مكتبة الرشـد    ، شيبة الكويف

 .تحتقيق: كمال يوسف احلو،  ه ١٤٠٩

الناشـر:  ، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين ، املعجم األوسط .٤١

حتقيق: طارق بن عوض اهللا بـن  هـ، ١٤١٥دار احلرمني ـ القاهرة،  

  .عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين حممد 

، الناشـر:  أبو القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين املعجم الصغري،  .٤٢

،  ه ١٤٠٥، ١وعمـان، ط املكتب اإلسالمي و دار عمار ـ بـريوت   

  حتقيق: حممد شكور حممود.

، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطـرباين ، املعجم الكبري .٤٣

الطبعــة: الثانيــة، ، الناشــر: مكتبــة العلــوم واحلكــم ـ املوصــل  

  ايد السلفي حتقيق: محدي بن عبد،  ه١٤٠٤

معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بـن فـارس بـن زكريـا،      .٤٤

  شــر: مركــز دراســات احلــوزة واجلامعــة ـ طهــران، الطبعــة:  النا

.ش، ترتيب وتنقيح: علـي العسـكري وحيـدر      ه ١٣٨٧األوىل، 

  املسجدي.

منهاج السنة ابن تيمية حتقيق: حممد رشاد سامل الناشر: مؤسسـة   .٤٥

  هـ. ١٤٠٦قرطبة الطبعة: األوىل، 



 ٧٥             � � �  المصادر
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املشهور بشرح النـووي   املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .٤٦
الناشـر:  ، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النـووي سلم ، على م

 . ه١٣٩٢الطبعة الثانية، ، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت

حممــد بــن  ،املنــهل الــروي يف خمتصــر علــوم احلــديث النبــوي .٤٧
الثانيـة،   :الطبعـة ، دمشـق  ـالناشر: دار الفكر  ، بن مجاعة إبراهيم
  .ن رمضانحتقيق: د. حميي الدين عبدالرمح،  ه١٤٠٦

بدرالدين أيب عبداهللا حممد بـن   ،النكت على مقدمة ابن الصالح .٤٨
، الريـاض  ـالناشر: أضـواء السـلف    ، مجال الدين عبداهللا بن ادر

د. زين العابدين بـن حممـد بـال    حتقيق: ،  ه١٤١٩األوىل،  :الطبعة
 ج.فري

أبو السعادات املبارك بن حممـد  ، النهاية يف غريب احلديث واألثر .٤٩
،  ه١٣٩٩سنة الطبـع:  بريوت،  ـ  الناشر: املكتبة العلمية، اجلزري

  .حممود حممد الطناحيي وحتقيق: طاهر أمحد الزاو
نوادر األصول، احلكيم الترمذي، دار اجليل ـ بـريوت، الطبعـة:     .٥٠

  م، حتقيق: عبد الرمحن عمرية.١٩٩٢األوىل، 

 



  

 21/12/92، 92065آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط6پرينت 

 



  

 21/12/92، 92065آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط6پرينت 

 
 
 
 

  الفهرس

���� ���	
  ����������������������������������������������������������������  �  

���� ����	 
���  �����������������������������������������������������  �  

��	�� ����	 �����  ������������������������������������������������������  ��  

���� �	! " �#$�	 %�&'(	  �������������������������������������������  ��  

)*+ �,�-	 
.�/��  ����������������������������������������������������  ��  

� 0 �,�1 �,2 34 56��  ���������������������������������������������  �7  

7 0 �,�1 *4�8 34 9	��: ;��<=>	  �������������������������������  �?  

@ 0 �,�1 A� ��BC ;��D	  ����������������������������������������  �?  

E 0 �,�1 �,2 34 F4��  ���������������������������������������������  7�  

G((H 	�,�-  ���������������������������������������������������������  77  

� 0 H�B� G��C�IJ ��' �,�-	  �����������������������������������  77  

7 0 K�LM 9	 N�B� OP� F���	: �(�: " OQ/�	 R��S	  ���������  7@  

@ 000 K�00LM 9	 N�00B� O00P� F00���	: �T00<B, U00VWLS	 T00X 300J  

Y�Q�	  �������������������������������������������������������������  7Z  

E 0 K�LM 9	 N�B� OP� F���	: ( ��6[/, N\ R�, �J����	  ��������  @�  



 حديث الثقلين                                             � � �    ٧٨ 

 21/12/92، 92065آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط6پرينت 

] 0 K�LM 9	 N�B� OP� F�0��	: �0L/0�$^ Y�0C� 9	9  ��������  @]  

Z 0 ��W$:� OP� F���	:  �������������������������������������������  @_  

_ 0 �J�J\ OP� F���	:  ��������������������������������������������  E�  

3J 5P OP� F���	:?  �������������������������������������������  E@  

G�a�b  �P cH�  �����������������������������������������������������������  ]@  

�a�d�	 N>	 : f�-	 g: U fVWL�	 ��*���4 ��'��	 OPh4 F���	:  �  ]@  

 cH*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  ]@  

�a�d�	 =� �	�� :H�8 i�/BQ�	 " ��=�C� �,�-	 jIW, 3J H��B=	 *�	�L�	]Z  

 cH*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  ]Z  

�a�d�	 �� �	�  :k��l= �,H�1� m���l�	  ������������������������������  ]�  

 cH*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  ]�  

�a�d�	 4	*�	�B :
��6n :3� �6[/, okH�,2 3B+ �a�� p�/-	  �������������  Z�  

 cH*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  Z�  

�a�d�	 J�D	�V� :��� �	 !�� K�Ll�	 �qIV�	  ������������������������  Z7  

H c*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  Z7  

�a�d�	 �CH�V�	 :�J�J\ �W+��3  ������������������������������������  ZE  

 cH*�	 g: �a�d�	  �����������������������������������������������������  Z]  

r��L= ����	  �������������������������������������������������������������  Z_  

���	
  ������������������������������������������������������������������  ��  

 


