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اجلـزء األول مـن هـذا الكتـاب     أوردنا يف صدر « ) انظر: عبد اهللا بن سبأ، قال:١(

 .  ٢١٩، ص٢، ج»موجز أسطورة ابن سبأ املختلَق الذي زعم خمتلقه سيف...
، ١) نقالً عن مقدمة كتاب (عبد اهللا بن سـبأ) للسـيد مرتضـى العسـكري، ج    ٢(

 .١٢ص
 .  ٢٠٧، ص١١) معجم رجال احلديث، ج٣(
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�'	²1	 ��!!P0L�)٤(�!!T��7 ^ �n!!��	 ,)٥( �!!P�	 =!!4L ,
 ^ ���c1	�/?(&V	  *�#?�)٦( ^ rG] �4	 ,� ^ A!�M�	

A!!���	� A!!C�	�)٧( ^ ±��!!&�OY�	 ,�A!!���	� A!!C�	�)٨( �!!4	 ,
�T��7 ^ �e�P�)٩( ^ 2/�/7 �4	 ,�W���$ o=���)١٠( RJ�uK� , 
2�/Y�	 �?�: Z�v4=!��	  ^�2�/!Y�	 i�!$�)١١( ���!c1	 ,

                                                 
 .  ٢٦٠، ص٩) امليزان يف تفسري القرآن، ج١(
 .  ٣٨جال، ص) انظر: أحوال الر٢(
 .  ٢٦٧) انظر: املعارف، ص٣(
 .  ٣٨٢، ص٣) انظر: أنساب األشراف، ج٤(
، ٣٩٨، ٣٤٩، ٣٤٠، ٣٣١، ٣٢٦، ٢٨٣صصــ، ٤) انظــر: تــاريخ الطــربي، ج٥(

 .  ٥٠٥، ٤٩٤ و ٤٩٣
 .  ٨٥، ص١) انظر: مقاالت اإلسالميني، ج٦(
 .  ١٨٦، ص٤) انظر: الفصل يف امللل والنحل، ج٧(
 .  ١٥٥و ١١٦صص، ٢ج ) انظر: امللل والنحل،٨(
 .  ٣، ص٢٩) انظر: تاريخ مدينة دمشق، ج٩(
 .  ٤٨٣، ص٢٨. ج٤٣٥، ص٤) انظر: جمموع فتاوى، ج١٠(
 . ٢١) انظر: فرق الشيعة، ص١١(
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  ثانياً: الخالف يف تحديد هوية ابن سبأ

 AE!Y4 6�!& �!4	 2!�=� ���§ ^ ,=)���	� .%C��	 QC�)	
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  ـ االختالف في شخصية ابن سبأ ١

 f!C�� �!]	� vc =� AO$ ,6�& �4	 2/�vc ^ QC�)N	
                                                 

 .  ٢٠) انظر: املقاالت والفرق، ص١(
. ورجـال الشـيخ   ٣٣٣، ص١) انظر: الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج٢(

 .  ٧٥الطوسي، ص
 .  ٣٧٢) انظر: خالصة األقوال، ص٣(
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  ـ االختالف في قبيلة ابن سبأ ٢

 	��!eI �!/] ,6�!& �!4	 �O/�- DP�� Z��	 2C/�#�	 ^ QC�)N	
:�O�L ,F	=`L b ��� �O/$ 

                                                 
 .  ٢٤١، ص٢) العقد الفريد، ج١(
 .  ١٠٨) التبصري يف الدين، ص٢(
 .  ٢٣٥) الفرق بني الفرق، ص٣(
 و ٣٢٦صصـ ، ٤. وانظر: تـاريخ الطـربي، ج  ٣٥٦، ص٢) اخلطط املقريزية، ج٤(

تـاريخ دمشـق، ابـن عسـاكر،      ؛١٢٢، ص٢تاريخ اإلسالم، الـذهيب، ج  ؛٣٢٧
 .  ٨، ص٢٩ج
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  االختالف في بلد ابن سبأ ـ  ٣

 �!/$ 	��!eI �/] ,6�& �4	 �/�- DP�� �>�	 �C��	 ^ QC�)N	
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 .  ٤٦، ص٥لفصل يف امللل واألهواء، ج) ا١(
املقاالت والفرق، األشعري  ؛٢٤٠، ص٥) انظر: أنساب األشراف، البالذري، ج٢(

 .  ٢٠القمي، ص
 .  ٣٩) انظر: قالئد اجلمان، القلقشندي، ص٣(
 .  ٣٤٠، ص٤) تاريخ الطربي، ج٤(
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  بأ إلى أبيهـ االختالف في نسبة ابن س ٤

 ,F	=`L b ��� �O/$ 	��eI �/] ,�/41 6�& �4	 2�P0 ^ QC�)N	
 :�O�L 

:; O
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 .  ٣، ص٢٩) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج١(
 .  ١٩٠، ص٧) البداية والنهاية، ابن كثري، ج٢(
 .  ٢٣٥) الفرق بني الفرق، ص٣(
 .  ٢٤٠، ص٥) انظر: أنساب األشراف، البالذري، ج٤(
 .  ٢٠) انظر: املقاالت والفرق، األشعري القمي، ص٥(
 .  ٣٤٦، ص١) انظر: املشتبه يف الرجال، الذهيب، ج٦(
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لتـاريخ : الخالف يف حجم الدور الذي لعبه ابن سـبأ يف اثالثاً 

  اإلسالمي
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 .  ٣٥٦، ص٢) انظر: اخلطط املقريزية، املقريزي، ج١(
 .  ٨١، ص٣) البيان والتبيني، اجلاحظ، ج٢(
 .  ٦٢٢) املعارف، ص٣(
 .  ٨٦، ص١) مقاالت اإلسالميني، ج٤(
 .  ١٧٤، ص١) امللل والنحل، ج٥(
 .  ٢٩٠، ص٣) لسان امليزان، ج٦(
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 حلّاق.  

 .  ٢٧٥، ص٢) ميزان االعتدال، ج٢(
 .  ١٤٥، ص٣) لسان امليزان، ج٣(
 .  ٤، ص٤) الكامل، ج٤(



 ٢٥             � � �  عبداهللا بن سبأ

 22/12/92، 92064آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط5پرينت 

C$� :�?/ ��Y� ,����	 g�_?� :J7�] =4L F�`� ,���? u) ¡
�	< =4L F�`� ,���`	=�	 ���] �3��]� F�!`� ,�.¸4 ¡/�� :<

 :��!� �!4 �!¹L =!4L F�!`� ,�Q/�!~� :Z��`�	��	� ZX�P��	
4��� 8 b�E�? �O�?��� b�=OY? �3�<�]L a�4� x- =!�� ,�!O/C� s

 :,�!�] �!4 J7�!] =!4L F�!`� ,�i�!��	 x- ��? ��`L Q�w�	
 �0- :	=��`�� :F�` ,� ��t*	 ��  ��=~=�	 ����� s!w� ,�e �

�����	)١(R 
 :F�#� �` �? � �?L� �,L �?  �0- U�M/& =O$ *-� ,2�	���	 ^ Q�� N~ %

[�����	 ^ b���)٢(  U�$��� U�����)	 ,�e�)٣(R 
 :�4	=�$ �,- �P�	 �3eL dO�?2  dO�!? F%!�- ��!&L 
� JX�`

 f!$� 	=M ��!~ �!�� �?� ,ZT����	 ���	 s? A?����	 ^ ����	
)��!!�	 �!!? U	u!!3e b�!!��#�	 B>!!�, ��!!`	=��e  ¯L� Z!!�CE�	�

 ,Q�m )��!�	 ��!�e �!? .*�!� ,=!e �? JK��	 
�$ ��!E�
� \F=�#? uK [��6��	 ^ JOC#0 È�I !w7 �? JO/$ <�� �� ^ Q/�

2�	���	)٤(, �#$ ±(#!P��	 ��] �4	 º$��	 F�`  �!�{�7 ��!~
6�& �4 �	 ����  �e�P� �4	 F=` }E] ,L ��4 ,�!e� :�!T��7 ^

r(&V	 �O¦6$ ��<=ª ,�e� ,��/�	 �? �C�LRRR� : !"� V:WE �X
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 مد صبحي حسن حلّاق.  حممد بن طاهر الربزجني، باشراف ومراجعة: حم
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 .٤٤٩، ح٣٤٩، ص١) مسند ايب يعلى املوصلي، ج١(
 .٥١٤٩، رقم٦٩، ص٢٥) ذيب الكمال، املزي، ج٢(
 .١٦١، رقم١٠٢، ص٩) ذيب التهذيب، ابن حجر، ج٣(
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 .٢٥١، رقم٦٦، ص١٢) ذيب التهذيب، ج٥(
، األحاديـث مذيلـة بأحكـام    ٤٤٩، ح٣٤٩، ص١) مسند ايب يعلى املوصلي، ج٦(

 حسني سليم أسد عليها.
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(العلة الـيت مـن    ٥٠، باب١، ح٣٤٤، ص٢) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج١(
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، ١٣. معجـم رجـال احلـديث، السـيد اخلـوئي، ج     ٤١١) رجال النجاشي، ص١(
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 .  ٣٦٨، ص٣) تاريخ الطربي، ج١(
، حققـه وخـرج رواياتـه وعلّـق عليـه:      ٥٣٣، ص٨) ضعيف تاريخ الطربي، ج٢(

 حممد بن طاهر الربزجني، باشراف ومراجعة: حممد صبحي حسن حلّاق.  

 .  ٣٧٩ و٣٧٨صص، ٣) تاريخ الطربي، ج٣(
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 .  ٥٤٧و ٥٤٦صص، ٨) ضعيف تاريخ الطربي، ج١(
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، ١) بداية اتهد واية املقتصد، حممد بن أمحد بـن رشـد القـرطيب املـالكي، ج    ١(
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 .  ١٢٤ـ  ١١٥صص) انظر: الشيعة واهل البيت، إحسان إهلي ظهري، هامش: ١(
 .  ١٢٢٥، رقم٢٨٩، ص٣) انظر: لسان امليزان، ابن حجر، ج٢(
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، كتاب الوصايا، بـاب الوصـايا وقـول الـنيب     ١٨٦، ص٣) صحيح البخاري، ج١(

، ٥صحيح مسـلم، ج  ».وصية الرجل مكتوبة عنده«(صلى اهللا عليه وسلم): 
 فيه). ی، باب (ترك الوصية ملن ليس له شيء يوص٧٥ص
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اب الوصايا، بـاب الوصـايا وقـول الـنيب     ، كت١٨٦، ص٣) صحيح البخاري، ج١(
، ٥. صحيح مسـلم، ج »وصية الرجل مكتوبة عنده«(صلى اهللا عليه وسلم): 

 فيه). ی، باب (ترك الوصية ملن ليس له شيء يوص٧٥ص

، بـاب (هـل أوصـى الـنيب     ١٠٢ و ١٠١صص، ٤) السنن الكربى، النسائي، ج٢(
، بـاب  ٣٣ و ٣٢صصـ ، ١(صلى اهللا عليـه وسـلم)). وأخرجـه يف سـننه، ج    

، باب (هل أوصى الـنيب (صـلى   ٢٤١ و ٢٤٠صص، ٦(البول يف الطست). ج
 اهللا عليه وسلم)).
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، ٥. املصـنف، عبـد الـرزاق الصـنعاين، ج    ٣٤، ص٦) مسند أمحد بن حنبل، ج١(

 .٤٣٠ص
، األحاديــث مذيلــة بأحكــام شــعيب ٣٤، ص٦) مســند أمحــد بــن حنبــل، ج٢(

 األرنؤوط عليها.
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 .٤٣٣، ص٢) تاريخ الطربي، ج١(
 .  ٣٧٥، ص٢) صحيح تاريخ الطربي، ج٢(
 .١٤٠ و ١٣٩صص، ٥. ج١٣٥، ص٣. ج١٦٢، ص١) صحيح البخاري، ج٣(
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 .١٦٠، ص٦) فتح الباري، ابن حجر، ج١(
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 .  ٦٣ و ٦٢صص، ٢) تاريخ الطربي، ج١(
 .٤٢، ص٤حجر العسقالين، ج ابن) لسان امليزان، ٢(
) هو ابن عقدة، وله مكانة مميزة بني علماء احلديث واحلفاظ ونقّاد الرجال، قـال  ٣(

حافظ العصر، واحملدث البحر... وكان إليه املنتـهى يف قـوة   «الذهيب يف ترمجته: 
].  وقال ابن حجر عـن  ٨٣٩، ص٣[تذكرة احلفاظ، ج »احلفظ وكثرة احلديث

فيني مـن أيب العبـاس بـن    أيب علي احلافظ: ما رأيت أحداً أحفظ حلديث الكـو 
عقدة، فقيل له: ما يقول له بعض الناس فيـه؟ فقـال: ال يشـتغل مبثـل هـذا،      
أبوالعباس امام حافظ حملّه حملّ من يسأل عن التابعني وأتباعهم، فال يسأل عنه 

]. وقـال ابـن عـدي:    ٢٦٥، ص١[ابن حجر، لسان امليـزان، ج  أحد من الناس
الصناعة... ومل أجد بـداً مـن ذكـره؛     كان صاحب معرفة وحفظ ومقدم يف هذه

ألين شــرطت يف أول كتــايب هــذا أن أذكــر فيــه كــل مــن تكلــم فيــه مــتكلم، 
[الكامـل،   أحايب، ولوال ذلك مل أذكره؛ للذي كان فيه من الفضـل واملعرفـة   وال
]. وتعقبــه ابــن حجــر بقولــه: مث مل يســق لــه ابــن عــدي شــيئاً ٢٠٦، ص١ج

 ].٢٣٦، ص١منكراً[لسان امليزان، ج
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 .٣٢٨ و ٣٢٧صص، ٥) الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج١(
. اجلــرح ٦٤٠، ص٢. ميــزان االعتــدال، ج١٠٢، ص٣) ضــعفاء العقيلــي، ج٢(

  .٥٤، ص٦والتعديل ابن أيب حامت، ج
 .٣٧٢، ص٥) الكامل يف ضعفاء الرجال، ج٣(
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  .٤٨و ٤٧صص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج١(
 .١٤، ص٤، جلذهيب) ميزان االعتدال، ا٢(
 .  ١٣٩، ص١٤ج، املزي، ذيب الكمالانظر:  )٣(
 .  ١٤١ص، ٥ابن حبان، ج ،. الثقات١٧ص ،٢ج العجلي، معرفة الثقات )٤(
 .٤٥ص ،١ج ،تفسري ابن أيب حامت )٥(
ــ  ١٢٩، ١١٢صصـ  ،٣احلـاكم النيسـابوري، ج  على الصحيحني، املستدرك  )٦(

١٣٠. 
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 .  ٦٠٦٣، ح٢٢١، ص٦) املعجم الكبري، ج١(
 .  ٩٢ص ،٢ابن أيب حامت الرازي، ج ،اجلرح والتعديل )٢(
 .٨٠ص ،٨ج ابن حبان،الثقات،  )٣(
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فتحريـت إخـراج   «، وقد قال عن رواياتـه فيـه:   ٣٠٣٢، ص١تفسري أيب حامت، ج )١(

 .»ذلك بأصح األخبار أسناداً، وأشبهها متناً
. الذي قال عن سبب تأليفه لـه: وإين  ١٠٣ و ١٠٢صص، ١صحيح ابن حبان، ج )٢(

ملا رأيت األخبار طرقها كثرت، ومعرفة الناس بالصحيح منـها قلّـت... فتـدبرت    
الصحاح ألسهل حفظها على املتعلمني، وأمعنـت الفكـر فيهـا؛ لـئال يصـعب      

 وعيها على املقتبسني.

لـذهيب يف  ، مـع الكتـاب: تعليقـات ا   ١٢٨، ص٣املستدرك على الصحيحني، ج )٣(
 التلخيص.

 .٢٦٦، ص١١ذيب التهذيب، ابن حجر، ج )٤(
 .٣٥٨، ص١٠املصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٤٠، ص٤ميزان االعتدال، الذهيب، ج )٦(
 .٥٤، ص٣كتاب اروحني، ابن حبان، ج )٧(
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 .٣٥٩، ص١٠ذيب التهذيب، ابن حجر، ج )١(
 .  ٤٠٦٤، ح١٧١، ص٤) املعجم الكبري، الطرباين، ج٢(
 .٢٩١، ص٢انظر: ذيب التهذيب، ج) ٣(
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 .٢٩١، ص٢انظر: ذيب التهذيب، ج )١(
 .٢١٤، ص٢) تقريب التهذيب، ج٢(
 .١٨٤، ص٨) الثقات، ابن حبان، ج٣(
 .١٤٠، ص٣) املستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسابوري، ج٤(
، ذكر إسالم أمري املـؤمنني علـي (رضـي    ٤٦٤٧، ح١٤١، ص٣) املصدر نفسه، ج٥(

 عاىل عنه)، مع الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.اهللا ت

 .٢٨١، ص٥) الثقات، ابن حبان، ج٦(
 .٢٩، ص٧) اجلرح والتعديل، ج٧(
، كتاب قسـم الفـيء، مـع    ٢٥٨٩، ح١٤١، ص٢) املستدرك على الصحيحني، ج٨(

 الكتاب: تعليقات الذهيب يف التلخيص.

 .١٤٠، ص٣) ميزان االعتدال، ج٩(
، بقية أخبار احلسن بـن علـي   ٢٦٧٥، ح٥٧، ص٣الطرباين، ج املعجم الكبري، )١٠(

 .٦٥٤٠، ح٣٢٧، ص٦رضي اهللا عنهما. املعجم االوسط، ج
 .١٣٠ص ،٤٢ج ابن عساكر،، تاريخ مدينة دمشق )١١(
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 .  ٣٩٢، ص٤٢دمشق، جمدينة ) تاريخ ١(
. الكفايـة يف علـم الدرايـة، اخلطيـب     ٣٣٠، ص٧) ذيب التهذيب، ابن حجر، ج٢(

 .٤٦، ص٢. الكاشف، الذهيب، ج٣٩صالبغدادي، 
، ٢. فـيض القـدير، املنـاوي، ج   ١٠٩، ص٦) انظر: اجلرح والتعـديل، الـرازي، ج  ٣(

 . . ٣٩٧، ص٢. تقريب التهذيب، ابن حجر، ج٢٧١ص
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 .٢٩٩، ص٥) سنن الترمذي، ج١(
. ٢١٢، ص٢. ج١٤٨، ص٣) املستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسـابوري، ج ٢(

 ذهيب يف التلخيص.مع الكتاب: تعليقات ال

 .٣٩٢و ٣٩١صص ،٤٢ابن عساكر، ج ،تاريخ مدينة دمشق )٣(
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 .  ٦٤ و ٦٣صص، ١) حلية األولياء، ج١(
 ) املصدر نفسه.  ٢(

 .١٢٣٠٧، رقم٧٤، ص٨) الثقات، ابن حبان، ج٣(
 .٤٠٠، رقم١٢٨، ص٢) اجلرح والتعديل، ج٤(
 .٢٠٣، رقم٦٣، ص١) ميزان االعتدال، الذهيب، ج٥(
. ـذيب التهـذيب، ابـن    ١٠١٨، رقم١٤٥، ص١التهذيب، ابن حجر، ج) تقريب ٦(

 .٢٣٦، رقم١٢١، ص٢حجر، ج
 .  ١٠٥، ص٢) االعالم، الزركلي، ج٧(
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) انظر: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، احلـافظ زيـن الـدين عبـد     ١(
 .١٦٣، ص١الرحيم بن احلسني العراقي، ج

احلـق بـن سـيف الـدين بـن سـعد اهللا       عبـد  ، ) انظر: مقدمة يف أصول احلديث٢(
 .٨٣، ص١البخاري الدهلوي، ج
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 .  ٤٨٠٢، ح١٨٨، ص٣) املستدرك على الصحيحني، ج١(
 .  ٢٥٢، ص٢) لسان امليزان، ابن حجر، ج٢(
 .  ٤٢١، ص٧) تاريخ بغداد، ج٣(
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 .  ٢٥٢، ص٢) لسان امليزان، ابن حجر، ج١(
 ) هكذا يف األصل.  ٢(

 النشر، الناشـر: دار احلـرمني للطباعـة و   ٣٣٦ص ٢) الطرباين، املعجم األوسط: ج٣(
 والتوزيع.
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 .١٤٧٩٩، ح١٤٧٩٨، ح٢٠٤ و ٢٠٣صص، ٩الزوائد، اهليثمي، ج عجمم) ١(
  .٣٩٤ص، ١٥) لسان العرب، ابن منظور، ج٢(
  .٢٩٧ص، ٢٠الزبيدي، ج ،تاج العروس )٣(
الكميت، الشاعر املعـروف، وقـد قـال أبياتـاً يـذكر فيهـا (الوصـي) كلقـب          )٤(

  .7ماملإل
  .١١٢٤ص، ٣حممد بن يزيد املربد، ج ،الكامل يف اللغة )٥(
  .٤٧٧ص، لزبري بن بكارا ،) املوفقيات٦(
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  المصادر

اختيار معرفة الرجال: حممد بن احلسـن الطوسـي، أبـو جعفـر،      .١
: مريداماد االسـترابادي، حتقيـق: السـيد مهـدي     وتعليقتصحيح 

، ـ قـم   إلحيـاء التـراث   :الرجائي، الناشر: مؤسسة آل البيـت 
  هـ. ١٤٠٤

اإلصابة يف متييز الصـحابة: ابـن حجـر العسـقالين، دار الفكـر،       .٢
  هـ. ١٤١٥، ١طبريوت، 

وأصوهلا: حممد احلسني آل كاشف الغطاء، حتقيـق:   أصل الشيعة .٣
  .7عالء آل جعفر، مؤسسة اإلمام علي

أنساب األشراف: البالذري، أمحد بن حيىي بـن جـابر، حتقيـق: د.     .٤
  سهيل زكارود. رياض زركلي، نشر دار الفكر ـ بريوت.

ابن كثري: حتقيق: علي شـريي، نشـر دار إحيـاء     :البداية والنهاية .٥
  هـ.١٤٠٨، ١ط ـ بريوت، التراث العريب

تاريخ اإلسالم: مشس الدين حممد بـن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب،       .٦
ـ   ١٤٠٧، سـنة الطبـع:   ١طحتقيق: د. عمر عبد السالم تدمرى، 

  م، طباعة ونشر: دار الكتاب العريب ـ بريوت.١٩٨٧
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تــاريخ األمــم وامللــوك (املعــروف بتــاريخ الطــربي): أبــو جعفــر  .٧
يق: مراجعة وتصحيح وضبط: خنبـة  بن جرير الطربي، حتق حممد

م،  ١٩٨٣ـ   ١٤٠٣، ســنة الطبــع: ٤مــن العلمــاء األجــالء، ط
  الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.

تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي، حتقيق: دراسة وحتقيق: مصطفى  .٨
م، الناشـر:   ١٩٩٧ـ   ١٤١٧، سـنة الطبـع:   ١طعبد القادر عطا، 

  ـ لبنان. دار الكتب العلمية ـ بريوت
تاريخ مدينة دمشق: علي بن ابن كثري، حتقيق: علـي شـريي، دار    .٩

  هـ. ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 
تذكرة احلفاظ: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمـان الـذهيب،    .١٠

  .١طدار إحياء التراث ـ بريوت، 
حتقيـق:  ، تقريب التهذيب: أمحد بن علي بن حجر العسـقالين  .١١

بد القادر عطا، نشر دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت،     مصطفى ع
  هـ.١٤١٥، ١طهـ. أيضاً: دار الفكر، بريوت، ١٤١٥، ٢ط

ذيب األحكام: أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسـي، حتقيـق    .١٢
وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، دار الكتب اإلسـالمية،  

  هـ ش. ١٣٦٤، ٣ططهران، 
، سـنة الطبـع:   ١طذيب التهذيب: ابـن حجـر العسـقالين،     .١٣

م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ   ١٩٨٤ـ   ١٤٠٤
  هـ. ١٤١٥، ١طبريوت. أيضاً: دار الفكر، بريوت، 

ذيب الكمال يف أمساء الرجال: احلافظ مجال الدين أبو احلجاج  .١٤
شـار عـواد   بن يوسف املزي، حتقيق وضبط وتعليـق: الـدكتور ب  ا
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هـ. أيضـاً:  ١٤٠٦، ٤طمعروف، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت،  
  هـ. ١٤١٥، ٥طمؤسسة الرسالة، بريوت، 

الثقات: أمحد بن حبان التميمي، حتقيق: السيد شـرف الـدين    .١٥
  هـ. ١٣٩٥، ١طأمحد، دار الفكر، بريوت، 

اجلرح والتعديل: عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو  .١٦
، التميمي، الناشر: دار إحياء التراث العريب ـ بريوت حممد الرازي 

  هـ.١٢٧١، ١ط
حلية األولياء: احلافظ أمحد بن عبـد اهللا أيب نعـيم األصـفهاين،     .١٧

  هـ.١٤٠٥، ٤طنشر: دار الكتاب العريب، بريوت، 
، املـريزا الشـيخ حسـني النـوري الطربسـي     خامتة املسـتدرك:   .١٨

: سـنة الطبـع   ،١، طإلحياء التراث :مؤسسة آل البيت: حتقيق
  قم. ـإلحياء التراث  :: مؤسسة آل البيتهـ، الناشر١٤١٦

سنن الترمذي: احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسـى بـن سـورة     .١٩
الترمذي، حتقيق: أمحد حممد شـاكر، دار إحيـاء التـراث العـريب،     
بريوت. أيضاً: حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، نشر دار الفكـر  

  م.١٩٨٣ـ  ١٤٠٣، ٢ريوت، طللطباعة والنشر والتوزيع ـ ب
السنن الكربى: أبو عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب املعـروف       .٢٠

بالنسائي، حتقيق: عبد الغفار سليمان البنـداري، سـيد كسـروي    
، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ    ١٤١١، سنة الطبع: ١طحسن، 
  بريوت.

سري أعالم النبالء: مشـس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان         .٢١
إشـراف وختـريج: شـعيب األرنـؤوط، حتقيـق:      الذهيب، حتقيـق:  
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م،  ١٩٩٣ـ   ١٤١٣حسني األسد، الطبعة: التاسعة، سنة الطبـع:  
  الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان.

شرح ج البالغـة: ابـن أيب احلديـد، نشـر دار إحيـاء الكتـب        .٢٢
  هـ.  ١٣٧٨، ١طالعربية ـ 

صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل البخاري، دار ابـن كـثري،    .٢٣
ــا، ط     ــب البغ ــطفى دي ــق: د. مص ــريوت، حتقي ــة ـ ب ، ٣اليمام

هـ. أيضـاً: دار الفكرــ طبعـة باألوفسـت عـن طبعـة دار       ١٤٠٧
، ١ط. أيضـاً: دار الفكـر، بـريوت،    يف اسـطنبول الطباعة العامرة 

  هـ. ١٤١٧
النيسابوري، دار صحيح مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج  .٢٤

هـ. أيضاً: طبعـة دار إحيـاء التـراث    ١٤١٩، ١فكر، بريوت، طال
  العريب ـ بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح وضعيف تاريخ الطربي: حققه وخرج رواياتـه وعلّـق    .٢٥
عليه: حممد بن طاهر الربزجني، باشراف ومراجعة: حممد صبحي 

 حسن حلّاق. 

، الناشـر:  لألندلسيمد بن عبد ربـه ا العقد الفريد: أمحد بن حم .٢٦
  هـ.١٣٨٤العريب ـ بريوت، سنة الطبع: دار الكتاب 

علل الشرائع: أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني املعروف بـ  .٢٧
(الصدوق)، تقدمي: السيد حممد صادق حبـر العلـوم، منشـورات    
املكتبــة احليدريــة ومطبعتــها ـ النجــف األشــرف، طبعــة عــام   

  هـ.١٣٨٥
يف شرح صحيح البخاري: ابن حجـر العسـقالين،    فتح الباري .٢٨
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، ٢طحتقيق حمب الـدين اخلطيـب، نشـر: دار املعرفـة، بـريوت،      
  هـ. ١٣٧٩

فرق الشيعة: أبو احلسن النـوخبيت، تصـحيح وتعليـق: حممـد      .٢٩
صــادق آل حبــر العلــوم، الناشــر: املكتبــة املرتضــوية، املطبعــة:  

  احليدرية ـ النجف األشرف.
ــ   .٣٠ ــرق وبي ــني الف ــرق ب ــور   الفَ ــو منص ــة: أب ــة الناجي ان الفرق

بن طـاهر بـن حممـد البغـدادي، الناشـر: دار اآلفـاق        عبدالقاهر
  .١٩٧٧، ٢طاجلديدة ـ بريوت، 

الفصل يف امللل واألهواء والنحل: أبو حممد علي بن أمحـد بـن    .٣١
  سعيد بن حزم الطاهري، الناشر: مكتبة اخلاجني ـ القاهرة.

عبد الرؤوف املناوي، فيض القدير شرح اجلامع الصغري: حممد  .٣٢
حتقيق: أمحد عبد السالم، نشـر: دار الكتـب العلميـة، بـريوت،     

  هـ.١٤١٥، ١ط
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة: مشـس الـدين    .٣٣

أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب، حتقيـق: حممـد       
، ١طعوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسـة علـو، جـدة،    

  هـ. ١٤١٣
الكامل يف التاريخ: عز الدين أيب احلسـن علـي بـن أيب الكـرم      .٣٤

املعروف بـ (ابن األثري)، نشـر دار صـادر ـ بـريوت، طبعـة عـام       
  هـ. ١٣٩٩هـ. أيضاً: دار صادر، بريوت، ١٣٨٦

الكامل يف الضعفاء: عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيـق: حيـىي    .٣٥
  هـ. ١٤٠٩، ٣طخمتار الغزاوي، دار الفكر، بريوت، 
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الكامل: أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق: الـدكتور   .٣٦
سهيل وكار، حتقيق: قراءة وتدقيق: حيىي خمتار غـزاوي، نشـر دار   

  هـ..١٤٠٩ـ ٣الفكر ـ بريوت، ط
كتاب السنة (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين): عمرو  .٣٧

 ،٣طابــن أيب عاصــم الضــحاك، املكتــب اإلســالمي، بــريوت،  
  هـ.١٤١٣

كتاب العـني: اخلليـل الفراهيـدي، حتقيـق: الـدكتور مهـدي        .٣٨
املخزومي، الدكتور إبـراهيم السـامرائي، الطبعـة: الثانيـة، سـنة      

  ، الناشر: مؤسسة دار اهلجرة.١٤٠٩الطبع: 
لسان العرب: حممد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املصـري       .٣٩

، مطبعة دار إحياء التراث العـريب، نشـر   املعروف بـ (ابن منظور)
، ١طأيضـاً: دار صـادر، بـريوت،     هـ.١٤٠٥، ١طأدب احلوزة، 

  هـ. ١٤١٠
لسان امليزان: شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .٤٠

  هـ. ١٤٠٦، ٣طمؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 
جممع الزوائد ومنبع الفوائـد: نـور الـدين علـي بـن أيب بكـر        .٤١

وف بـ (اهليثمي)، نشر دار الكتب العلميـة ـ بـريوت، سـنة     املعر
  هـ.١٤٠٨الطبع: 

الكتـاب  املستدرك على الصحيحني: احلاكم النيسابوري، مـع   .٤٢
الـذهيب يف التلخـيص، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،       تعليقات

م. أيضاً: دار املعرفة ـ بريوت، بإشراف: يوسف عبد  ١٩٩٠، ١ط
  الرمحن املرعشلي.
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لى املوصلي: احلـافظ أمحـد بـن علـي بـن املـثىن       مسند أيب يع .٤٣
املوصـلي)، حتقيـق: أمحـد سـليم      يعليالتميمي املعروف بـ (أيب 

أسد، األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسـد عليهـا، نشـر:    
، حتقيـق:  ٢طهـ. أيضاً: ١٤٠٤، ١طدار املأمون للتراث، دمشق، 

  حسني سليم أسد، دار املأمون للتراث.
زاق الصــنعاين، حتقيــق: حبيــب الــرمحن املصــنف: عبــد الــر .٤٤

  هـ. ١٤٠٣، ١طاألعظمي، نشر: الس العلمي، 
املعجم األوسط: أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق:  .٤٥

قسم التحقيق بدار احلـرمني، الناشـر: دار احلـرمني، طبعـة عـام      
  هـ.١٤١٥

املعجم الكبري: أبو القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين، حتقيـق    .٤٦
، الناشـر: دار إحيـاء   ٢طوختريج: محـدي عبـد ايـد السـلفي،     

التراث العريب. أيضاً: الناشر: مكتبة العلـوم واحلكـم ـ املوصـل،     
  هـ، حتقيق: محدي بن عبد ايد السلفي.١٤٠٤، ٢ط

سـوي اخلـوئي،   معجم رجال احلديث: السيد أبـو القاسـم املو   .٤٧
  هـ. ١٤١٣، ٥طالنجف األشرف، 

معرفة الثقات: أمحد بن عبد اهللا العجلي، مكتبة الدار، املدينـة   .٤٨
  هـ. ١٤٠٥، ١طاملنورة، 

مقاالت اإلسالميني: أبو احلسن علي بـن إمساعيـل األشـعري،     .٤٩
مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، الناشر: دار إحياء التراث 

  قيق: هلموت ريتر.، حت٣طالعريب ـ بريوت، 
املقاالت والفرق: سعد بن عبـد اهللا بـن أيب خلـف األشـعري      .٥٠
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القمي، تصحيح وتقدمي: حممد جـواد مشـكور، الناشـر: املركـز     
  العلمي والثقايف للنشرـ طهران.

امللل والنحل: حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، حتقيق: حممد  .٥١
ملعرفـة ـ بـريوت،    سيد كيالين، املطبعة: دار املعرفة، الناشر: دار ا

  هـ. ١٤٠٤
ميزان االعتدال يف نقد الرجال: مشس الدين حممد بن أمحـد بـن    .٥٢

عثمان الذهيب، حتقيق: علي حممد البجـاوي، نشـر دار املعرفـة ـ     
 هـ.١٣٨٢، ١طبريوت، 
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