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  .١٧٠٠ ح، ٢٢١٤ ، ص٥، ج الشريعة. ١
  .٨٢١١ح ، ١٩٠، ص ٣، ج مجع اجلوامع. ٢
  .٣٤١٦٩ح ، ٩٨، ص ١٢، ج العمالكرت . ٣
  .٢١، ص ١، ج. مجع اجلوامع٤
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 .٨٥، ص ٦، ج املعجم األوسط؛ ٢٢، ص ٢، ج املعجم الصغري. ١

 .٩٠ ، ص١٢، ج تاريخ بغداد. ٢
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 .٣١، ص . متام املنة١

  .٣٤ ص، ١ ج، مقدمة ابن الصالح. ٢
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 .٢٠، ص خنبة الفكر. ١

االثر يف صفوة علوم االثـر لرضـي   انظر قفو ؛ ٣٤. قواعد يف علوم احلديث، ص ٢
 .٥٠ ، ص١، ج الدين احلليب احلنفي

  .١٦٠ ، ص١ انظر: إرواء الغليل، ج. ٣
 .١٩٦، ص ٢انظر قفو األثر، ج  ٤
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  .٢٦١٣ ح، ٤٢٢، ص ٣، ج ركشف األستا. ١
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تذكرة احلفـاظ،  ؛ ١٤و١٣ ، صص٨، ج انظر ذلك يف سري اعالم النبالء للذهيب. ١

ــذيب الكمــال، املــزي، ؛ ٤٧٧ ، ص٢ االعتــدال، جميــزان ؛ ٢٣٨ ، ص١ج
 .٤٩٤ ، ص١٥ج

 .٣٢٩، ص ٥، ج ذيب التهذيبانظر . ٢
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(املوطـأ:   . مراده: الرواية اليت اخرجها مالك ان رسول اهللا ى عـن بيـع العربـان.   ١

 .)٦٠٩، ص ٢ج

 .٣٣٠، ص ٥، ج ذيب التهذيب. ٢

؛ ٤٨٧، ص ١٤، ج الكمـال ملراجعة الكلمـات يف ابـن هليعـة راجـع: ـذيب      . ٣
تـذكرة  ؛ ١١، ص ٨النـبالء، ج  سري أعالم  ؛٣٢٧، ص ٥ذيب التهذيب، ج 

  وغريها من الكتب الرجالية. ٢٣٩، ص ١، ج احلفاظ
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 .١٠احلديث رقم  ،. سنن الترمذي بتحقيق امحد حممد شاكر التعليق على١

ــ . ٢ ــع الزوائ ، ٢٥٥، صــص ٣؛ ج ٢٥٠ ، ص٢؛ ج١٥٥ ، ص١ ج، دانظــر جمم
ــص ٤؛ ج ٢٩٨ ،٢٥٧ ، ٥؛ ج ٩٤، ٨٤، ٨٢، ٥٧،٨٠، ٣١، ١٨،٢٠، صــــ

 جـداً ، اىل غري ذلك مـن املـوارد الکـثرية    ٥٤، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٦ صص
 ابن هليعة حسن احلديث. نّأاليت بني فيها اهليثمي 
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 .٥٩، ص جلباب املراة املسلمة. ١

  .٢٣٩، ص ١، ج تذكرة احلفاظ. ٢
  .٥٢٦، ص ١، ج تقريب التهذيب. ٣
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وما بعدها عند تعليقه على حديث  ٥، ص ٢، ج سلسلة األحاديث الصحيحة. ١

  .٥٠٣رقم 
 .٢٠١، ص ١، ج سلسة االحاديث الصحيحة. ٢
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 .٥، ص ١٠، ج . سلسلة االحاديث الضعيفة١

 .٣٠٥ ، ص٧، ج املصنف. ٢
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هذه االشكاالت ليست يف كتاب معني بل هي يف الشبكات احلواريـة املختلفـة   . ١

 .املعلومات العاملية (االنترنت)على شبكة 



  ٢٧        � � �       حديث السفينة

 22/12/92، 92027پالتويي عربي، آرايي شده، عجمي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

 ��� ,�e� ����	��!�e �!� �!E� 8� �!0�?¬ ^ 2$=E�	 A�L � R
,�!�#�	 �/�!& �!4 }/¨ F�`� : ���	 �!? ,�!e 2!?(� =!�� g�!P

r(&*	 R�? �4	 F�`�  �0- �2#t, ZY�P��	 F�`� :"�t 2#tR١ 
 �4	 F�`� �!��E� zo��  	.	�#��!4 '��!� ®$�!] 2!#t :�!�]

¤�����٢ 
 :Z��>�	 F�`� ��!& D]�!� ,"!�t i<�!� F�!� ,,��!`� 2

 ����	 �P¨�  ��¨ ��4���� �t�  �!/C� s�#0 ,L ���E�� *� ,���
 �064 ���� �>�	 H�I Q�~ JC� � �,�$ ,�P r	�] 	>�F�` Jt R =�� :

 ���!� ,¤!�4��!��< % F�!!` }!��$ ,�!4 X��!� *� Q/�!!~ �!� ¤
���t�]� F�` }�?� ,r(e ($ ��� �¤/��!��	 F%�]	 x- i��7, 

 \Ç=/b ^ *- JO�� �3eL ��, ¢L� AY	� ¢L �4	� J/�	�4�e  ���!�
 �,�$ ,,%P�	 F��7*	 
� 2�=�� Q���	 	>� �� ���	��R٣ 

 �!? ��#�	 A/C; 2#t ¦��1	 �,L ��� ��� �?� 8�  �!�t1	
¤/��!��	 uK �/C� >)��  "!C�; ¦!��1	 ��!` 2!�(; �,L *-

 �,�!$ 	>!� ,�!P/��7 2��P? �� '���	 ,=w�� .%C��	 �? u3E�	
R2����? Z�� �/���	 ^ a<=;=? ¦��1	  ��	�� 

 :2M/�!!w�	 ^  �!!��1	 F�!!`�.%!!C��	  �)6!!��	,�� �!!` !! �W?	= 
                                                 

 .١٩٦ ، ص٤، ج ذيب التهذيب. انظر: ١

 .٣٩٢، ص ١، ج تقريب التهذيب. ٢

 .٢٢٤، ص ٢، ج ميزان االعتدال. ٣
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 .٦٦، ص ٣، ج سلسلة االحاديث الضعيفة. ١

  .٤٠٣، ص ٤، ج سلسلة األحاديث الصحيحة. ٢
األعمـش مـن هـذه    حيـث ذكـر   ؛ ٣٣؛ و انظـر ص ١٣املدلّسـني، ص   . طبقات٣

  .الطبقة
  .٤٠ ، ص١، ج انظر: حترير التقريب لشعيب األرنؤوط وبشار عواد. ٤
، ٤؛ ج ٦٠، ص ٣؛ ج ١٣، ص٢. انظر مسند أمحد، بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط، ج   ٥

 .٢٩٧ص 
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  .٤٨٥، ص ١، ج . تقريب التهذيب١٥٩، ص ٥، ج انظر: ذيب التهذيب. ١
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  .٤٩٦، ص ١٠، ج . مرقاة املفاتيح١
 .٣١٢، ص ١ج  ،النكت على مقدمة ابن الصالح. ٢

 .١١١ص ، انظر تنوير احلوالك للسيوطي. ٣

 .٢٤١، ص ٤، ج سلسلة االحاديث الصحيحة. ٤



   

 22/12/72، 72029پالتويي عربي، آرايي شده، عجمي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

لن! وهتؾ فؼائتؾ أن يؼتقل إّن ظؾقتًا ؿتد تمؼامف اـ ر مـ أن  ص

مذهو ثاضؾن!! إذن ؾافروايتة  خافػ افـبل يف مذهبف ويدظق اػ

ّد معتزة  وفق أـزفـا وؿؾـا ظذ ضبؼ ادقازيـ وافؼقاظد احلدي قة أع

ذن أ ب  أّن مذهو ظّع ثـ أ  ضافتو هتق إ  ا مقؿقؾة  ؾفلإكتّف

 وجقب رـقب شػقـة اهؾ افبق  دون ؽرهؿ.

وال أؿؾ مـ ـقّنتا صتاهدًا  ؾتحّصؾ أّن افرواية معتزة فذا ا

فتزثر ؾرأػتع احلتديث ثؿجؿتقع ضريؼقتف اػ رأبتة فرواية اثـ ا

 احلسـ فغره.

 حديث ابن عباس  ج ام 

ويؿؽـ هـا أيضًا أن كضقػ ضريؼًا آخر يتعاضتد متع ضريتؼ 

ؾؼد ضّعػ االفبا  ضريتؼ اثتـ  اثـ القعة ؽر رواية اثـ أ  صقبة

ظباس ثراويغ  يا: أثق افصفبا  افؽقيف واحلسـ ثـ أ  جعػتر  

 ثتـ احلستـ ؾرويف ظباس اثـ حديث أماػتف: عقحقث ؿال يف ض

 افبزار أخرجف  ظـف جبر ثـ شعقد ظـ افصفبا  أ  ظـ جعػر أ 

 وأثتقكعقؿ، «افؽبتر ادعجتؿ»يف وافطزا  «ـشػ ارشتار»يف 

  متـ إال كؽتبتف    شتعقد حتديث مـ ؽريو: وؿال «احلؾقة» يف

 وفتتقس  احلستتـ إال رواه كعؾتتؿ ال: افبتتزار وؿتتال. افقجتتف هتتذا
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  .١٦٨، ص ٩. امع، ج ١
  .٥، ص ١٠، ج سلسلة األحاديث الضعيفة. ٢
 .٤٣٦، ص ٢، ج الكاشف. ٣

 .٣١، ص ٤، ج . سنن الترمذي٤

  .٣٥١حديث رقم  ،١٢٥و١٢٤، صص ١. صحيح اجلامع الصغري، ج ٥
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 .٤٠٩ ، ص٣، ج سلسة األحاديث الصحيحة. ١

 .١٢٤١و ١٢٤٠، صص ٦، ج املصدر نفسه .٢
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 .٣٤٣، ص ٢، ج . املستدرك على الصحيحني١

 .٤٨٤ ، ص٢، ج وذوي الشرف استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول. ٢

 .٢٥٩، ص جواهر العقدين. ٣
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 .٢٦١ص ، جواهر العقدين. ١

 .٨٢، ص ٤، ج االنوار) عبقات خالصـة( يف اهحك. ٢

 .١٢و  ١١، صص ١١، ج سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد. ٣

 .، دار الكتب العلمية٣٥٢، ص . الصواعق احملرقة٤
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 .٣١٦، ص الفضل املبني. ١

 .٤٨٣و٤٨٢، صص ٢، ج انظر هامش استجالب ارتقاء الغرف. ٢
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 .٤٤٧و  ٤٤٦ص ص، ٢. الصواعق احملرقة، ج ١

 .٦٥٨ ، ص٢، ج فيض القدير شرح اجلامع الصغري. ٢

 .٢٦٤و  ٢٦٣، صص جواهر العقدين. ٣
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اللـهم وال  «وبالشطر الثـاين  » فعلي مواله ،من كنت مواله«يعين بالشطر األول . ١

  ».من وااله وعاد من عاداه

، التعليـق علـى احلـديث    ٣٤٤و  ٣٤٣ص ص، ٤. سلسلة األحاديث الصحيحية، ج ٢

 .١٧٥٠رقم 

 ، املكتبة العصرية.٧٨، ص خصائص أمري املؤمنني للنسائي بتحقيق آل زهوي. ٣
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  .٣٠٦، ص ٢، ج شرح املقاصد. ٣



 حديث السفينة                                            � � �       ٥٢ 

 22/12/92، 92027آرايي شده، عجمي، پالتويي عربي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

 U*(]  U.	��`	  JY�!�C� <n!�	 A!eL ,�!E�� ,��!�; �!4 a��!P4
 U*(] ��`	 U.	  U�?	�]� ,2�Ck ¢64  U.	��`	  g�7 ,�E�� ,JO�? Bu�4

 U�!�;	� F�!Pe*	 �? AP��	  U.	�!�`	  Ë£!�4  ¢L� 2!�Ck� ,%3!��
 NL� �=�L U�?	�]� ,D�e �4 ¢  U.	��`	  ,�!E�� ,�!�� �4	� 2WY��4

 U*(!] �O/$ D/��	 �=OÉ A�` ��3�	 s/4  U.	�!�`	  ,�!��4� U�!?	�] 
 U.	��`	 JO�? Bu�4!  ,2�/�!��	 �/0�&1�4 �0��� ���? 	>� Ae�

B��!�)- �!M0� ��/4 �`� ,�� A�=���	 '=) ����e�7���� �� ���	
 

�	�� �4L �064 �E4R6�)L �RR١ 

  نتائج البحث 

2�/MP�	 ���] 2&	�< ����	 F���7 Z!���	 F=!` =!��9 :
���� ����� �  !�� "#$% &'  �(#) *�#� &�� &'  +,-  .�+/0 � 1

2/� ��3�  2�!P�	 A!�L Zt�!�� .%!C� �? U	u�e U	<�� �,L ��7�
Jj�M��? ^ ����	 	���  J/!�0 ¢L� �n!��	 ���; �4	 :JO�?

 �!4 �E4 ¢L� ¢*���	� Z�/�#�	 �E4 ¢L�  	n��	�  �OM�1	
 �n!�	 ��� �4	� 
�� ¢L� 2�/�` �4	� �<	����	 D/�+	� 2�/b ¢L

RJ�uK� ,ZOe�M�	� 

� ���!!�	� �!!4 £!!� :J!!�� 24��!!��	 �!!? 2!!/0%t �!!� ��
¢L D��k7 � u4G�	 �4 �	���� � ���!M��	 �I=4L� ���� �4	 

                                                 
 .٨١١، ص٦، ج اإلحكام. ١



  ٥٣        � � �       حديث السفينة

 22/12/92، 92027پالتويي عربي، آرايي شده، عجمي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

� o=!!e1	 �!!4 2�C!!&� H!!��? �!!4 ¤!!0L� ���!!+	 �/�!!&=4L 
 �!? D!P] JO/!�- i�!��	 "!�C4 �`� 2Ct	� �4 �?�� A/M��	=4L
 i�!��	 u!K ��<��!&	 <�!]� ^ a<�!M�? i�!k 2�!P7 �/C� ��M`�

 2C)	���	RB��& 
� Q#0 8 �? uK� 
���!�	 Q/�!w7  ���1	 	>e� 2/�/7 �4	 F��] �`�  �!E�

 ,a��!#�	 2/3���	 ��	=#�	 o�� �7	 �� �/�4 H�I �,L "��tL 2&	���	
 ^ 2�/!b ¢L �4	 f��k �,L ��� �7� �/0�&1	 �? 2C{ ��W`�0 �`�

£� �� Q���	7 f!��k �,L %!e ,�/$ 2�Y�b * n��? f��k =� 
 <=!;� *=!� n!��? f!��k =!� u4G!�	 �!4 �	 �!�� �!� �	G��	

�4	  �!? JO�!?� �!3�<�]L 2 ���4 F=#� �? JO�?� B��& ^ 2�/�
C�� �O� �P¨�   ��4���	� ��	=W�	 ^ U���� n��� =O$ \���#7 �A`L

 	>!e� ,�!�`�t� ^ ���#? uK� ®M�	 .Z�/& ��0- I- , ���1	 ���
�!/$ �,�!$ ��!�� �4	 ���]  �� �!`� �!M�; ¢L �!4 �!P�	

 i���	 B>� 2�/�w�$ ;��	=W�	�  ��4���	 ^ ��/](�4  ���1	
Bu�� �/���	 2�7�? x- ����	 o�M7�	 ^ �Hb * 2t(3�	  X=&

 R�O����� 2;�] �0 8 I- �/0�&1	 2/#4 �? B��e�7 �? 
 ����	 	=� ��� �` 2��P�	 A�L Z# �#�� Zt�� c�4 �,L %e

	=��`�  �!O ��L  **�!�	 �!? 2C{ ����C� �,L ��$��� RB������4
"!!/��	 A!!�64 H!! �P���	 �=!!;�:  �!!�� 	>!!e� J�u!!K ,�<

 2!`�M�	 < ��!¨� JO��!�� 
!� �F��� J�	=& �? 
� JO�/Cw$L



 حديث السفينة                                            � � �       ٥٤ 

 22/12/92، 92027آرايي شده، عجمي، پالتويي عربي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

 �!? s!{  **�!�	 B>� c�4 x- ��bL �`� ��uK �? 2/;���	
�	  �O�W�	 �,L Å�>e �w7	� RU�w�L 2��P�	 A�L .%C� F=!] a��3

R�� 2/�`	� *� a<�<�? ����	 



 

 22/12/92، 92027آرايي شده، عجمي، پالتويي عربي،  گيري صفحه ، غلط6پرينت 

 
 
 
 
 

  المصادر

 نشـر  ،علي بن حزم األندلسـي  ،اإلحكام يف أصول األحكام .١

  .  ه١٤٠٤ ،١ط ،القاهرة ،دار احلديث

 ،املكتــب اإلســالمي ،ناصــر الــدين األلبــاين ،إرواء الغليــل .٢

  .  ه١٤٠٥ ،٢ط ،بريوت

 ،استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول وذوي الشرف .٣

دار  ،حتقيــق خالــد بــن أمحــد الصــمي ،احلــافظ الســخاوي

  .  ه١٤٢١ ،بريوت ،البشائر اإلسالمية

مشـس   ،أسىن املطالب يف مناقب سيدنا علـي بـن أيب طالـب    .٤

 ،العامــة 7ننيمكتبــة اإلمــام أمــري املــؤم ،الــدين اجلــزري

  أصفهان ـ إيران.

 ،يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد الـرب    ،اإلنباه على قبائل الرواة .٥

بـريوت ـ    ،دار الكتـاب العـريب   ،حتقيـق: إبـراهيم األبيـاري   

  .  ه١٤٠٥ ،١ط ،لبنان
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حتقيـق:   ،عبد الرمحن بن أيب بكـر السـيوطي   ،تاريخ اخللفاء .٦

 ،مصـر  ،مطبعة السعادة  نشر ،حممد حمي الدين عبد احلميد

  .  ه١٣٧١، ١ط

دار  ،أمحد بن علي أبو بكر اخلطيـب البغـدادي   ،ريخ بغدادات .٧

  بريوت. ،الكتب العلمية

مؤسسـة   ،شـعيب األرنـؤوط وبشـار عـواد     ،حترير التقريب .٨

  .  ه١٤١٧ ،١ط ،بريوت ،الرسالة

إعانـة وزارة   ،مكتبـة احلـرم املكـي    ،الـذهيب  ،تذكرة احلفّاظ .٩

  لعالية اهلندية.معارف احلكومة ا

التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، فخـر الـدين حممـد بـن      .١٠

 ،دار الكتـب العلميـة   نشـر عمر التميمي الرازي الشافعي، 

   .  ه١٤٢١ ،١ط ،ـ لبنان بريوت

 ،دار الفكـر  ،امحد بن حجـر العسـقالين   ،تقريب التهذيب .١١

  .  ه١٤١٥ ،١ط ،بريوت

أمحـد بـن    ،تلخيص احلـبري يف أحاديـث الرافعـي الكـبري     .١٢

حتقيـق: السـيد عبـداهللا هاشـم      ،بن حجر العسـقالين  علي

 . ه١٣٨٤املدينة املنورة،  ،اليماين املدين

 ،دار الرايـة للنشـر والتوزيـع    ،ناصر الدين األلباين ،متام املنة .١٣

  .  ه١٤٠٩ ،٢ط ،الرياض ـ السعودية
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جـالل الـدين    ،تنوير احلوالـك شـرح علـى موطـا مالـك      .١٤
ــة ،الســيوطي ــب العلمي ــان   ،دار الكت ــريوت ـ لبن  ،١ط ،ب

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨
ــن حجــر العســقالين  ،ــذيب التهــذيب .١٥  ،دار الفكــر ،اب

  م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥ ،١ط ،بريوت
 ،يوسف بن الزكي بن عبـد الـرمحن املـزي    ،ذيب الكمال .١٦

  .  ه١٤٠٦ ،٤ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
دار  ،ينحممـد ناصـر الـدين األلبـا     ،جلباب املـراة املسـلمة   .١٧

  م.٢٠٠٢طبع سنة  ،السالم
 ،دار الكتب العلميـة  ،جالل الدين السيوطي ،مجع اجلوامع .١٨

  .  ه١٤٢١ ،١ط ،بريوت ـ لبنان
حتقيق: مصـطفى   ،نور الدين السمهودي ،جواهر العقدين .١٩

  . ه١٤١٥ ،١ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عبدالقادر عطا
دار إحيـاء التـراث    ،أبـو نعـيم األصـفهاين    ،حلية األوليـاء  .٢٠

  .  ه١٤٢١ ،١ط ،بريوت ،العريب
 ،النسـائي  ،خصائص أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب      .٢١

ــوي  ــق آل زه ــر   ،حتقي ــة والنش ــرية للطباع ــة العص  ،املكتب
  . ه١٤٢٢

تلخـيص   ،السـيد حامـد النقـوي    ،خالصة عبقات األنوار .٢٢
طهـران ـ    ،نشر مؤسسة البعثـة  ،وحتقيق السيد علي امليالين

  .  ه١٤٠٥سنة  طبع ،ايران
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٢٣. حممـد بـن    ،همالرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب رد

دار  ،حتقيق: حممد إبراهيم املوصـلي  ،أمحد بن عثمان الذهيب

  .  ه١٤١٢، ١ط ،لبنان ـبريوت  ،البشائر اإلسالمية

حممد بن يوسف  ،يف سرية خري العباد ،سبل اهلدى والرشاد .٢٤

 ،١ط ،بريوت ـ لبنان  ،دار الكتب العلمية ،الصاحلي الشامي

  .  ه١٤١٤

 ،حممد ناصر الـدين األلبـاين   ،سلسلة األحاديث الصحيحة .٢٥

 .  ه١٤١٥ ،مكتبة املعارف ـ الرياض

مكتبة املعارف للنشر  ،األلباين ،سلسلة األحاديث الضعيفة .٢٦

  .  ه١٤٢٠ ،٢ط ،الرياض ،والتوزيع

 ،أبـو عيسـى حممـد بـن عيسـى الترمـذي       ،سنن الترمذي .٢٧

بـريوت ـ    ،دار الفكـر  ،ب عبـد اللطيـف  حتقيق عبد الوهـا 

وطبعة بتحقيق وشـرح أمحـد حممـد     ،هـ١٤٠٣ ،٢ط ،لبنان

  شاكر.

 ،بـريوت  ،مؤسسـة الرسـالة   ،الـذهيب  ،سري أعـالم النـبالء   .٢٨

  .  ه١٤١٣ ،الطبعة التاسعة

عبـد اهللا   سعد الدين مسعود بن عمـر بـن   ،شرح املقاصد .٢٩

ــازاين،  ــرالتفت ــة نش ــارف النعماني ــتان ،دار املع  ،١ط ،باكس

   .  ه١٤٠١
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دراسة وحتقيق: د. عبد  ،حممد بن احلسن اآلجري ،الشريعة .٣٠

 ،الريـاض ـ السـعودية    ،دار الـوطن  ،اهللا بن عمر الـدميجي 

  .  ه١٤١٨ ،١ط

املكتـب   ،ناصـر الـدين األلبـاين    ،صحيح اجلـامع الصـغري   .٣١

  .  ه١٤٢١ ،٣ط ،الكويت ،اإلسالمي

 ،حسن بن علي السـقاف  ،صحيح شرح العقيدة الطحاوية .٣٢

ــوويد ــام الن ــان    ،ار اإلم ــع:  ،١ط ،األردن ـعم ــنة الطب س

 .  ه١٤١٦

 ،دار الكتب العلميـة  ،ابن حجر اهليتمي ،الصواعق احملرقة .٣٣

  .  ه١٤٢٠ ،بريوت

حتقيـق: د.   ،أمحد بن حجـر العسـقالين   ،طبقات املدلّسني .٣٤

، ١ط ،عمــان ،مكتبــة املنــار ،عاصــم بــن عبــداهللا القريــويت

 .  ه١٤٠٣

 ،مؤسســة الرســالة ،أمحــد بــن حنبــل ،فضــائل الصــحابة .٣٥

  .  ه١٤٠٣ ،١ط ،بريوت

الفضل املبني يف فضائل اخللفـاء الراشـدين واهـل البيـت      .٣٦

  دار الفكر ـ بريوت. ،امحد زيين دحالن ،الطاهرين

حممـد عبـد الـرؤوف     ،فيض القدير شرح اجلامع الصـغري  .٣٧

  .  ه١٤١٥ ،١ط ،دار الكتب العلمية ،املناوي
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األثـر، رضـي الـدين حممـد بـن      قفو األثر يف صفوة علـوم   .٣٨

دار  ،حتقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة     إبراهيم احلليب احلنفي،

 ،ـ سـوريا   حلـب  ،٢ط ،النشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية

  .  ه١٤٠٨

 ،ظفـر امحـد العثمـاين التـهانوي     ،قواعد يف علوم احلـديث  .٣٩

نشـر دار السـالم للطباعـة     ،حتقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة    

  .  ه١٤٢١ ،الطبعة السادسة ،مصر ،القاهرة ،والنشر

 ،١ط ،بريوت ،دار الفكر ،حممد بن أمحد الذهيب ،الكاشف .٤٠

  .  ه١٤١٨

دار  ،عبــد اهللا بــن عــدي اجلرجــاين ،الكامــل يف الضــعفاء .٤١

  .  ه١٤٠٩ ،٣ط ،بريوت ،الفكر

 ،كشف االسـتار عـن زوائـد البـزار علـى الكتـب السـتة        .٤٢

الـرمحن   حتقيـق: حبيـب   ،نورالدين علي بن ايب بكر اهليثمي

  .  ه ١٣٩٩ ،١ط ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ،االعظمي

 ،بـريوت  ،مؤسسـة الرسـالة   ،املتقـي اهلنـدي   ،كرت العمال .٤٣

  .  ه١٤٠٥ ،الطبعة اخلامسة

 الكىن واألمساء، أبو بشر حممد بن أمحد بـن محـاد الـدواليب،    .٤٤

 ،دار ابـن حـزم   نشـر  ،حتقيق: أبو قتيبة نظر حممـد الفاريـايب  

  .  ه ١٤٢١ ،١ط ،لبنان ـ بريوت
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مؤسسـة   ،امحد بن علي بن حجر العسـقالين  ،لسان امليزان .٤٥

  .  ه١٤٠٦ ،٣ط ،األعلمي ـ بريوت

 ،دار الكتـب العلميـة   ،نور الـدين اهليثمـي   ،جممع الزوائد .٤٦

  .  ه١٤٠٨ ،بريوت

 ،امحد بن عبد احللـيم بـن تيميـة احلـراين     ،جمموع الفتاوى .٤٧

 ،النجـدي حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصـمي  

 .٢دار النشر: مكتبة ابن تيمية، ط

رقاة املفاتيح شرح مشـكاة املصـابيح، علـي بـن سـلطان      م .٤٨

 ،دار الكتب العلمية نشر ،حتقيق: مجال عيتاين ،حممد القاري

  .  ه١٤٢٢ ،١ط ،بريوت ـ لبنان

أبو عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا   ،املستدرك على الصحيحني .٤٩

  .  ه١٤٠٦ ،بريوت ،دار املعرفة ،احلاكم النيسابوري

شـعيب  تعليـق:   ،محـد بـن حنبـل   أ ،مسند أمحد بن حنبل .٥٠

  .القاهرة ،مؤسسة قرطبة نشر ،األرنؤوط

نشـر   ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلـالق البـزار   ،مسند البزار .٥١

املدينة  ،مكتبة العلوم واحلكم ،بريوت ،مؤسسة علوم القرآن

   .  ه١٤٠٩ ،١ط ،املنورة

حتقيق: ناصـر الـدين    ،اخلطيب التربيزي ،مشكاة املصابيح .٥٢

  م.١٩٨٥سنة  ،٣ط ،بريوت ،طبع املكتب اإلسالمي ،األلباين

  . ه١٤٠٩ ،١ط ،بريوت ،دار الفكر ،ابن أيب شيبة ،املصنف .٥٣
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ملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، أمحد بن علـي بـن   ا .٥٤

حتقيق: د. سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز    حجر العسقالين،

 ، ١ط ،السـعودية  ،دار العاصمة/ دار الغيـث   نشر ،الشتري

   .  ه١٤١٩

حتقيـق: د. ثـروة    ،عبد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة     ،املعارف .٥٥

  القاهرة. ،طبعة دار املعارف ،عكاشة

 ،دار احلـرمني  ،سليمان بن أمحد الطـرباين  ،املعجم األوسط .٥٦

  .  ه١٤١٥ ،القاهرة

دار الكتـب   ،سليمان بـن أمحـد الطـرباين    ،املعجم الصغري .٥٧

 بريوت. ،العلمية

طبعة دار إحيـاء   ،سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم الكبري .٥٨

  .٢ط ،القاهرة ،يميةنشر مكتبة ابن ت ،التراث العريب

ــديث    .٥٩ ــطلح احل ــالح يف مص ــن الص ــة اب ــأليف:مقدم   ، ت

أبو عمرو عثمان بن عبد الـرمحن الشـهرزوري، دار النشـر:    

هـ، حتقيق: نـور الـدين   ١٣٩٧ ،بريوت ـ  دار الفكر املعاصر

  عتر.

املطبوع مـؤخرا   7مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب .٦٠

علي بن حممد الشافعي املعـروف   ،باسم: مناقب أهل البيت

جممـع التقريـب    ،حتقيق: حممد كاظم احملمودي ،بابن املغازيل

  .  ه١٤٢٧ ،١ط ،إيران ،بني املذاهب
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لـيم بـن تيميـة    أمحـد بـن عبـد احل    منهاج السـنة النبويـة،   .٦١

 ،مؤسسـة قرطبـة   نشـر  ،حتقيق: د. حممد رشاد سامل ،احلراين

   .  ه١٤٠٦ ،١ط

حتقيـق: حممـد    ،مالك بن أنـس  ،برواية الليثي موطأ مالك .٦٢

  .مصر ،دار إحياء التراث العريب نشر ،فؤاد عبد الباقي

حتقيـق: علـي حممـد     ،مشس الدين الذهيب ،ميزان االعتدال .٦٣

   .  ه١٣٨٢ ،١ط ،بريوت ـ لبنان ،دار املعرفة ،البجاوي

 حجـر  بن علي بن أمحد ،األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة .٦٤

  ـ لبنان. بريوت ،العريب التراث إحياء دارنشر:  ،العسقالين

بـدر الـدين أيب عبـد اهللا     ،النكت على مقدمة ابن الصالح .٦٥

حتقيـق: د. زيـن    ،حممد بـن مجـال الـدين عبـداهللا بـن ـادر      

 ،الريـاض  ،أضواء السـلف  نشر ،بال فريجالعابدين بن حممد 

  .  ه١٤١٩ ،١ط
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