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ABSTRACT 

This research dealt with the increase mentioned in the hadiths of the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص from the 

congregation that was victorious at the end of time and that it is in Jerusalem and its shrouds, 

and that is a statement from it ملسو هيلع هللا ىلص on the importance and virtues of Jerusalem and the 

preference of Rabat and residence in it, because some contemporary scholars have judged this 

increase by weakness in support For the ignorance of some narrators and negligence, we wish 

to contradict the hadeeth. The repeated and authentic hadiths mentioned in the issue without 

increasing the house of Jerusalem. This contradicts the approach of the imams who advanced, 

such as Al-Bukhari, Muslim and Al-Tirmizi, in criticizing the hadiths as support and death. 

The known is accepted by the imams and critics of the hadith, and through the descriptive 

analytical method, it is based on gathering hadiths, studying their foundations and their 

content, then judging them. The research concluded that the hadiths mentioned in the increase 

in the Holy House are correct in support because their narratives are trustworthy, and true, 

because the increase in trust is acceptable to the modern, with known conditions, and that the 

hadiths in which there are more places other than Jerusalem are weak in support and some of 

them mukar is reprehensible, but it can be taken in the virtues of Rabat for the sake of God, 

especially in the Levant. 
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 الملخص

عاااذب ئلة اامذب طةبائاامذب طنيااحدةذااابذ وااةذب ا اال ذ  قداالذااابذا اا ذب ط اا  ذذملسو هيلع هللا ىلصتناال هذااالبذب الاااذب الاالدةذب ااحبددةذااابذ  لدلاااذب نااابذ

ذا  اااالذ اااااذب  لطاااال ذذملسو هيلع هللا ىلص  كنلاااااذلذ ب اااامذا لقاااالذ نااااذذ علاااامذ اط اااامذا اااا ذب ط اااا  ذ ا اااالذلذ ا اااالذب ةااااال ذ بالل اااامذا ااااذلذ ب اااامذ   

ب لاااا لاذب  لدلاااااذذب ط لصااااةلاذلاااا ذ  طااااحبذعلاااامذااااالاذب الاااالدةذال  اااا نذااااان بذ مدل اااامذا اااا ذب ااااة بةذ ب ن اااالدةذ  ناااالذ ط ل  اااام

ب ياااال لمذب ط ااااحبتةةذب ااااحبددةذااااابذب طياااام مذد  ذذلاااالدةذا اااا ذب ط اااا  لذ ااااالبذل اااال نذ ااااند ذب ةطاااامذب ط  اااا   اذكل ا اااالد ذ  ياااال ذ

 ب  ة ااال ذاااابذق ااا ذب  لدلااااذاااان بذ   ناااللذاطااااذ  طاااحبذعلااا د ذال مدل ااامذلااا ذ د دااا ذ  اااةذ ب ااا ذ ااااذ ةطااامذب ماااة ذ ب   ااا لللذكطااالذ  ذ

 ط ة اااامذ  اح ااامذعنااا ذ ةطااامذ ق ااالدذب لااا لالذ  ااااذوااايهذب طاااند ذب حصااا بذب  لل لااابلذب ااال ذل اااح ذعلااامذ طااا ذذلااالدةذب   ااامذا اااة  دلذب

ب  لدلاااذ ددباااامذ اااالق  الذ   حقدااالذدااا ذب ل ااا ذعل دااالذولااااذب الااااذا ااامذ  ذب  لدلااااذب اااحبددةذاالااالدةذا ااا ذب ط ااا  ذصااال لمذاااان بذ

ذب  لدلااااذب  ااابذا دااالذذلااالدةذ  ذد بتدااالذد اااليلذ صااال لمذ  نااالذ  ذذلااالدةذب   ااامذ  اح ااامذعنااا ذ ب طلااا د اذا اااة  دلذب ط ة ااااملذ    

  اااالكاذ  ااااةذا اااا ذب ط اااا  ذااااا   مذااااان بذ ا  اااادلذ ن ااااةةذ  نااااللذابذ ق ااااذذلط اااااذ  ذل واااالذاداااالذااااابذا اااالةلذب ةااااال ذااااابذاااااا لذ ذ

 . ويحصلذابذايدذب  ل 

ذ

ذ.للدةذب   ما  ذب ط   لذب ةال لذب ئلة مذب طنيحدةلذق  ذب ل لالذذ:ذالكلمات المفتاحية

ذذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 872 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :مقدمة

ذ.ب لط ذهللذدبذب  ل ط الذ ب ييةذ ب يي ذعلمذ شةفذب طةال الذ علمذ  ذذ صلاذذ  اذتا د ذاإ يل ذا مذلح ذب  لا

ااااإ ذ ااالذتطاااةذااااذذاليااائ اذعل ااامذ ا ااا ذب ط ااا  ذولصااامذ ااااذب ااا يهذعيااا ة ذصاااد حذ  ةل ااابذ  لل  ااامذتدحلااا ذا ااا ذب ط ااا  ذا ااا مذ

 ب حااااالةلذ  اااالذك  ااااةبذ اااااذ اناااال ذبااااااي ذلياااا اد ذب  اااا حدذال  اااام ذ ب  نااااح ذ اااااذقااااا هذقيااااةذ ذااااا د ذ كيااااةذشااااحكمذب ئااااة ذ

ذ.ب ط   لا

ذانااالفذ لة اامذ ااااذ   اااذذااا ا مذ ةبائااامذعلاامذب لاااخذا ااامذلااح ذب   ل اااملذ لاا ذويااا ذا ااا ذذملسو هيلع هللا ىلص لاا ذتاااحبتةيذب  لدلاااذعااااذب ناااابذ ااام  

ذ. ذب ة بلليذاا  ذب ط   ذ  كنلاذب  لدلاذالاذب ئلة مذاايدذب  ل لذ وي دلذا 

ب الااالدةذ ااااذ...ذ»:ا ذاااالاذب الااالدةذب اااحبددةذاااابذب لااا لاذتنااا دلذتلااا ذ الااااذذلااالدةذب   ااامذعنااا ذعلطااال ذب لااا لالذلااالهذبا ااال ذب الل اااب

دااللذب   اامذ  اح ااملذللناالذ اا مذب اامذ مط االذعل ااذلذااالذا ااذذواايفذ  اادحدلذاطاااذب ناال ذ اااذل ااالذذلاالدةذب   اامذ ئل االلذ  ااند ذ اااذبذل ال

 ب ياال اذب   ياا للذ اااحذ قداالذت ااالذااابذ حااا ذد  ذ حااا لذا  ااالذاببذكاال ذب اال ذد بااالذد اامذ لاثاالذدا االلذ ب اال ذ اا ذلاالكةالذ  لااذذ

 ت ااالذااابذ حااا ذ وااةذ  ااةبةاذتل دااللذ  اااذ  اا ذااابذب اامذ  طاالذعل االذا اا ذ لاا،لذااالذكاالذذلاالدةذ داالذ  اا ذل ياادللذا اابذ...ذ  ذد قااذلذ

ذصااال دللذ اااابذ حاااا ذلزماااا ذا ئااامذب الااالدةذ حاااا ذلماااا ذايااال دللذ اااابذ حاااا ذل لااا  :ذلذ ل اااحهذب لااالاحذباااااذ ماااة]1[«ذب ثاااا 

 ب طن ااحهذعاااذ ةطاامذب لاا لاذب ط  اا   اذك ااا ذب ااة طاذااااذ داا  لذ لل اامذب  ئاال لذ   طاا ذااااذ ناااللذ لل اامذااااذ  اا الذ علاابذااااذ»

ب  اااة  اذا طااالذل  لاااخذال الااالدةذ   ةاااالذذب طااا لنبلذ ب ا ااالد لذ  اااابذذدعاااملذ  اااابذ ااالت لذ ب ن يااالةبلذ ب ااا بدلئنبلذ   اااةا لذبع اااالد

 ب ااال ذلماااة ذعلااامذلحبعااا ذب طلااا د اذ قدااا ذبذ»:ذلذ لااالهذاااابذ حاااا ذ واااة]2[«ذ بذل اااةفذعااااذ  ااا ذ اااند ذا اااي ذلااااحهذب الااالدة

ذ]3 [.«ال  ذ ي  لذ اذب  احهذ ب ةدلذالذلة لح ذال  ةبةاذ-  ذب اللدةذ-لل طح ذعل ذ

ذ. نذب   مذ  ةاذ اذب   ليلذ   ذتل نذادلاذب اللدةذلةبةاذ وةىذت ا ذع  ذب ط ل  مال اللدةذ اذب   مذ  اح مذا ة ذ  ذبذل ل

ب اااحبددةذاااابذا ااا ذب  لدلااااذب ناحلااامذب  ااابذا نااا ذ  ذب ئلة ااامذ"ذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنااالفذا ااا ذب ط اا  "ذ ااالبذب الااااذل نااال هذذلااالدةذ

ذ.ب طنيحدةذب طةبائمذابذ وةذب ا ل ذ ا ل ذ  ىذصلمذالاذب  لدلاذ اذا  دل

 :أهمية البحث

تناااا ذ اط ااامذاااالبذب الااااذ ااااذكحقاااذذددباااامذتئا  اااذذ طاااند ذب ط  ااا   اذكل ا ااالد ذ  يااال ذ ب  ة ااال ذاااابذتيااال اذب  لدلااااذ ت ااا   دلذ

 اااذواايهذب الاااذب  اال لذااابذ  ااحبهذب ااة بةذ  لااحبهذعلطاال ذب مااة ذ ب   اا للذااا د لذكطاالذ ت ملاامذ اط  ااذذااابذا اال ذ م اامذتحد ااخذ ةطاامذ

 صااا د ذا ااا ذب  لطااال ذااال ذتاااحد  د ذبذللااا  ذااااذذ  اااحد  د ذب طملا ااالذ اااحذوااايفذب حبلااا لذ لاااا اذاااالبذب الااااذب مااة ذ ب   ااا للذ طااااذ
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ذ اااالذاااالاذب اااايدذاااابذداااال ذ دااااليذا ااامذلاااح ذ ا ااالذبالل ااامذ ب ةاااال ذاااابذاااايدذب  ااال ذعل ااامذ اااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنلااااذذولصاااملذ    

ذ.ب  لا

 :أسئلة البحث

ذ:  ل  م ل ذالبذب الاذ إل لامذعاذب ائلمذب

ذالذذللدةذابذا  ذب ط   ذ  كنلفذا  ذب ط   ذصل لم؟.ذ1

 الذب  لدلاذب حبددةذااللدةذا  ذب ط   ذ    ذ وةىذصل لم؟.ذ2

 :مشكلة البحث

 ااااذوااايهذبا اااياذعلااامذ   ااال ذب  لطااال ذب ط اااموةلاذعلااامذذلااالدةذا ااا ذب ط ااا  ذاااابذ ااا لاذب ئلة ااامذب طنياااحدةذاااابذ واااةذب ا ااال ذقمااا ذ

ذ.ب اللدةذامقدلذا   مذان بلذشلبةذ  نللذ البذل ل نذب طند ذب ل ذالدذعل ذذ ةطمذب  ل ذ اذب ط     ا  ذ ل اد ذ   ذعلمذ

 ااالاذب الاااذاااحذ لل  اامذتئا   اامذ طااند ذب ط  اا   اذااابذق اا ذب  لدلاااذ ا اال ذصاال لدلذ اااذااا  طدللذكطاالذ قااذذدااالاذعاااذ ةطاامذب مااة ذ

ل نذ طااالذاااالدذعل اااذذ ةطااامذب ماااة ذ ب   ااا للذ ااااذاااال نلذدااااحب ذ ذ ب   ااا للذ طااااذ صااانذال  يااالالذ  ذتحد اااخذب طملا ااالذ ااااحذ  ااا

ذ.عل د 

 :أهداف البحث

ذ.اداليذصلمذب اللدةذب حبددةذابذ  لاذب ئلة مذب طنيحدةذ  قد ذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذ.ذ1

ذ.ا ل ذا نذب  لدلاذب حبددةذااللدةذ   ذ وةىذعلمذا  ذب ط   ذابذب ئلة مذب طنيحدة.ذ2

 :منهج البحث

   ذب ال ااااذب طاااند ذب حصااا بذب  لل لااابذاااابذاااالبذب الاااالذ  ااااذلااال ذامطااا ذب  لدلااااذب اااحبددةذاااابذب طيااام مذ ااااذك ااا ذب لااا لالذباااا 

 ت ةلمدااالذ ااااذ  ااالقدلذب صااال ملذدااا ذددباااامذ اااالق  ذب  لدلااااذددباااامذ ي    اااملذ ا ااال ذ لاااحبهذعلطااال ذب لااا لاذاااابذصااالمذاااالاذ

ذ.اذا ندلب  لدلاذ ا  دللذد ذ نلل مذ لحبهذب  لطل ذ ب  ة  

ذ: ت ذت ي  ذب الاذا مذ    مذ  ال  اذ ولتطملذعلمذب نلحذبآلتب

ذ.    م

ذ:ب  لدلاذب  بذوي ذب ئلة مذاا  ذب ط   لذ   طدللذ ا ذذ ئلال :ذب طالاذب  ه

ذ.ب  لدلاذب  بذوي ذب ئلة مذاا  ذب ط   :ذب طئل ذب  ه

ذ.ب ل  ذعلمذب  لدلا:ذب طئل ذب  لقب
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ذ:ذب  لدلاذب  بذشطل ذا  ذب ط   ذ   ةالذ   طدللذ ا ذذ ئلال :ذب طالاذب  لقب

ذ.ب  لدلاذب  بذشطل ذا  ذب ط   ذ   ةاذ:ذب طئل ذب  ه

 .ب ل  ذعلمذب  لدلا:ذب طئل ذب  لقب

ذ:ب ن لة 

 :األحاديث التي خصت الطائفة ببيت المقدس، وحكمها: المبحث األول

 :تي خصت الطائفة ببيت المقدساألحاديث ال: المطلب األول

 :حديث أبي أمامة : أوال

ذ   ذ اااحهز ذا ب ذ:"ذملسو هيلع هللا ىلصلَااالَهذَداز ذَوااال َ َدز   ذَ اااا  از   اااة  ذلَااالا ة لَاذَبذلَ ز ا    ذَِّااالا ة لَاذ ََ ااا ز ع لا      ااابذَعلَااامذب ااا ع
ذ ز اااا  ذ َلة  َااام ذ   ذَبذتَاااَابهز اااا  ذ   ذَ ااالذ ََصااالاَدز  

ذ ذَكَل  مَذَ  َ بَ ذَ   مذلَم ت  َدز   ذ   ذَ از   ةز ؟ذلَلهَذ:ذلذلَل زحب" َ   ذاَ    ذب  َط      ذ:ذ"لَلذَدازحَهذ   ذَ  َل َاذاز   نَلف  ذ"ا اَ    ذب  َط      ذَ  َك 

ذ[.9[لذ بااذائله[8[لذ ب حبائب[7[لذ ب طلل لب]6]ذلذ ب ئاةبقب]5 [لذ ب ئاة ]4 [با ل ذ  ط :ذوة  ذ: تخريج الحديث

ب ئااااااة لذ ب طلااااال لبلذ)   طااااا ذاااااااذب  اااااةلذب لطيااااابذ(ذ  طااااا ذاااااابذب طيااااان ) دااااا  ذاااااااذ   اااااةذ:ذد باذ:االسةةةةةناددراسةةةةةة مةةةةةدار 

لذديداا د ذعااااذَاااطةةذااااذدا  اااملذعاااذلل ااامذااااذ اااابذ(ب ئاةبقاااب)لذ  اااحذعط اااةذع ياامذااااذ لطااا ذب نلاال ذ( ب حبااائبلذ بااااذائاااله

ذ.ب ل لا...ذملسو هيلع هللا ىلصعاذب نابذذبعطة ذب ي القبلذعاذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بلذعاذ ابذ  ل مذب الال

ذ[.11[ملسو هيلع هللا ىلصص  ذااذعمي ذااذب للدثذب يدطبلذصل  ذب نابذذ:أبو أمامة الباهلي  -

 اااابذ  ل ااامذ:ذ ااااحذب  مطااال ذب ل اااة بذب لطيااابلذد ىذعاااا:ذب يااا القبلذ ااااحذعاااا ذب ماااالدلذ ل اااله:ذعمةةةرو بةةةهللا عبةةةد   الح ةةةرمي -

لذبكاااةاذب ا ااالد ذاااابذب  ااالدل ذب  ا اااةذ  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ[11[ب يااا القبلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذ:ذب اااالالبلذ  اااابذاةلاااةةلذد ىذعناااذ

 بكاااةاذباااااذول اااح ذب  قاااابذلذ[13[  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ بذت ااا ليذلذ بكاااةاذباااااذ اااابذ ااالت ذاااابذب ماااة ذ ب   ااا لل[12[ بذت ااا ليذ

لذ بكاااةاذ[16[" بذتااالا بذد ااامشااال:"ذلذ لااالهذب  ملاااب[15["شااال بذد ااام:"ذلذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح [14[اااابذك لااااذذب   ااالي

لذ لااالهذ[19[لذ بكاااةاذبااااذعااا ذب ااااةذااابذببااا  نل [18[كاال ذ   ناال:ذلذ لاالهذاااابذ  االا ةذعلطاال ذب  يااالد[17[بااااذ ااال ذاااابذب   االي

 اااالذعلطاااا ذد ىذعنااااذذاااااحىذلل اااامذااااااذ ااااابذعطااااة ذ:"ذلذ لاااالهذااااابذ حااااا ذ وااااة[21["تاااالا بذبذل ااااةف:ذ"ب اااالاابذااااابذب ط اااااب 

:ذلذ لااالهذباااااذ ماااة[23["ذ داااخ:"ذلذ لااالهذاااابذب   ااالف[22["ذتااالا ب:"ذب ط نااابذاااابذب  ااا  ل لذ لااالهذلذ بكاااةاذااااب[21["ذب يااا القب

ذ[.25[لذ بكةاذبااذلئلحا لذابذب   لي[24[  احه
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ذ:ذ اااااحذذدعاااامذب  اااال بذب لطيااابلذ بااااا ذ َااااابذعطااااة ذذدعاااملذد ىذعااااا: يحيةةةن بةةةةهللا أبةةةةي عمةةةةرو ال ةةةيباني - عطااااة ذااااااذعااااا ذ  

شااا  ذد اااملذ:ذلذلااالهذبا ااال ذ  طااا [26[ةةذاااااذدا  اااملذ  ااااحذع اااامذعاااالدذاااااذعاااالدذب  اااحب ااااط:ذب يااا القبذب ل اااة بلذ د ىذعناااذ

لذ لااالهذباااااذ[31[ذد ااام:ذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل لذ[31[لذ باااااذ اااال [29[لذ  د اااذذد ااا  ذ[28[د ااامذشااال بذ:ذلذ لااالهذب  ملاااب[27[د ااام

لذ لاااالهذ ااااااحذعلاااابذب لااااالاحذ[34[صاااا   :ذ لاااالهذبااااااذواااااةب لذ[33[ذد ااااام:ذلذ لاااالهذ اااااحذاااااا  ذب يااااط لقب[32[د ااااملذد ااااامشاااالا اذ

 [.37[د مذ:ذلذ للهذبااذ مة[36[د م:ذلذ للهذب لااب[35[   ذب   ليذلمط ذ  ل ذ:ذب ن يلاحد 

 اااحذع ااامذ  طاا ذااااذ:ذلل اامذااااذ ااابذعطااة ذب  اا القبلذد ىذعنااذ:ذ اااحذعااا ذ ذب ة لاابلذد ىذعااا: بةةهللا ربي ةةة الفل ةةطيني: ضةةمرة -

 ااااذ:ذلذلااالهذبا ااال ذ  طااا [38[  ااااحذعط اااةذع يااامذاااااذ لطااا ذباااااذب نلااال ذب ة لااابذب  اااةلذب لمااالذ لذ  دااا  ذاااااذ   اااةذب ة لااابل

د االذصااال اذد اامذ اا مذاااذذاااام ذ:ذلذ لاالهذاااابذ حااا ذ وااة[39[ب   االيذب طاام حق اذد االذصااال اذب لاا لاذ اا ذل اااذال  ااال ذد االذل ااادذ

لذ لااالهذ[43[صااال ا:ذبااااحذ ااالت لذ لااالهذ[42[د ااام:ذلذ لااالهذب ن َيااالةب[41[د ااام:ذلذ لااالهذلل ااامذاااااذ  ااا ا[41[  ل اااذذ ااا لاذ اااالذب يااا  

كاال ذد اامذ م حقبااالذوا ااةبذ ااا ذ:ذلذ لاالهذبااااذاااا  [46[لذ بكاااةاذبااااذشاالا اذاااابذك لاااذذب   ااالي[45[لذ  د اااذذبااااذ ااال [44[د اام:ذب  ملااب

ب لاااالاحلذب ة اااالذ:ذ لاااالهذبااااااذعااااا ذب داااالد ذل[48[كاااال ذا اااا دد ذااااابذذ لقااااذ:ذلذ لاااالهذبااااااذلااااحقم[47[ل اااااذاناااالفذ ا اااالذ نااااذذ

صااا   ذلدااا ذللااا يذ:ذلذ لااالهذباااااذ ماااة[51[ب لااالاحلذب  اااا ذب يااال الذب طااام ح لذ  ااادحدذ ااالذا اااذذ  طاااا:ذب ااالاابلذ لااالهذ[49[ب يااال ا

]51.]  

ذااااطةةذاااااذدا  ااام:ذلااالهذب ال اااا  ا ذكلقااا ذ اااذذا ااا ذب  اااال ذب  ااابذتلااا ثذعندااالذ اااالذب يااان مذابذ"ذد ااام"ذ ب ااال ذل اااة اذ لال ااااذ   

ا ااذذقثااةذ اا ذ االذتاا ذا لقااذذ اااذتحد ااخذ"ذصاا   ذلداا ذللاا ي"ذاحذبااااذ مااةذا ااذ  ذتلاامذب  ااال ذبذتاا دةذااابذ  ثااذذ ات لقااذلذ لااحهذب لاال

عنااا ذ اااالذاااالبذب  ااام لذا  ااانذلللاااا ذكم ااا ذ ااااذب ط اااموةلاذذ-ااااطةة:ذ  ذ-اطااااذكااال ذاااالبذ ل اااذ:ذ اااالذب يااان مذ اااذلذلااالهذب  ةبلاااب

ذ.لمذاطةةذابذ  ل  اذا ،د مذ ذذ  ال لذ ويحصلذ ق ذذ  ذلن ةذع:ذلذ كل ذب   مذال للاحذبااذ مةذ  ذل حه[52[ ل  ل ذا ذ

 :مهدي بهللا ج فر، واحمد بهللا الفرج الحمصي، عي ن بهللا محمد -

ااا  ل ذااااذع  نااملذ اااطةةذااااذ:ذ اااحذعااا ذب ااة طالذد ىذعااا:ذااااذ  داال ذااااذادااةب لذكن  ااذذ اااحذ لطاا لذ ل االهذمهةةدي بةةهللا ج فةةر  -

لذ[54[د اااملذبذاااام ذااااذ:ذلذلااالهذباااااذ  ااا ا[53[ ع طااال ذاااااذاااا   ذب ااا بد ب:ذدا  ااامذب ة لااابلذ عاااا ذ ذاااااذب طاااالدفلذ د ىذعناااذ

:ذلذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليلذ لاااله[56[ ددكاااذذ اااابذ  ااا ذلياااط ذ ناااذ:ذلذ لااالهذباااااذ اااابذ ااالت [55[ لااالهذب ا ااالد ذ  ل اااذذ ن اااة

لذ لااالهذباااااذ[59[بذاااام ذااااذ:ذ ااااحذعلااابذصااال اذاااااذ لطااا ذب لااالاحلذ لااالهذ[58[بذاااام ذااااذ:ذ لااالهذصااال اذ اااادةلذ[57 [داطااالذ وئااام

ذ[.61[ص   ذ ذذ  ال :ذلذللهذبااذ مة[61[د ىذعاذب   ليذ لبذلز َلا ذعل ذذ:ع  
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  طااا ذاااااذب  اااةلذاااااذاااال طل ذب  نااا  لذ ااااحذع اااامذب لطيااابذب ط اااة فذال لمااالذ ذب طااا ب ذامااال  ذ: احمةةةد بةةةهللا الفةةةرج الحمصةةةي -

عنااا قلذ لااالذب يااا  لذك انااالذعناااذذ  للاااذذ:ذلااالهذباااااذ اااابذ ااالت لذ[62[ب نيااالةب:ذااااطةةذاااااذدا  اااملذد ىذعناااذ:ذ طاااالذد ىذعاااا

لذ كااال ذ  طااا ذاااااذعط اااةةذل ااا نذ  اااةالذ[65[د ااامذ  ااادحد:ذ لااالهذ يااالطمذاااااذللاااا لذ[64[لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   ااالي[63[د ااام

لذ[66[ب لماالذ ذكاالببلذ ك اااذذب  اابذعناا اذ  ااطةةذ بااااذ ااابذااا لمذ اااذك اا ذ  طاا ذااااذب ن ااةذ ل اا ذا  ااذ:ذ عاااذ لطاا ذااااذعااحف

 ااا ذاااا  ذذلااا ذب  طلاااذذب نااال ذ د  بذعناااذلذ  ااا مذ طااااذ:ذ لااالهذباااااذعااا  لذ[67[ ب ط اااة ك ا بكاااةاذباااااذب ماااحذ ذاااابذب  ااا  ل ذ

 ل ااا ذد بللتاااذذ يااا   طملذ ب  اااحهذلذب  ااا  لذب ط طاااةلذب طلااا ثذ:لذ لااالهذب ااالااب[68[للااا  ذال ل اااذلذ  ذل ااا لاذااااذلذابذ قاااذذل  ااا ذ  ل اااذ

ذذ[.69[ا ذذ لذلل ذذبااذع  لذا ة ىذ ذذ  ذا  ذ

ع ياامذااااذ لطاا ذااااذع ياامذ اااحذعط ااةذااااذب نلاال ذ:ذع ياامذااااذ لطاا ذااااذاااالل لذ ل االه:ذالنّّحةةاس أبةةو عميةةر عي ةةن بةةهللا محمةةد -

 ااااحذدب دلذ ب ن ياااالةبلذ باااااذ ل اااذلذ ب ا اااالد ذاااابذ  ااااةذ:ذاااااطةةذاااااذدا  اااملذ ب ح  اااا ذاااااذ ياااال لذد ىذعناااذ:ذب ة لااابلذد ىذعاااا

 اااحذعط ااةذ:ذلذلاالهذبااااذبااابذ االت [71[ ئ اا اب ماال  لذ لل اامذااااذعااا ذب اااللبذب بقاابلذ لل اامذااااذ  اا الذ االيذااانمذااا ذ وطياا اذ 

:ذلذ لااالهذب اااالااب[73[د اااام:ذلذ لاااالهذب نيااالةب[72[د ااااملذ   اااحذب نااال ذ لاااا لاذااااطةةذ:ذلذ لااالهذبااااااذ  ااا ا[71[ب ة لااابذد ااامذدااااالذ

ذ.[75[د مذالالذ:ذ للهذبااذ مةلذ[74[با ل لذب للاحلذب  لا لذب    ة

 :أقوال ال لماء في درجة الحديث

د باذب حباااائبذ:ذلذ لااالهذب  طااالد [78[د ل اااذذد ااالي:ذلذ لااالهذب د  طاااب[77[اااان اذصااال ا:ذ لااالهذب يااا ح بلذ[76[صاااللذذب ئااااة 

لذ بكاااةاذاااابذ[81["ذ ن اااة:"ذلذ بكاااةاذب  اااالقبذاااابذاليااالمذب  لدلااااذب  ااا   مذ لاااله[79[اااابذا ااالةلذا ااا ذب ط ااا  لذ د ل اااذذد اااليذ

 اااا لاذ:ذلذ لاااالهذ ل  ااااحبذب طياااان [81["ب ئاةبقاااابذااااالبذااااان ذااااا  نلذ  لاااا لاذ ااااابذ  ل اااامذشاااالا ذانلااااحاذد با:"ذب يااال لملذ لااااله

ذ.[82[لذ البذاانلدذا  ن"ا  ...ذللذداحهذ لذ  لاذا ذ:ذلل حب:ذ"صل اذ   ةاذد  ذلح ذ

 :حديث مرة البهزي : ثانيا

لاالذ:ذبذتااابهذ لة اامذ اااذ   اابذعلاامذب لااخذِّاالاةلاذعلاامذ اااذقاال  ا لذ ااا ذكلاقاال ذااا اذب كلاامذ  اامذلاامتبذ  ااةذ ذ ااا ذكاال ملذللناالذ"

ذ"ب ة لمذابذب ةاحةلذب مذ قدلذ  ةامذ   ةلم"ذ   دنبذ  :ذلله"ذامكنلفذا  ذب ط   :ذداحهذ ذ  لاذا ؟ذلله

ذ.[86[لذ بااذعيلكة[85[لذ ب  ئ  ذب ا  بد [84[لذ ب  يح [83[ب ئاةبقب:ذ ذوة ذ :تخريج الحديث

اااااطلع لذاااااذعاااا ذ ذاااااذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح لذ لذ (ب ئاةبقاااب) يااا اذاااااذ اااا ذب دااااحابذذ:د باذ:دراسةةةة سةةةند الحةةةديث

  لطااا ذاااااذعاااا ذب  الااااذب ة لااابذ(ذب ئاةبقااابذ ب  ياااح ذ باااااذعيااالكة)عااااذذكةلااالذاااااذقااالا ذب دااااحابذذل(ب  ئ ااا ) يااا حدذب    اااذذ



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 876 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

لذعاااذعاااالدذاااااذعااالدذب ة لااابذ اااحذع ااااملذعاااذ اااابذذدعااامذب ياا القبلذعااااذ ااابذذدعااامذب اااحعيقبلذ(ب  يااح ذ باااااذعياالكةذ ب  ئ ااا )

ذ.ب ل لا...ذل حهذملسو هيلع هللا ىلصعاذكةل ذب يلح بلذعاذ ةةذب ادا لذ قذذاط ذداحهذ ذ

ااا اذب دد ذ اااذب  اال لذذك اا ذااااذ ااةةذب ادااا لذ ب ياال اذ ااةةذااااذك اا لذ ااذذصاالامل:ذ ااةةذااااذك اا لذ ل االه:  مةةرة البهةةزي -

ذ[87[.انمذاا ذ وطي ا:ذ  ليذادلذانمذتي ذ وطي الذ ل ل

:ذ اااحذدشااا لاذكةلاا ذاااااذ اةاااامذااااذب ياااال ذااااذ ةدااا ذب صاااالبذب طيااة لذب   اااةلذ  اا ذب شاااةبفلذد ىذعااااذ:كريةةب ال ةةةحولي -

ااااابذصاااالا ذذ:ذ لاااالهذبااااااذب د ااااةذل[89[ ااااذذصاااالام:ذلاااالهذب ا ااااح لذ[88[ اااااحذ علاااامذب   ااااب:ذ ااااةةذااااااذك اااا ذب ادااااا ذد ىذعنااااذ

اااابذصااالا ذذقثاااةلذ لااا ذ:ذلذ لااالهذباااااذعاااا ذب ااااة[91[ ااا ذل اااا ذصااالا ذذ  اااةذ اااابذ ااالت :ذ عااااذ   اااةذب طيااا   ة لذلااالهلذ[91[قثاااة

  اااال ذ  ااا ذذملسو هيلع هللا ىلصلذ  ذ قاااذذ ددفذب ناااابذ[93[ بكاااةاذباااااذ ماااةذاااابذب ط  اااة  الذ[92[قثةقااالذالااا ذقمااا ذ اااذذد بلااامذابذعااااذب ياااللام

 بكاااةاذب  ملااابذاااابذب   ااااليلذذل[96[لذ بااااحذ ااالت [95[لذ ب ا ااالد [94[لذ اااا  ذعناااذذ  طااا ملسو هيلع هللا ىلصلاااةاذ  ذ ق اااذذ اااال ذا ااا ذ اااالةذب ناااابذ

ذ ااذذصاالام:ذبكااةاذبااااذ ااال ذااابذب   االيلذ لااله لذ[97[تاالا بذد اامذ اااذو االدذب  االا  ا:ذ لااله لذ بكااةاذبااااذلئلحا االذااابذ[98[ل االهذ   

ذ[99[.ب   لي

ااااحذبااااحذ علااامذب   ااابذ  ذب  ملااابذ  ذب اااحعيقبلذد ىذعااااذكةلااا لذ د ىذعناااذذ ااااحذذدعااامذب يااا القبذ لااا ذذ:وعالنيأبةةةو زرعةةةة الةةة -

ذب  ئااامذكااال ذ ااااذلاااالذب نيااال لذ اااالبذب ااال ذد لاااذذباااااذعيااالكة لذ[111[لذاااا  ذعناااذذب ا ااالد [111[ اااا ذاااابذبااااطذذب ئاةبقااابذ  ذ   

ذ[113[.شل بذد م احذ علملذ:ذلذ للهذب  ملب[112[ش  ذ اذعمذ:ذ للهذ احذ لت 

ذ. احذلل مذااذ ابذعطة ذب ي القبلذااخذتة ط ذذ:أبو زرعة ال يباني  -

لل ااامذاااااذ اااابذ:ذعاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابذب دااااحابلذ َازاااحذع اااامذب  اااحب لذالداااابذب صاااللذد ىذعااااذ:عبةةةاد بةةةهللا عبةةةاد الرملةةةي -

اااااذعااا ذب  الاااذب ة لاابلذكاال ذ اااذا اااي ذذكةلاالذااااذقااالا ذب داااحابلذ اااطةةذااااذدا  ااملذ  لطاا ذ:ذعطااة ذب ياا القبلذ د ىذعنااذ

ا ااالد:ذلذ لااالهذبااااحذ ااالت [116[د ااام:ذلذ لااالهذلل ااامذاااااذ  ااا ا[115[اااا  ذعناااذذب ا ااالد لذ[114[ َاااالذب  ااال ذ عاااالدا  لذ[117[ ااااذب  ز

كاااال ذ اااااذب  ا اااالدلذ كاااال ذ:ذلذلاااالهذبااااااذعااااا ذب اااااة[119[د ااااملذد اااالذصاااال اذ:ذلذ لاااالهذب  ملااااب[118[ااااابذب   ااااليذ بكااااةاذبااااااذ ااااال 

كااال ذ طااااذ:ذ لااالهذباااااذ اااال ذاااابذب طماااة   الذ[111[كااال ذ ااااذب ااااالدذ ب  اااالدذد ااام:ذلذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح [111[د ااام

 لاا ذعل ااذذب    اانذ ب  ااالدةذ  اامذ  االذعاااذب ل ااحذ بات اال ذا اال ذلاامتبذال  ااب ذعلاامذ ياا ذب  ااحا ذ  اامذك ااةذب طناالك ةذااابذد بل ااذذ

ااااالذب  اااااةةذاطاااااذ:ذب  لااااا لذ لاااالهذ  ل اااالذعلاااامذت اااا  نذبااااااذ ااااال ذ ااااذذب ابااااا :ذلاااالهذب اااالاابلذ [112[علاااامذلل داااالذالااااا لخذب  ااااةف

ذ[.114[ص   ذلد لذ الشذبااذ ال ذا لهذلي لخذب  ةفذ:ذلذللهذبااذ مة[113[ د حا
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ب  اااةةذاطاااذ د ااذذ اااذ ةطاامذب مااة ذ ب   اا لللذالاا ذلماا ذب ال اااذ اااذ ااة ذااابذعااالدذااااذعااالدذابذبا اال ذبااااذ ااال لذ   االذ:ذلاالهذب ال ااا

ذ دلاااالةذااالبذب  لااا ذكااالااذ  ااا اذ  اااابذ ااالت ذ ب  ملااابذ د اااحالذا ااال ذب صااالذاااايذليااال ذ اااذلذويحصااالذ "ذصااا   ذلدااا :"ذلااحهذب لااالاح   

ذ".د مذ ذذ  ال "ذ ال للاحذ  ذل حهذا ذ

الف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر )ومحمةةةد بةةةهللا عبةةةد ال زيةةةز الرملةةةي ( الطبرانةةةي والف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر)زكريةةةا بةةةهللا نةةةاف  األرسةةةوفي  -

 (.والخطيب

د ىذعااااذعاااالدذاااااذذ ااااحذلل ااامذذكةلااال ذاااااذقااالا ذب دااااحاب(: الطبرانةةةي والف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر)زكريةةةا بةةةهللا نةةةاف  األرسةةةوفي  -

لذبكاااةاذباااااذ[116[بكاااةاذباااااذ اااابذ ااالت لذ  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ بذت ااا ليلذ[115[عاااالدذب  اااحب لذ د ىذعناااذذل  اااحبذاااااذاااا  ل 

ذكةلااالذ:ذلذ لااالهذب ااالااب[119[لذ بكاااةاذباااااذلئلحا ااالذاااابذب   اااليذ[118[لذ  د اااذذب د  طاااب[117[ لااالهذل اااةب:ذ اااال ذاااابذب   ااالي

ذ[151[.بكةاذبااذ ابذ لت لذ   ذل   ذذبذاحذ بذ   :ذلذ للهذابذ حا ذ وة[121[ب داحابذص   ذا ذشل ذ 

عاااا ذ ذ لطااا ذاااااذعاااا ذب  الااااذاااااذ لطااا ذب  طاااة لذ ااااحذ(: الف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر والخطيةةةب)ومحمةةةد بةةةهللا عبةةةد ال زيةةةز الرملةةةي  -

ب ا ااالد لذ اااااطلع لذاااااذ:ذااااطةةذاااااذدا  اااملذ عاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذد ىذعناااذ:ذب ة لااابذب ط اااة فذاااالااذب حباااائبلذد ىذعاااا

 ددك اااذذ  ااا ذل ااا ذ اااابذ:ذلذلااالهذ ااااحذ اااالت [123[لذاااا  ذعنااااذذب ا ااالد ذ[122[عاااا ذ ذب صاااادلقبذااااطحلذلذ لل اااامذاااااذل  اااحبذ

 ااا مذا اااح ذ:ذلذ لااالهذ ااااحذذدعااام[124[ ذاااال طلطحدلذااااحذا ااامذب  ااا نذ ااالذااااحذب ياااطلاذ ناااذلذكااال ذعنااا اذ ةبةااا لذ  ااا ذل ااااذعنااا ا

لذبكاااةاذب  ملااابذاااابذب   اااليذ[127[داطااالذوااال نذ:ذلذبكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليلذ لاااله[126[كااال ذ لاثااال:ذلذلااالهذب  ياااح [125[

ذ[131[.ذص   ذلد ذ كلق ذ ذذ  ةام:ذلذ للهذبااذ مة[129[لذ بكةاذبااذب محذ ذابذب    ل ذ[128[

 :وال ال لماء في درجة الحديثأق

  ذعلااامذاااالبذب يااا ل ذااااحذ ااااحذ علااامذ:ذ طلااامذب  اااحه:ذلذ لااالهذب  اااالقب[131[د باذب ئاةبقااابلذ ا اااذذ طلعااامذ ااا ذ عاااةاد ذ:ذلااالهذب د  طاااب

ذ[133[.ذ احذ علمذالبذ مدحهذبذل ةف:ذلذ للهذب دق   [132[البلذ قذذبذل ةفذابذابذالاذب ة بلملذادحذ مدحهذ

 :الحكم علن األحاديث: الثانيالمطلب 

ذ ةلااخذاااطةةذااا اذدا  اامذصااال لملذ لاا ذتحا اا ذاة بلاامذعااالدذااااذعاااالدلذ ا اا ذددبااامذب لاا ل  اذب ياالا  اذائةلدطاالذل اااا اذ لال اااذ   

ذ. البذل هذعلمذصلمذب ة بلم

ذ:لمتب  لذال نيامذ طاذا نذب ة بلليذب يلا مذ اذ الذب  ل لذا ط اذ يةذ د  د ذ ب ةدذعل دلذ اذويهذ لذ

ذب اااة بة:ذ  ب ااااطةةذاااااذدا  ااامذ عاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذ لااا ذول  ااا ذد بلااامذااااطةةذ:ذعااااذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذاطااالذ   

  ااالذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بذ  ااال ذ:ذلذ بآلواااة( اااةةذب اداااا )  ااالذ اااالذ  ل ااامذ  ااال ذ:ذ  ااا اطل:ذد بلااامذعاااالدلذاااابذ حاااا  ا
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حذذدعااامذب يااا القبلذاااالبو يفذعل اااذذ ندطااالذلل ااابذاااابذب ااان مذتاااةددبذاااابذلااااحهذد بل دطااالذ اااابذ علاااملذ ب اااةب  ذعندطااالذ ب ااا ذ ااااحذ اااا

ذ[134[.  ل

(ذب ئااااة ذ ب طلااال لب)   طااا ذاااااذب  اااةلذب لطيااابذ(ذ  طااا ذاااابذب طيااان )د  ذ ااااذ ةلاااخذ دااا  ذاااااذ   اااةذ:ذالااا لاذ اااابذ  ل ااامذذ

عااااذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذعااااذذلذديدااا د ذعااااذَااااطةةذاااااذدا  ااامل(ب ئاةبقاااب)  ااااحذعط اااةذع يااامذاااااذ لطااا ذب نلااال ذ

ذ.ب ل لا...ذذملسو هيلع هللا ىلصلذعاذب نابذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بلذعاذ ابذ  ل مذب الالب

  لطااا ذاااااذعاااا ذ(ذب ئاةبقااابذ ب  ياااح ذ باااااذعيااالكة)ذكةلااالذاااااذقااالا ذب دااااحابذة  ذ ااااذ ةلاااخذاااا:ذ   ااالذ ااا لاذ اااةةذب اداااا ذ

اااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذعااااذ اااابذذدعااامذب يااا القبلذعااااذ اااابذذدعااامذلذعااااذع(ب  ياااح ذ باااااذعيااالكةذ ب  ئ ااا )ب  الااااذب ة لااابذ

ذ.ب ل لا...ذل حهذملسو هيلع هللا ىلصب حعيقبلذعاذكةل ذب يلح بلذعاذ ةةذب ادا لذ قذذاط ذداحهذ ذ

لل اامذااااذ ااابذعطااة ذب ياا القبذ اااذب   االيذب االلاذبت ااخذ اااذتااة  ذ ااذذعلاامذتحد  ااذلذاطاالذلطناا ذ  ذل ااح ذلاا ذاااط ذب لاا لاذ:ذلاالهذب ال ااا

ذ. ةةذ اذش  ذذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بذ  ةةذ اذش  ذذ احذذدعمذب حعيقب اذ ةل  الذ

  ااالذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذ:ذلذ بآلواااة( اااةةذب اداااا )  ااالذ اااالذ  ل ااامذ  ااال ذ:ذ  ااا اطل:ذاااابذ حاااا  ادااا ذا ذااااطةةذوااال نذعاااالدذ

لل اابذااابذب اان مذتااةددبذااابذذب ل ااة بذ  اال ذ ااابذ علااملذ ب ااةب  ذعندطاالذ ب اا ذ اااحذ اااحذذدعاامذب ياا القبلذااالبو يفذعل ااذذ ندطاال

ذ.لاحهذد بل دطلذ  ل

  ااالذعطااة ذاااااذعااا ذ ذب ل اااة بذ  اال ذ اااابذ علااملذادااالبذوئااملذااااإ ذلذ  االذلماالبذعناااذذااام ذ اااالذ  ل اامذ  اااةةذصااللا ل ذ لااا ي ذ

ااابذ اا لاذ اااابذذملسو هيلع هللا ىلصب ااةب  ذعاااذ ااةةذااااحذكةلاا ذب ياالح بلذ ب اااةب  ذعاااذكةلاا ذااااحذ اااحذ علااملذاااا اذلل ااامذب ياا القبذ ااا اذب ناااابذ

ذ. البذل  ةذام ذلل مذب ي القبذل ذاا،ذ  ل ذابذ  لاذ ةةذديدمذد لهلذذملسو هيلع هللا ىلص  ل مذد ل الذ ا نذذ ا اذب نابذ

ذب اااة بةذ ذااااطةةذ  داااخلذ     ذد بلااامذا ااا ىذب اااة بل  اذ  لح اااملذااااإ ذد بلااامذااااطةةذتاااة اذعلااامذد بلااامذعاااالدلذ     علااامذااااةرذ   

ذ.ذ ت ح ذد بةذعالدذ  لا مذ ة بلمذاطةةلذ  ذ عل عاذاطةةذ ك ةذ   دخذ اذب ة بةذعاذعالدلذ

  ذ ااا بدذب اااة بل  اذعلااامذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بلذ ااااحذ مداااحهذكطااالذ شااالدذا ااامذب ااامذلاااحهذب ااالاابلذ  لاااةاذب لااالاحذاااابذ:ذدلق اال

ت اااةدذال ة بلااامذذب لااا لالذ لااا عنااا ذب ط لا اااملذ ابذالاا اذ:ذ  ااااحهلذل ناااب:ذب  داالل لذ  ااال مذ ااا ذلحد اااذذب لاالاحذاااابذب   ةلااا لذاااالذلااالهذا ااذ

  ااا ذلحد اااذذابذباااااذ اااال ذ ب  ملااابذ ل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح لذ اااا ذ  يااالالح ذاااابذتحد اااخذذعناااذذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبل

ذ.لذالل ذذكللهذ ابذ علمذتطل ل[135[ب طمدح  اذ

ااالذال نياااامذ طااالذلل اااذذب  ي  ااال ذب  اااالقبذ ب دقااا   :ذلااالهذب ال اااا  ذ ذب يااا القبذ ااا ذلحد اااذذ  اااةذباااااذ اااال ذاااام ذعطاااة ذاااااذعاااا:ذ   

ذ: ب  ملبلذادلبذب  ي ذ ةد دذ اذ  حا
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ذ:ذ  ب :ذعطاااة ذاااااذعا ااا ذ ذب ل اااة ب:ذلااالهذب ا ااالد ذلملسو هيلع هللا ىلصصااالا ذذ لناااابذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب يااا القبلذ داااا ذا ااا ذ اااالذب  لااا ذ   

 اقطااالذااااحذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بلذ:"ذب ا ااالد لذلااالهذباااااذ اااابذ ااالت ذ   اااالذعلاامذلاااحهذ[136[لذبذليااااذ  ل اااذذملسو هيلع هللا ىلصد ىذب نااابذ

ذملسو هيلع هللا ىلصااااط  ذ اااابذل اااحهذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بذ ااا ذلاااةذب ناااابذ:"ذ لااالهذاااابذ حاااا ذ واااةلذ[137["ااااط  ذ اااابذل اااحهذكطااالذلاااله

 اقطااالذشااامذب ا ااالد ذ قاااذذبذليااااذ اااذلذ  ذ ااا مذ  طاااة ذاااااذعاااا ذ:ذاذعااا  لذ لااالهذباااا[138["ملسو هيلع هللا ىلص بذتيااااذصااالا ذذ بذدلل اااذذ لناااابذ

ذ[.139["صلام ذ

ذب اااحبددذاااابذب اااالبذاااا  نلذ اااالبذ ااالذد لاااذذباااااذ:ذلااالهذب ال اااا ذعطاااة ذب ل اااة بذصاااللابلذابذ    اااالذ  نااامذلاااحهذب ا ااالد ذ   

لذ لاااالهذبااااااذ[141["لذ بذلياااااذ  ل ااااذملسو هيلع هللا ىلصاقااااذذد ىذب نااااابذ:ذعطااااة ذااااااذعا اااا ذ ذب ل ااااة بذل اااال:"ذلذلاااالهذ اااااحذق اااا  [141[ مااااةذ

د ىذ:ذلذ لاااالهذب ا اااالد ملسو هيلع هللا ىلصبذتياااااذ ااااذذدللاااامذب نااااابذ:ذلذ لاااالهذ ااااحذق اااا  ...ملسو هيلع هللا ىلصىذب نااااابذعطااااة ذااااااذعا اااا ذ ذب ل ااااة بذد :"ذب د اااة

لذ بذلياااذ  ل ااذلذ لاا ذت اا  ذااالبذب طاا اذااابذعطااة ذااااذعااا ذ ذب قياالد لذ   لااذذلاا ذكاال ذ  ااة  للذ  ل ااذذااابذب قياالدذملسو هيلع هللا ىلصب نااابذ

اااااذب   ناااابذلااااحهذبااااااذب د ااااةذااااابذب ةللاااامذ[142[" عطااااة ذااااااذعااااا ذ ذ:ذلاملذ لاااالهلذ بكااااةاذبااااااذ مااااةذااااابذباصاااا[143[لذ د  

ذكطاالذت اا  ذااابذتة ط ااذ...ذب ل ااة ب لذ بااا ذب  ااي ذعااا ذ    بكةتااذذااابذااالبذب  ياا لذ قاابذ ااحذيذ قااذذ وااحذب  ااي ذااااذب ل ااة ب 

ذ.ملسو هيلع هللا ىلصلذا ل طلذ  ذل ح ذعطة ذب ل ة بذ اذصللامذب نابذ[144["

ذب  اااحهذامقاااذعلااامذااااةرذ:ذدلق ااال  ااا ذلحد اااذذ  اااةذباااااذ اااال ذ ب  ملااابلذاطاااةد دذا ااا ذ د اااذذب  ياااح ذ باااااذذ ق اااذذ ااا ذت اااا ذ اااذذصااالاملذااااإ  

ول ااح ذ بااااذلئلحا االلذ بكااةاذبااااذعااا ذب اااةذااابذببااا  نل لذكطاالذ  ذب ا االد ذ  اااحذ االت ذ اا ذلاالكةبذا ااذذ ة االذ بذت اا ليلذالااحذكاال ذ

لذب لااالك ذ ااا ل لذ  ل ااامذب يااا القبلذعااااذعطاااة ذب ل اااالبذ:ذ اااة بلذ لااالهذا ااا ذب لااا لاا اااذذاااا نذ  ذ دل ااامذ طااالذاااا  لذعناااذلذ لااا ذواااة 

ذ[145[.ذصل ا:ذ  لاذصل اذباانلدلذ   ذل ة لالذ للهذب لاابذابذب  ل  ا

ذب  اااحهذاااام ذباااااذ اااال ذ ب  ملااابذ ب  ياااح ذ  يااالالح ذادااالاذدعاااحىذد  ذد  اااللذا اااحد  د ذ اااة بةذ دلدااا ذ  اااةا ذ ااااذب ةطااامذ:ذدل  ااال ا  

اعااي ذ اااذبا اال ذعاااذعاا  ذ  ةا ااذذ ااذذ"ذ مدااحه"ذاقااذ:ذحهذا اال ذعاااذدب ااال مذ قداا ذعناا ا ذذلاالدةذعلاا ذ  اا  لبذعلاامذ  ااةا لذاااإ ذلاا

الاا مذااابذب اامذ  ل  اامذ صاايبلذاطاااذ داالذب ااةب  ذتحلاانذعاااذب ل اا ذ(ذد اام)اقااذذ:ذااايذل اااةذ ل ااذلذاااإببذلاالهذا اال ذ وااةذعاااذب اامذب ااةب  

 اااخلذامصااا دذاااالبذب ل ااا ذعل اااذلذعل اااذذاااال  حد خذ ب   ااا  نلذ  ااا  ذ  ةا اااذذ اااذلذاطااااذ د اااذذعةااااذلذ عاااةفذ ااااذ ل اااذذ ااالذليااا لخذب  حد

ذ[146[.ذاطاذكل ذعن اذعل ذ مذذعلمذ اذ  ذل اذعن اذعل 

ال طيااام مذ  يااا ذبوااا يفذاااا اذب  لطااال ذاااابذ اااة ذب اااةب  ذ  ذت  للاااذلذ اقطااالذاااابذ  ةاااامذ ااالهذب اااةب  ذ  ااااذعةااااذذ مااامذعلااامذ ااااذ

ذ. دلذلذ  ذ عل 
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 لطااا ذاااااذ"ذمذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذادااالبذ ةااااحاذاااام ذ   ااالذت ااا  نذب ااالاابذ اااذذ  حقاااذذبذل اااةفلذابذ ااا ذلاااة ذعناااذذااااحىذلل ااا

لة ذااذا ة ذ[147[.ل ذد ىذعنذذ ل لذكطلذللهذبا ل ذب ا لد ذابذتلدل ذ"ذب ي 

لاا ذوااةلذب ا االد ذااابذصاال لذذ اا لاذ طلعاامذ اا مذ دااا ذ:"ذ ت ااةدذلل اامذب ياا القبذعنااذذ اا مذد اا يذعلاامذ دل  ااذلذلاالهذبااااذب يااي 

 لاذلاااح ذبذدب  ذ دااا ذ  اااةذ ب ااا لذ ب ااامذ ندطااالذ يااا ةذا ااامذ  ذب اااةب  ذلااا ذل اااةلذعااااذ  اااةذدب ذ ب ااا لذ كااال مذواااةلذ يااال ذ ااا

 ااااذ ااا ذلاااة ذعناااذذ  اااةذ ب ااا لذ  ااا ذلحداااخلذ ا  اااذذ:"ذلذ لااالهذب لااالاحذباااااذ ماااة[148["كحقاااذذ مداااحبذ اااةد دبذاة بلااامذ ب ااا ذعناااذ

ة االذاااحىذدب ذ ب اا ذ لاا ذ د ااذذلذا اا د ذ اااذكااي ذبااااذب يااي ذ بااااذ مااةذ قااذذلاا ذبذلااة  ذعاااذب [149[" مدااحه:ذباشاالدةذال ااح

واااةبلذب  ااا   اذ اااا  ذب اااة بةذ طااااذبق اااةدذاب  لطااال ذاااايذل اااح ذاااال مذ مداااحبذ ب ذ ااا ذلاااة ذعناااذذابذدب ذ ب ااا ذ ادااالبذلمااالبذعلااامذ

ذ.عند ذدب ذ ب  لذ  ذ عل 

ذ اااحذذ   االذال نيااامذ طاالذبكااةباذ اااذ دل اامذ ااابذ علاامذب   اابلذا اا ذ وئاامذ اااذلاالهذامق ااذذ مدااحهذااا عحىذ ق ااذذ اا ذلحد ااذ    اااةلذ ب اامذ   

 علاامذااالبذ اا ذل ااا ذا ااذذ ااة ذ طاااذتااة  ذ ااذلذا ا اامذ  ااةاذ لطااحبذعلاامذب   ب اامذ  اامذل ااا ذا ااذذ ااة ذ   اااةلذالااحذكاال ذااابذب ة االذ

ذب  ملاابذ د اااذذ ااااحذ اااذ اااالذب يااان ملذ  ااة ذ ياااة ذ ااالذب يااان مذ طااااذتة طااحبذ اااذذاااال مذكل ا االد ذ  اااابذ االت ذ ب ااالاابلذكطااالذ   

ذ.  ذ عل 

ا ذاااالاذب الااالدةذشااامقدلذشااام ذب الااالدبيذب واااةىذ ااااذ  ااااذاقدااالذ ااا ذتاااةدذاااابذب  لدلااااذب واااةىذ اااابذك  اااةةذ ااا بلذا  ااادلذاااابذ:ذدل  ااال

اااايذل  اااةذايااا حيذب لااالاحذعااااذ ااا لاذ اااابذ  ل اااملذ  اااةةلذ  اااابذ.ذادااابذ ن اااةةذ ل اااللذ ا  ااادلذ ق اااةذ ااااذا ااا "ذب يااال ل ا"

 اااذذ    ااامذعلط ااامذبذت  ااامذعلااامذ ااااذااااحذد قاااذذاااابذاااالبذب  لااا لذ اااابذلذاإقاااذذ ااا ذلماااةذللااا ذب  ل  اااخذعل اااذذ   اااا اذ"ب  ااا ا"اةلاااةةذاااابذ

 اااا ذ اااالذذ-ق لدتدااالذ  ااا نذ اااالق  اللذ   ل   دااالذ ح لدلااااذب يااال لملذ بذاااا طلذ اااابذتلياااةذ  ااال ذ  اااحدذب ئلة ااامذب طنياااحدةذ

 بذ:ذ" ذ قااذذلاالهذ اااحذواايفذب حبلاا لذ  االذعل ااذذب  لطاال لذ ب لاالاحذق يااذذق االذعاااذب نااح  ذد طااذذ–ب لاا لاذكطاالذلاالهذ  طاا ذ   ااةاذ

ا ااا لذاةب ااا ذ...ذ"ذللاااا ذ  ذل حقاااحبذ م ط ااا اذاااابذالااا ذ ب ااا لذاااالذلماااحذذب  طااالعد ذاااابذلئاااةذ ب ااا لذ با اااةبلد ذاااابذ لئااالدذب درذ

 بذلناالابذ ااالذت ااا  ذ  ذل حقااحبذاااابذا ااا ذب ااايدذب  ااال  ملذ  اااحهذ  االبذب ط  ااا  ذ حلحااااللذتاالدةذادااالبذب الااا لذ تاالدةذاااابذ  اااةالذ.ذاإقااذذ دااا 

بذلاااابهذ اااالذب  اااةبذِّااالاةلاذعلااامذب لاااخلذ  ااامذت اااح ذ:ذ"اااابذ اااالذب  ااال ذملسو هيلع هللا ىلصلاااحفذااااحذعنااا  ذاااابذ  ااا ذب طةااااحاذ  ح اااذذ اااالبذب طح

بوااا يفلذ ب ثااالاةذ قدااا ذ اااالذب  ااال لذ"ذلذ اااابذت يااا ةذ اااالذب  اااةبذ"ب يااال لم"د باذ يااال ذ   اااةالذ ااااحذ  اااةلذاااابذ".ذب يااالعم

مذبذلياا لا ذب اا  ب لذ عاا  ذ  ااحدذب ئلة اامذااابذاللاا  ذ واااةلذ  ذكطاالذ   ااذذشاا  ذبااااي ذبااااذت ط ااملذ   ااااذب ااذ- قداا ذ ااةبذب ط لناامذ

ذ[.ذ151[ عل ذ
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ااا:ذلااالهذب ال اااا لذاطااالذ  اااذذب ن ااالدةذاااام ذلااامتبذعلااامذت ااا  نذب لااا لاذان ااالدةذبباااا  نل ذب ااال ذا اااذذاااام ذب ئلة ااامذاا ااا ذب ط ااا  لذ    

ذاااالاذ-واااةى ااا ذب  لااا ذ  ذ للااا لاذشااحبا ذ ذ-ب ااةب  ذب   ااامذاالااالدةذ ااا ذلااامتبذادااالذ  ااةاذ ااااذب اااة بة لذال  لدلااااذب يااال لمذلااا ذا نااا ذ   

بذتاااابهذ لة ااامذ ااااذ   اااابذ:"ذملسو هيلع هللا ىلصلااالهذدااااحهذ ذ:ذعطاااةب ذاااااذ يااا اذلااالهب ئلة ااامذاااا ا مذ ح اااحدةذ  ااامذت لتااالذب ااا  لهلذ لااا لاذ

لذ لااا ذداااا ذ  ذل ااالهذب ااا  لهذ ل لاااذذ[151["ذل ااالتلح ذعلااامذب لاااخذِّااالاةلاذعلااامذ ااااذقااال  ا لذ  ااامذل لتااالذ واااةا ذب طيااا اذب ااا  له

لذا ئلاااذذ  اامذل دكااذذاااالبذ....اا نطاالذاااحذكاال مذابذا اااذ ذب طياا اذبااااذ ااةل "ذملسو هيلع هللا ىلصب نااابذذااابذا اا ذب ط اا  ذ  كنلاااذلذ لاا لاااا  ح ذ

ذ.ملسو هيلع هللا ىلصلذادلاذب ئلة مذا  ح ذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذذكطلذ واةذعندلذب لا  ذب طيئ مذ[152["  ذا   لذذ

 . األحاديث التي شملت بيت المقدس وغيره: المبحث الثاني

 .األحاديث التي شملت بيت المقدس وغيره: لب األولالمط

 :حديث أبي صالح الخوالني عهللا أبي هريرة : أوال

ذ ذب ن ا ااابع ذ َا ااابذازَةل اااَةةَلذَعاااا  اااَخلذَ َ ااالذَ ح  َاااذزذَ َعلَااامذ َا اااَحبب ذاَ  ااا  ذ:"ذلذلَااالهَذَعاااا     َ ذ ز    ااابذلز َااالت لزحَ ذَعلَااامذ َا اااَحبب ذد  اااا  َيااالاَم ذ   ذع  ذَبذتَاااَابهز

ذتَ زحَ ذب ي لَعمزذ ذا  َمذ َ   ذَِّلا ة لَاذَعلَمذب  َلخع ذَوَل َدز   ذَ ا  َب ز ل  ذوز از   ة  ذ".ب  َط      ذَ َ لذَ ح  َذزلذَبذلَ ز

لذ[157[لذبااااااذعياااالكة[156[لذعااااا ذب مااااالدذب  ااااحبقب[155[لذ بااااااذعاااا  [154[لذ ب ئاةبقااااب[153[باااااحذل لاااامذ:تخةةةةريج الحةةةةديث

ذ[.158[ب ةا ب

باااطلع لذااااذع ااال ذب لطياابلذعااااذب ح  اا ذااااذعاااالدلذعاااذعااال ةذب  ااحهلذعاااذ اااابذصاال اذب  اااحبقبلذ:ذد باذ:حةةةديثدراسةةة سةةند ال

ذ.عاذ ابذاةلةةذ

بذل اااةفذبااااطذذ:ذ ااااحذصااال اذب  اااحبقبذد ىذعااااذباااابذاةلاااةةذد ىذعناااذذعااال ةذب  اااحهلذلااالهذ ااااحذذدعااام: أبةةةو صةةةالح الخةةةوالني

ذ[.159[

ذ[.162[لذ بكةاذبااذعا ذب اةذابذببا  نل [161 [بااذ ال ذابذب   ليلذ بكةاذ[161[بذام ذاذ:ذللهذباحذ لت 

ذ[.ذ163[ب ح   ذااذعالد:ذ احذصل اذب  حب لذد ىذعنذ:ذعل ةذااذعا ذب حب  ذب  حهذب اية  لذد ىذعا: عامر األحول

 اا مذاااذذ:ذااااذ  اا الذ لاالهذلل اامذ[165[ اا مذااال  ح ذااا  نذب لاا لا:ذلذ لاالهذااابذ حااا ذ وااة[164[ااابذ  ل ااذذشااب :ذلاالهذ  طاا 

لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ[168[بذ دىذاة بل اااذذاماااال:ذلذ لااالهذباااااذعااا  [167[د ااامذبذاااام ذااااذ:ذلذ لااالهذ ااااحذ ااالت [166[اااام 

لذ بكااااةاذبااااااذشاااالا اذااااابذ[171[ اااااذد ااااليذ ااااالذب ايااااةةذ    ن ااااذ:ذلذ لاااالهذااااابذ  اااالا ةذعلطاااال ذب  ياااالد[169[شاااا  :ذ لااااله

ذبكةاذابذب    ل [171[ب   لي ذ[.173[ص   ذل ئئ:ذلذ للهذبااذ مة[172[لذد  
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لذ[176ذ[ مداااحه:ذلذ لااالهذب ااالااب[175ذ[ ااا مذاطيااا    :ذلذ لااالهذباااااذعااا  [174[بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ: الوليةةةد بةةةهللا عبةةةاد

ذ[.177[ مدحهذ:ذ للهذبااذ مة

ذذ.[178[ب ح   ذااذعالدذب ذد ذ:ذااطلع لذااذع ل ذااذال  ذب  نيبلذ احذع امذب لطيبلذد ىذعا: إسماعيل بهللا عياش

لذ لااالهذباااااذ[179[لحداااخذا طااالذد ىذعااااذ صاااللاذذ اااالذب  ااال لذام ااالذ ااالذد ىذعااااذ  اااةذ اااالذب  ااال ذا  اااذذاااا ن:ذلااالهذباااااذب طااا لنب

لذ لاااالهذبااااااذ[182[ااااا  نذ:ذ لاااالهذب  ة اااال ذل[181[ اااالذد ىذعاااااذب  اااال   اذادااااحذ صاااااذ:ذ لاااالهذب ا اااالد لذ[181[د اااامذ:ذ  اااا ا

ذ[.183[ص   ذابذد بل ذذعاذ الذال اذ  ل،ذابذ  ةا :ذ مة

 :أقوال أهل ال لم في الحديث

د باذ:ذ لاااالهذب د  طاااابلذ[184[ااااااطلع لذااااااذع اااال :ذت ااااةدذاااااذ.ذ اااا ذلااااة اذعاااااذعاااال ةذب  ااااحهذابذب ح  اااا ذااااااذعااااالد:ذلاااالهذب ئاةبقااااب

د باذ ااااااحذل لاااااملذ د ل اااااذذ:ذلذ لااااالهذاااااابذ حاااااا ذ واااااة[185[عاااااالدذ ااااااحذ مداااااحهذذب ئاةبقااااابذاااااابذب  اااااا،لذ ا اااااذذب ح  ااااا ذااااااا

ذ.[187[ ب ح   ذااذعالدذبذلة ىذعنذذ  ةذااطلع لذااذع ل لذ  مذال ط ة فذ:ذ للهذبااذع  لذ[186[د لي

 حديث يزيد الحميري عهللا أبي هريرة : ثانيا

ال تةةزال عصةةابة مةةهللا أمتةةي يقةةاتلون علةةن أبةةواه دمشةة  ومةةا حولهةةا وعلةةن أبةةواه بيةةت :" قةةال ملسو هيلع هللا ىلصعةةهللا أبةةي هريةةرة عةةهللا رسةةول   

 " المقدس وما حولها ال ي رهم خذالن مهللا خذلهم ظاهريهللا علن الح  إلن أن تقوم ال اعة

ذ.[188[بااذعيلكة: تخريج الحديث

 ذب  نااابذعااااذلالااا ذاااااذعاااا ذب ياااط ذعااااذ ااااحذب ليااا اذب املااابذعااااذ ااااحذعلااابذ لطااا ذاااااذ لطااا ذاااااذعاااا:ذد با: دراسةةةة سةةةند الحةةةديث

ذ. لط ذااذعلللذعاذب د   ذااذ ط  ذعاذلال ذب لط ة ذدا ذذا مذ ابذاةلةة

لالاا ذااااذذلاالدذب لط ااة ذد ىذعاااذذلاالدذااااذلالاا ذب الاالد ذعاااذعااا ذ ذااااذعطااة ذد ىذ، الةةراوي عةةهللا أبةةي هريةةرة : قةةال الباحةةث

:ذلذ لااااالهذب ااااالااب[191[لالاااا ذاااااااذذلااااالدذ ذلااااالدذااااااذلالااااا لذ مداااااحب :ذلذلااااالهذ ااااااحذ ااااالت [189[عنااااذذعا ااااا ذ ذاااااااذباااااامذ   ااااة

 ا اا ذب الاااذ اا ذلماا ذب ال اااذ اااذب ااة بةذ اااذباااطذذلالاا ذ لااة  ذعنااذذب د اا  ذااااذلذ[192[ مدااحه:ذلذ لاالهذبااااذ مااة[191[ مدااحه

ذ. ط  

تطااا  ذاااااذعئ ااامذ:ذىذعاااا ااااحذب لااالدثلذب    ااا بلذد :ذب د ااا  ذاااااذ ط ااا ذب  يااالقبذ اااحبا لذ ااااحذ  طااا لذ ل اااله: الهيةةةثم بةةةهللا حميةةةد -

:ذاااائلذعناااذذ  طااا لذا ااالهلذ[193[ لطااا ذباااااذعلةااالذب    ااا بلذ  واااة  ذ:ذب  نيااابلذ داااحدذاااااذلالااا ذب لطيااابلذ  واااة  لذد ىذعناااذ

د اااملذ علااا ذ:ذلذ لااالهذد ااا  [196[لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ[195[بذاااام ذااااذذ:ذلذ لااالهذباااااذ  ااا ا[194[ ااالذعلطااا ذابذو اااةبذ

ذ.ذ[198[ص   :ذلذ للهذبااذ مة[197[ل ذب نل ذال لاذ  لحهذا طلذ ع
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 :أقوال ال لماء

ذ.ذ  ذلم ذب ال اذ  طلذ لل لاذعن ذ   ذ اذب  لطل 

 .الح هللا البصري عهللا أبي هريرة : ثالثا

ذ:للهذملسو هيلع هللا ىلصعاذداحهذ ذذعاذ ابذاةلةةذ

ال تةةزال ئائفةةة مةةهللا أمتةةي يقةةاتلون علةةن أبةةواه بيةةت المقةةدس ومةةا حولهةةا، وعلةةن أبةةواه أنطاكيةةة ومةةا حولهةةا، وعلةةن بةةاه دمشةة  

ومةةةا حولهةةةا، وعلةةةن أبةةةواه الطالقةةةان ومةةةا حولهةةةا، ظةةةاهريهللا علةةةن الحةةة  ال يبةةةالون مةةةهللا خةةةذلهم وال مةةةهللا نصةةةرهم، حتةةةن يخةةةرج   

 . لكنزة مهللا الطالقان فيحيي به دينه كما أميت مهللا قب

ذ.[211[لذ بااذعيلكة[211[لذ ب    لبذ[199[ب ةا بذ:ذت ةل ذب ل لا

ذ.عا ذ ذااذلي  ذعاذب ية ذااذاال ذعاذب ية ذااذلل مذعاذب لياذعاذ ابذاةلةة:ذد باذ:دراسة سند الحديث

ذ.[212[ذ   ذبعي ذب  ملذابذ ق ذذ  ذليط ذب لياذب اية ذ اذ ابذاةلةةذ: الح هللا البصري

 .  ذلم ذ ذذب ال اذتة طملذادحذ مدحه: ال ري بهللا بزي 

 .  ذلم ذ ذذب ال اذتة طملذادحذ مدحه: عبد   بهللا ق يم

 :أقوال أهل ال لم في الحديث

ذاااااذاالااا ذ ب اااةب  ذعناااذذ ااا ذ ع اااةذعلااامذتة طااامذ دطاااللذا  دطااالذ دل ااامذ:ذلااالهذب   ااااة  ااااانلداذاااا  نذ  ن نااامذب لياااالذ ب ياااة  

ذ.[213[

 :الحكم علن األحاديث :المطلب الثاني 

ا ااا ذددباااامذب  لدلااااذب يااالا ملذتاااا اذ لال ااااذ  ذب لااا لاذب  هذاااا  نذ ب ااامذ مدل ااامذب ح  ااا ذاااااذعاااالدذكطااالذتااا ذا لقاااذلذ   ااالذب لااا لاذ

ب ااامذ  ذب ليااااذب اياااة ذب  ااالقبذاإقاااذذاااا  نذ ل اااللذ ب ااامذ مدل ااامذلالااا ذاااااذذلااالدذب لط اااة لذ ب لااا لاذب  ل اااالذا ااا  نذ ل اااللذ 

ذ.ذلذكطلذ  ذب ية ذااذاال ذ عا ذ ذااذلي  ذ مدحب   ذليط ذ اذ ابذاةلةةذ

 اناال ذعلاامذب اامذاااإ ذب  لدلاااذب ااحبددةذ اا ذب الاالدةذعلاامذا اا ذب ط اا  ذكلداالذااا   ملذ  اا ذااا  دلذا اا ذ  االذذ ااالذب  لاا ذد بل داالذااابذ

اااابذب لااايهذ ب لاااةب ذ ب ياااناذ ب   ااال ذت ااا دقلذاااابذذملسو هيلع هللا ىلصلذعااااذدااااحهذ ذاببذد لنااا:"ذاااالبذب  ة  ااا ذ ب  ةا ااا لذل اااحهذبا ااال ذ  طااا 

 لااا ذ وااالذلذ[214[اااابذا ااالةلذب عطااالهلذ  ااالذبذل ااا لذ  طااالبذ  ذلةا اااذلذتيااالالنلذاااابذب اااالق  ذملسو هيلع هللا ىلصب اااالق  لذ اببذد لنااالذعااااذب ناااابذ

ذ.[215[ادلبذب  حهذع دذ اذ ةطمذعل ذب ل لاذ  دلالتذذ
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 :النتائج

ذ:ب ن لة لذابولاذب الاذا مذ مطحعمذ اذ

 ب  لدلااااذب اااحبددةذاااابذ  ذب ئلة ااامذب طنياااحدةذ ح اااحدةذا ااامذل ااال ذب يااالعمذ صااال ذا ااامذ ااا ذب  اااحبتةلذ  ااااذاااالاذب  لدلااااذ ااا دذ  ااال ذ

ذ.  حدذالاذب ئلة مذابذب  ل ذ  ندلذ اذوياذا  ذب ط   ذ اذايدذب  ل ذاح حدال

 ااابذ  ااحدذااالاذب ئلة اامذ  نداالذ االذوياااذ  حدااالذااابذب  اال لذبذت االدرذااا اذب  لدلاااذب ااحبددةذااابذب طياال ملذاطنداالذ االذ اال ذعل االذ

ذ.  ندلذ اذوياذ  حدالذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذ

 صااالمذت يااا اذ  اااحدذاااالاذب ئلة ااامذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنلااااذلذ اااا نذب  لدلااااذب  ااابذتلااا د ذعااااذ  حداااالذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ

ل ذا اااالذب ةااااال ذااااابذاااااا لذ ذااااابذتلاااامذب طاااا  لذ   ااااةاذ اااااذب طاااا  لذابذ ق ااااذذلط اااااذب واااالذاداااالاذب ة بلااااليذ اااا ذااااا  دلذااااابذا اااا

ذ. ويحصلذ  ذالاذب ط  ذكلدلذابذب  ل لذ ل ذ دديذب  لدلاذب يل لمذابذا لذبالل مذ ب ةال ذابذب  ل 

 عااا  ذصااالمذ ااالذقيااا ذا ااامذا ااا ذ دلاااالةذعلااا ذب ماااة ذ ب   ااا للذكااال  ملبذ باااااذ اااال ذ ب  ياااح ذ ااااذب  يااالالذ تحد اااخذب طملا اااللذ

علطااال ذب ماااة ذ ب   ااا للذكل ااالاابذ باااااذ ماااةلذاااا عحىذ  ذاااا ب ذب  لطااال ذ  يااالالح ذاااابذتحد اااخذب طملا ااالذذ ا ذاااالبذل ااال نذ اااند 

ذ.دعحىذد  ذ ممذ د  لذ البذ طاذ مدلالةذعلطل ذب مة ذ ب    للذكل  ملبذ   ةاذ اذ ةطمذالبذب  ل ذ  دلالتذ

 ذعااااذ اااند ذب ط اااموةلالذ ويحصااالذاااابذب ل ااا ذبوااا يفذ اااند ذب ط  ااا   اذ ااااذعلطااال ذب لااا لاذ ق ااالداذكل ا ااالد ذ  يااال ذ ب  ة ااال 

 .علمذب  لدلاذ ا ل ذصل لدلذ اذا  طدل

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

ذ
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 :قائمة المصادروالمراج 

(.ذ1) ذ.ذ لطاااا ذعحب اااام:ذتل  ااااخ.ذنصةةةةب الرايةةةةة ألحاديةةةةث الهدايةةةةة(.ذااااا 762:ي)ب الل اااابلذ اااااحذ لطاااا ذعااااا ذ ذااااااذلحااااان.ذ]1[

ذ.1/336 لذ1996  ايمذب ةلل لذ:ذا ة ي

صاااي ذ:ذشاااة ذ ت ل اااخ.ذنزهةةةة النشةةةر شةةةرف نخبةةةة الفكةةةر(.ذاااا 852:ذي)باااااذ ماااةلذ ااااحذب   ااالذ  طااا ذاااااذعلااابذب  يااا يقبذ.ذ]2[

ذ.48دبدذب    ذب  لط ملذ ذ:ذلذا ة ي(1)عحل ملذ ذ

ذ.282بااذ مةلذب ن  لذ ذ.ذ]3[

.ذ عااالدهذ ةشااا ذ  واااة  ذشااا   ذب دقااا   :ذتل  اااخ.ذالم ةةةندلذ(اااا 241:ذي)ب طااا لذ ااااحذعاااا ذ ذ  طااا ذاااااذ لطااا ذاااااذ ناااالذذ.]4[

لذ ذ657ذ-36/656 لذذ2111ذ-ااااااااا ذذ1421دبدذب ةااااااااال ملذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذدذعااااااااا ذ ذااااااااااذعااااااااا ذب طلياااااااااذب  ةكااااااااب:ذاإشااااااااةبف

ذ(.22321)

تهةةةذيب ارثةةةار وتفصةةةيل الثابةةةت عةةةهللا رسةةةول   مةةةهللا (.ذاااا 311:ذي)ب ئااااة لذ ااااحذ   اااةذ لطااا ذاااااذ ةلاااةذاااااذلالااا ذب ئااااة ذذ.]5[

ذ(.1158)لذ  لاذ823/ذ2يلذ:ذ ئا مذب ط قبلذد:ذب  لاةة.ذ :ذد.ذ لط ذشلكة لطحدذ:ذتل  خ.ذاألخبار

 ذ.ذ طااا  ذاااااذعاااا ذب طم ااا ذب يااال ب:ذتل  اااخ.ذالم جةةةم الكبيةةةر(.ذاااا 361:ذي)ب ئاةبقااابلذ ااااحذب  لاااا ذاااال طل ذاااااذ  طااا ذب ئاةبقااابذذ.]5[

 طااا  ذاااااذعاااا ذ:ذتل  اااخ.ذند الشةةةامييهللام ةةة.ذب ئاةبقاااب:ذلذ بقثاااة(7643)لذ ااا لاذ8/145يلذ:ذد.ذ   اااامذباااااذت ط ااام:ذب  ااالاةة(.ذ2)

ذاَ  ااااا  ذ:"ذلذد  ذلح اااااذ(861)لذ ااااا لاذ2/27 لذ1984ذ-اااااا 1415  ايااااامذب ةاااااال ملذ:ذا اااااة ي(.ذ1) ذ.ذب طم ااااا ذب يااااال ب نَااااالف  َ  َك 

ذ.ابذد بل بذب ئاةبقب"ذب  َط      ذ

.ذاااااةبا  ذب   ياااب:ذتل  اااخ".ذبيةةة روايةةةة ابةةةهللا يحيةةةن ال" األمةةةالي(.ذاااا 331:ذي)ب طلااال لبلذ ااااحذعاااا ذ ذب ليااا اذاااااذاااااطلع لذ[.ذ7[

:ذ"ذااااااا ه"ذ  اناااااال :"ذلذابذ ق ااااااذذلااااااله(499)لذ اااااا لاذ442ااااااا لذ ذ1412دبدذبااااااااذب  اااااا  لذ.ذب ط  ااااااامذبااااااااي  م:ذب دد (.ذ1) ذ

ذ".  كنلف

 ذ.ذعطاااة ذااااذعاااا ذب  ثااا  :ذتل  اااخ.ذف ةةةائل بيةةةت المقةةدس(.ذ  بواااةذب  اااة ذب  اال م:ذي)ب حبااائبلذ ااااحذا ااةذ لطااا ذاااااذ  طاا ذ[.ذ8[

ذ(.35)لذ  لاذ93يلذ ذ:ذ لذد:ذد(.ذ1)

 ااااحذتطااا  ذللااااةذاااااذ:ذتل  اااخ.ذشاااة ذصااال اذب ا ااالد (.ذاااا 449:ذي)باااااذائااالهلذ ااااحذب ليااااذعلااابذاااااذولااانذاااااذعاااا ذب طلااامذ[.ذ9[

ذ.11/359 لذ2113ذ-ا 1423   امذب ةش لذ:ذب ةللر(.ذ2) ذ.ذااةبا  

علااابذ لطااا ذ  اااحرذ:ذتل  اااخ.ذلاااامذاااابذ  ةاااامذب ياااللام اااا ذب  (.ذاااا 631:ذي)باااااذب د اااةلذ ااااحذب ليااااذعلااابذاااااذ اااابذب  اااة ذ[.ذ11[

ذ(.2497)لذتة طمذ3/15 لذ1994ذ-ا 1415دبدذب    ذب  لط ملذ(.ذ1) ذ.ذ علدهذ  ط ذعا ذب طح حد

ا اااالدذعااااحبدذ:ذتل  ااااخ.ذتداااالل ذب  طاااالهذااااابذ اااااطل ذب ة ااااله(.ذااااا 742:ذي)ب طاااا لذ اااااحذب لمااااللذلحااااانذااااااذعااااا ذب ااااة طاذ[.ذ11[

بااااااذ اااالكحبلذ اااااحذقيااااةذ:ذلذ بقثااااة(4413)لذتة طاااامذ22/117 لذ1981ذ-ااااا 1411ب ةااااال ملذذ  اياااام:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذ  ااااة ف

تاااالذ ذ:ذد.ذاإلكمةةةال فةةةي رفةةة  االرتيةةةاه عةةةهللا الميتلةةةا والمختلةةةا فةةةي األسةةةماء والكنةةةن واألن ةةةاه(.ذاااا 475:ذي)علااابذاااااذااااامذ ذ

ذ.6/149 لذ1991-ا 1411دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1)

 لطااا ذعاااا ذ:ذ اااا ذتلااا ذ ةبلاااام.ذ :ذد.ذتاااا:ذد.ذالتةةةاريل الكبيةةةر(.ذاااا 256:ذي) ذ ذ لطااا ذاااااذاااااطلع لذب ا ااالد لذ ااااحذعاااا[.ذ12[

ذ(.2597)لذتة طمذ349/ذ6يلذ:ذدبةةةذب ط لدفذب   طلق ملذد:ذب ط   ذول لذ   ذبالد

 ملااامذدبةاااةةذ:ذدذباااالد  اا (.ذ1) ذ.ذتاااا:ذد.ذالجةةةرف والت ةةةديل(.ذااا 327:ذي)بااااذ اااابذ ااالت لذ ااااحذ لطاا ذعاااا ذب اااة طاذب اااةبذ ذ[.ذ13[

ذ(.1352)لذتة طمذ6/244 لذ1952ذ-ا 1271ب ط لدفذب   طلق ملذ

عااالدهذاااااذ:ذتل  اااخ.ذإكمةةةال تهةةةذيب الكمةةةال فةةةي أسةةةماء الرجةةةال(.ذاااا 762:ذي)  لئااال لذ ااااحذعاااا ذ ذعاااي ذب ااا لاذ  لئااال ذ[.ذ14[

ذ(.4133)لذتة طمذ11/211 لذ2111ذ-ذا1422ب  لد  ذب ل ل مذ لئالعمذ ب ن ةلذ(.ذ1) ذ.ذ لط ذ  ال مذااذااةبا  

(.ذ2) ذ.ذ كاااااة ذاااااا ل ذب  طاااااة :ذتل  اااااخ.ذالم رفةةةةةة والتةةةةةاريل(.ذاااااا 277:ذي)ب  يااااح لذ ااااااحذلحاااااانذل  اااااحبذاااااااذاااااا  ل ذ[.ذ15[

ذ.437/ذ2 لذ1981ذ-ا 1411  ايمذب ةال ملذ:ذا ة ي

الحةةديث ومةةةهللا ال ةة فاء و كةةةر م رفةةةة الثقةةات مةةةهللا رجةةال أهةةل ال لةةةم و(.ذااا 261:ذي)ب  ملاابلذ اااحذب ليااااذ  طاا ذاااااذعااا ذ ذ[.ذ16[

 لذ1985ذ-ااااا 1415   ااااامذب اااا بدلذ:ذب ط لناااامذب طنااااحدة(.ذ1) ذ.ذعااااا ذب  لاااا  ذعااااا ذب  ثاااا  ذب اياااا ح :ذتل  ااااخ.ذمةةةةذاهبهم وأخبةةةةارهم

ذ(.1393)لذتة طمذ2/178

:ذبلااااملذ ذبدةذب ط ااالدفذ لل ح ااامذب  ل  ااامذب دن لاااملذتلااا ذ ةالثقةةةات(.ذاااا 354:ذي)باااااذ اااال لذ ااااحذ ااالت ذ لطااا ذاااااذ اااال ذ[.ذ17[

ذ(.4458)لذتة طمذ5/179 لذ1973ذ-ذذا1393دبةةةذب ط لدفذب   طلق ملذ:ذلذ   دذبالد(1) ذ.ذ لط ذعا ذب ط   ذول 

(.ذ1.ذ) ااااةذ  ذعلاااامذااااااةبا  :ذ   ااااذذ  د ااااذذ علااااخذعل ااااذ.ذمشةةةةاهير علمةةةةاء األمصةةةةار وأعةةةةالم فقهةةةةاء األقطةةةةار.ذبااااااذ ااااال [.ذ18[

ذ(.916)لذتة طمذ191 لذ ذ1991ذ-ا 1411لذدبدذب حال ذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل :ذب طنيحدة

.ذاالسةةةتءناء فةةةي م رفةةةة المشةةةهوريهللا مةةةهللا حملةةةة ال لةةةم بةةةالكنن(.ذاااا ذ463:ذي)باااااذعاااا ذب ااااةلذ ااااحذعطاااةذلحاااانذاااااذعاااا ذ ذ[.ذ19[

ذ-ااااا 1415دبدذبااااااذت ط اااامذ لن ااااةذ ب  حذلاااا ذ باعااااي لذ:ذب ةلاااالر(.ذ1) ذ.ذعااااا ذ ذ ة ااااحهذب يااااحب طم:ذددبااااامذ تل  ااااخذ ت ااااةل 

ذ(.2242)لذتة طمذ3/1481 لذ1985
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علاااابذ لطاااا ذ:ذتل  ااااخ.ذميةةةةزان االعتةةةةدال فةةةةي نقةةةةد الرجةةةةال(.ذااااا 748:ذي)ب اااالاابلذ اااااحذعااااا ذ ذ لطاااا ذااااااذ  طاااا ذب اااالاابذ[.ذ21[

ذ(.6392)لذتة طمذ3/271 لذ1963ذ-ا 1382دبدذب ط ةامذ لئالعمذ ب ن ةلذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذب امل  

ذ(.6396)تة طمذلذ3/271لذميزان االعتدال.ذب لااب[.ذ21[

ذ(.4663)لذتة طمذ2/485يلذ:ذ لذد:ذ لذد:ذقحدذب  لاذع ةلذد:ذتل  خ.ذالمءني في ال  فاء.ذب لااب[.ذ22[

(.ذ1) ذ.ذ لطااا ذعحب ااامذ   طااا ذ لطااا ذقطاااةذب  ئ ااا :ذتل  اااخ.ذالكاشةةةا فةةةي م رفةةةة مةةةهللا لةةةه روايةةةة فةةةي الكتةةب ال ةةةتة.ذب االااب[.ذ23[

ذ(.4188)لذتة طمذ2/82 لذ1992ذ-اذ1413دبدذب  المذ ل  لامذبااي  ملذ:ذ  ة

لذتة طاااامذ424 لذ 1986ذ-ااااا 1416دبدذب ةشاااا  لذ:ذاااااحدلل(.ذ1) ذ.ذ لطاااا ذعحب اااام:ذتل  ااااخ.ذتقريةةةةب التهةةةةذيب.ذبااااااذ مااااة[.ذ24[

ذ(.5168)

اََ ااالذ[.ذ25[ ددباااامذ.ذالثقةةةات ممةةةهللا لةةةم يقةةة  فةةةي الكتةةةب ال ةةةتة(.ذاااا 879:ذي)باااااذلئلحا اااللذ ااااحذب  ااا ب ذذلااااذب ااا لاذللاااا ذاااااذلزئ لزح 

 ةكااااذب ن طااال ذ لالاااحثذ ب  دبااااليذباااااي  مذ تل  اااخذب  اااةبثذ:ذصااان ل (.ذ1) ذ.ذشااالد ذاااااذ لطااا ذاااااذاااال  ذ هذق طااال :ذ اااخ تل 

ذ(.6225)لذتة طمذ6/141 لذ2111ذ-ا 1432 ب  ة طملذ

ذ(.6893)لذتة طمذ483-31/481لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ26[

 لذ2111ذ-ااااا 1422دبدذب  اااالقبلذ:ذب ةلاااالر(.ذ2) ذ.ذطاااا ذعااااال  صاااابذ ذااااااذ ل:ذتل  ااااخ.ذال لةةةةل وم رفةةةةة الرجةةةةال.ذ  طاااا [.ذ27[

بحةةةر الةةةدم فةةةيمهللا تكلةةةم فيةةةه اإلمةةةام أحمةةةد (.ذاااا 919:ذي)لحاااانذاااااذ يااااذب يااال لبذ.ذلذباااااذعاااا ذب دااالد (2615)لذتة طااامذ2/364

ذ لذ 1992ذ-اااااا 1413دبدذب   ااااا ذب  لط اااااملذ:ذا اااااة ي(.ذ1) ذ.ذد   ااااامذعاااااا ذب اااااة طاذب ياااااحل ب:ذتل  اااااخذ ت ل اااااخ.ذبمةةةةةدف أو  م

ذ(.1161)لذتة طمذ173

ذ(.1991)لذ2/355لذالثقات.ذب  ملب[.ذ28[

بدذ  اااة ف:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل اإلسةةةالم وفيةةةات المشةةةاهير واألعةةةةالم.ذب ااالااب[.ذ29[ دبدذب  اااةبذبااااااي بلذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذا ااالدذعاااح 

ذ(.476)لذتة طمذ1112/ذ3 لذ2113

لذتة طااااامذ286لذ ذمشةةةةةاهير علمةةةةةاء األمصةةةةةار.ذباااااااذ اااااال :ذلذ بقثاااااة(11716)لذتة طااااامذ7/611لذالثقةةةةةات.ذباااااااذ اااااال [.ذ31[

ذ(.1429)

ذ.437/ذ2لذوالتاريلذالم رفة.ذب  يح [.ذ31[

(.ذ1) ذ.ذصااااالبذب ياااال ةبةب:ذتل  ااااخ.ذتةةةةاريل أسةةةةماء الثقةةةةات(.ذااااا 385:ذي)بااااااذشاااالا الذ اااااحذ  اااااذعطااااةذااااااذ  طاااا ذ[.ذ32[

ذ(.1611)لذتة طمذ262 لذ ذ1984ذ-ا1414ب  بدذب يل  ملذ:ذب  حل 

ذ(.5181)لذتة طمذ351/ذ12لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ33[

:ذ :ذد.ذ :ذد.ذعطاااة ذاااااذ ةب ااامذب  طاااة  :ذتل  اااخ.ذتةةةاريل دمشةةة (.ذاااا 571:ذي) ااااحذب  لاااا ذعلااابذاااااذب ليااااذ.ذباااااذعيااالكة[.ذ34[

ذ.64/166 لذ1995ذ-ا1415دبدذب   ةذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ

ذ.31/482لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ35[

ذ(.6222)لذتة طمذ2/372لذالكاشا.ذب لااب[.ذ36[

ذ(.7616)لذتة طمذ595لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ37[

ذ(2938)لذتة طمذ321-13/316لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ38[

ذ(.2624)لذتة طمذ366/ذ2لذال لل.ذ  ط [.ذ39[

ذ(.3614)لذتة طمذ549/ذ2لذال لل.ذ  ط [.ذ41[

  طااا ذ لطااا ذ:ذتل  اااخ.ذ(روايةةةة عثمةةةان الةةةدارمي)تةةةاريل ابةةةهللا م ةةةيهللا (.ذاااا 233:ذي)باااااذ  ااا الذ ااااحذذكةلااالذلل ااامذاااااذ  ااا اذ[.ذ41[

لذ467/ذ4لذالجةةةرف والت ةةةةديل.ذلذبااااااذ اااابذ اااالت (2152)لذتة طااامذ467/ذ4يلذ:ذدبدذب طااام ح ذ ل ااااةبثلذد:ذد  ااااخ.ذ :ذد.ذقاااحدذاااا ن

ذ(.2152)تة طمذ

ذ.13/321لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ42[

ذ(.2152)لذتة طمذ467/ذ4لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ43[

ذ(.782)لذتة طمذ1/473لذالثقات.ذب  ملب[.ذ44[

ذ(.13687)لذتة طمذ8/324لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ45[

ذ(.595)لذتة طمذ121لذ ذالثقات.ذبااذشلا ا[.ذ46[

:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذ لطااا ذعاااا ذب  ااالددذعئااال:ذتل  اااخ.ذلكبةةةر الطبقةةةات ا(.ذاااا 231:ذي)باااااذاااا  لذ ااااحذعاااا ذ ذ لطااا ذاااااذاااا  ذ[.ذ47[

ذ(.3928)لذتة طمذ327/ذ7 لذ1991ذ-ا1411دبدذب    ذب  لط ملذ

دبدذ:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذتاااا:ذد.ذتةةةاريل ابةةةهللا يةةةون  المصةةةري(.ذاااا 347:ذي)باااااذلاااحقملذ ااااحذاااا   ذعاااا ذب اااة طاذاااااذ  طااا ذ[.ذ48[

ذ(.264)لذتة طمذ2/115الذ1421ب    ذب  لط ملذ

 كاااة ذب احشااابذ اااااةبا  ذ:ذتل  اااخ.ذئبقةةةات علمةةةاء الحةةةديث(.ذاااا ذ744:ذي)باااااذعاااا ذب دااالد لذ ااااحذعاااا ذ ذ لطااا ذاااااذ  طااا ذ[.ذ49[

ذ(.321)لذتة طمذ1/519 لذ1996ذ-ا1417  ايمذب ةال مذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ:ذا ة ي(.ذ2) ذ.ذب الاخ
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 لذ1985ذ-ا1415  اياااااامذب ةااااااال ملذ:ذ :ذد(.ذ3) ذ.ذ اااااا ا مطحعاااااامذ اااااااذب طل :ذتل  ااااااخ.ذسةةةةةةير أعةةةةةةالم النةةةةةةبالء.ذب اااااالااب[.ذ51[

لذ(3595)لذتة طااااامذ2/331 لذ1963ذ-ا1382لذميةةةةةزان االعتةةةةةدال فةةةةةي نقةةةةةد الرجةةةةةال.ذب ااااالااب:ذلذ بقثاااااة(117)لذتة طااااامذ9/325

ذ(.342)لذتة طمذ1/258 لذ1998ذ-ا 1419دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذتا:ذد.ذتذكرة الحفاظ.ذب لااب:ذ بقثة

ذ(.2988)لذ281لذ ذالتقريببااذ مةلذذ[.51[

علااابذ لطااا ذ  اااحرذ عااالدهذ:ذتل  اااخ.ذ يةةةل ميةةةزان االعتةةةدال(.ذاااا 816:ذي)ب  ةبلااابلذذلااااذب ااا لاذعاااا ذب اااة   ذاااااذب ليااا اذ[.ذ52[

ذ(.448)لذتة طمذ127 لذ ذ1995ذ-ا1416دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذ  ط ذعا ذب طح حد

ذ(.6222)لذتة طمذ28/591لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ53[

:ذب ط لنااامذب طناااحدة(.ذ1) ذ.ذ  طااا ذ لطااا ذقاااحدذاااا ن:ذتل  اااخ.ذسةةةياالت ابةةةهللا الجنيةةةد ألبةةةي زكريةةةا يحيةةةن بةةةهللا م ةةةيهللا.ذباااااذ  ااا ا[.ذ54[

ذ(.515)لذتة طمذ396 لذ ذ1988ذ-ا1418   امذب  بدلذ

ذ(.8823)لذتة طمذ4/195لذميزان االعتدال.ذب لااب[.ذ55[

ذ(.1556)لذتة طمذ8/338لذيلالجرف والت د.ذبااذ ابذ لت [.ذ56[

ذ(.16116)لذتة طمذ9/211لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ57[

التكميةةةةل فةةةةي الجةةةةرف والت ةةةةديل وم رفةةةةة الثقةةةةات وال ةةةة فاء (.ذااااا 774:ذي)بااااااذك  ااااةلذااااااطلع لذااااااذعطااااةذااااااذك  ااااةذ[.ذ58[

 لالاااحثذ ب  دبااااليذباااااي  مذ ةكااااذب ن طااال ذ:ذب ااا طا(.ذ1) ذ.ذشااالد ذاااااذ لطااا ذاااااذاااال  ذ هذق طااال :ذددباااامذ تل  اااخ.ذوالمجاهيةةةل

ذ(.318)لذتة طمذ1/218 لذ2111ذ-ا1432 تل  خذب  ةبثذ ب  ة طملذ

ذ.28/591لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ59[

عااالدهذ  طااا ذعاااا ذب طح اااحدذ:ذتل  اااخ.ذالكامةةةل فةةةي ضةةة فاء الرجةةةال(.ذاااا 365:ذي)باااااذعااا  لذ ااااحذ  طااا ذاااااذعااا  ذب مة ااالقبذ[.ذ61[

ذ(.594)لذتة طمذ3/461 لذ1997ذ-ا1418ب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذانم علبذ لط ذ  حرذ عا ذب   ل ذ احذ

ذ(.6931)لذتة طمذ548لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ61[

ذ(.134)لذتة طمذ1/115لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ62[

ذ(.124)لذتة طمذ2/67لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ63[

ذ(.12176)مذلذتة ط8/45لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ64[

ذ(.134)لذتة طمذ1/116لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ65[

(.ذ1) ذ.ذا ااالدذعاااحبدذ  اااة ف:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل بءةةةداد(.ذاااا 463:ذي)ب  ئ ااا ذب ا ااا بد لذ ااااحذا اااةذ  طااا ذاااااذعلااابذب ا ااا بد ذ[.ذ66[

ذ(.2437)لذتة طمذ5/558 لذ2112ذ-ا1422دبدذب  ةبذبااي بلذ:ذا ة ي

(.ذ1) ذ.ذعاااا ذ ذب  لااااب:ذتل  اااخ.ذال ةةة فاء والمتروكةةةون(.ذاااا 597:ذي)ب  اااةلذعاااا ذب اااة طاذاااااذعلااابذذباااااذب ماااحذ لذ ااااح[.ذ67[

ذ(.231)لذتة طمذ83/ذ1الذ1416دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي

ذ(.29)لذتة طمذ1/313لذالكامل.ذبااذع  [.ذ68[

ذ(.221)لذتة طمذ12/584لذسير اعالم النبالء.ذب لااب[.ذ69[

ذ(.4652)لذتة طمذ27-23/23لذالكمالتهذيب .ذب طا [.ذ71[

ذ(.1591)لذتة طمذ6/286لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ71[

ذ(.524)لذتة طمذ398لذ ذسياالت ابهللا الجنيد.ذبااذ   ا[.ذ72[

ذ.23/27لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ73[

ذ(.11)لذتة طمذ12/52لذسير اعالم النبالء.ذب لااب[.ذ74[

ذ(.5321)لذتة طمذ441لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ75[

ذ.832/ذ2لذتهذيب االثار.ذب ئاة [.ذ76[

ااااط ةذ:ذتل  ااخ.ذمناهةةةل الصةةفا فةةي تخةةةريج أحاديةةث الشةةةفا(.ذااا 911:ذي)ب ياا ح بلذ اايهذب ااا لاذعااا ذب اااة طاذااااذ ااابذا اااةذ[.ذ77[

ذ(.731)اذلذ  ل151 لذ ذ1988ذ-ا1418  ايمذب    ذب   لا ملذدبدذب منل ذ لن ةذ ب  حذل لذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذب  لاب

 يااال ذ:ذتل  اااخ.ذمجمةةة  الزوائةةةد ومنبةةة  الفوائةةةد(.ذاااا 817:ذي)ب د  طااابلذ ااااحذب ليااااذقاااحدذب ااا لاذعلااابذاااااذ اااابذا اااةذب د  طااابذ[.ذ78[

ذ(.12248)لذ  لاذ7/288 1994ا لذذ1414   امذب   ابلذ:ذب  لاةة.ذ :ذد.ذب  لاذب   اب

عااا قل ذ:ذو  ااامذ ت ل اااخ.ذالصةةةارفة إلشةةةكال حةةةديث الطائفةةةةاألجوبةةةة (.ذاااا 1381:ذي)ب  طااالد لذب طااا ذاااااذ لطااا ذاااااذب يااا لخذ[.ذ79[

ذ.25 لذ ذ2112ذ-ا1432دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذااذعا ذ ذذالد

سل ةةةلة األحاديةةةث ال ةةة يفة (.ذاااا 1421:ذي)ب  اااالقبلذ ااااحذعاااا ذب اااة طاذ لطااا ذقلصاااةذب ااا لاذاااااذب لاااللذقاااح ذب شااا حدد ذ[.ذ81[

ذ.763/ذ12 لذ1992ذ-ا1412دبدذب ط لدفلذ:ذب ةللر(.ذ1) ذ.ذوالموضوعة وأثرها ال يئ في األمة

   اااامذب ط ااالدفذ لن اااةذ ب  حذلااا لذ:ذب ةلااالر(.ذ1) ذ.ذسل ةةةلة األحاديةةةث الصةةةحيحة وشةةةيء مةةةهللا فقههةةةا وفوائةةةدها.ذب  اااالقب[.ذ81[

ذ.4/599 لذ2112 ذب مذ1995

ذ(.22321)لذ لش مذ  لاذ657ذ-36/656لذالم ند .ب ط [.ذ82[
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.ذ طااا  ذاااااذعاااا ذب طم ااا ذب يااال ب:ذتل  اااخ.ذالم جةةةم الكبيةةةر(.ذاااا 361:ذي)حذب  لاااا ذاااال طل ذاااااذ  طااا ذب ئاةبقااابذب ئاةبقااابلذ اااا[.ذ83[

ذ(.754)لذ  لاذ21/317يلذ:ذ   امذبااذت ط ملذد:ذب  لاةة(.ذ2) ذ

ذ.298/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ84[

 لطاااا ذصاااالد ذ لاااا  ذ:ذددبااااامذ تل  ااااخذ.والمفتةةةةر المتفةةةة  (.ذااااا 463:ذي)ب  ئ اااا ذب ا اااا بد لذ اااااحذا ااااةذ  طاااا ذااااااذعلاااابذ[.ذ85[

ذ(.991)لذ  لاذ1553/ذ3 لذ1997ذ-ا1417دبدذب  لدد ذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ:ذد  خ(.ذ1) ذ.ذب لل   

ذ.1/211لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ86[

لذبااااااذ(4982)لذتة طاااامذ24/197لذتهةةةةذيب الكمةةةةال.ذلذب طااااا (1667)لذتة طاااامذ366/ذ8لذالجةةةةرف والت ةةةةديل.ذبااااااذ ااااابذ اااالت [.ذ87[

دبدذب   اااا ذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذعاااالدهذ  طاااا ذعااااا ذب طح ااااحدذ علاااامذ لطاااا ذ  ااااحر:ذتل  ااااخ.ذاإلصةةةةابة فةةةةي تمييةةةةز الصةةةةحابة مااااةلذ

ذ(.7924)لذتة طمذ6/63الذ1415ب  لط ملذ

ذ.(5817)لذتة طمذ51/112لذتاريل دمش .ذلذبااذعيلكة(114)لذتة طمذ2/877لذتاريل اإلسالم.ذب لااب[.ذ88[

.ذ لطااا ذب  ااا اذاااااذ لطااا ذب م ناااب:ذتل  اااخ.ذم جةةةم الصةةةحابة(.ذاااا 317:ذي)ب ا اااح لذ ااااحذب  لاااا ذعاااا ذ ذاااااذ لطااا ذب ا اااح ذ[.ذ89[

ذ(.2141)لذتة طمذ163/ذ5 لذ2111ذ-ا1421   امذدبدذب ا ل لذ:ذب  حل (.ذ1) ذ

علاابذ لطاا ذ:ذتل  ااخ.ذفةةي م رفةةة الصةةحابةأسةةد الءابةةة (.ذااا 631:ذي)بااااذب د ااةلذ اااحذب لياااذعلاابذااااذ ااابذب  ااة ذب ماااد ذ[.ذ91[

ذ(.4454)لذتة طمذ446/ذ4 لذ1994ذ-ا1415دبدذب    ذب  لط ملذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذ  حرذ علدهذ  ط ذعا ذب طح حد

ذ(.7513)لذتة طمذ5/478لذاإلصابة.ذبااذ مة[.ذ91[

ذ-ا1412دبدذب م ااااللذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذعلاااابذ لطاااا ذب اماااال  :ذتل  ااااخ.ذاالسةةةةتي اه فةةةةي م رفةةةةة األصةةةةحاه.ذبااااااذعااااا ذب اااااة[.ذ92[

ذ(.2228)لذتة طمذ1332/ذ3 لذ1992

ذ(.7513)لذتة طمذ5/479لذاإلصابة في تمييز الصحابة.ذبااذ مة[.ذ93[

ذ(.4249)لذتة طمذ3/76لذال لل.ذ  ط [.ذ94[

ذ(.993)لذتة طمذ231/ذ7لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ95[

ذ(.955)ذلذتة طم7/168لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ96[

ذ(.1549)لذ2/226لذالثقات.ذب  ملب[.ذ97[

ذ(5126)لذ5/339:ذلذ بقثة(1179)لذ3/357لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ98[

ذ(.9148)لذتة طمذ8/74لذالثقات.ذبااذلئلحا ل[.ذ99[

 لطااا ذصااال اذ:ذتل  اااخ.ذالمقتنةةةن فةةةي سةةةرد الكنةةةن.ذلذب ااالااب(2311)لذتة طااامذ9/452لذالجةةةرف والت ةةةديل.ذباااااذباااابذ ااالت [.ذ111[

لذبااااااذ(6511)لذتة طاااامذ2/135الذ1418ب طملاااامذب  لطاااابذال مل  اااامذبااااااي  ملذ:ذب ط لناااامذب طنااااحدة(.ذ1) ذ.ذعااااا ذب  الاااااذب طااااةبد

ذ.211/ذ1لذتاريل دمش .ذعيلكة

ذ(.752)لذتة طمذ9/78لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ111[

ذ.51/114لذتاريل دمش .ذلكةلذبااذعي7/168لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ112[

ذ(.2284)لذتة طمذ2/436لذالثقات.ذب  ملب[.ذ113[

ذ(.3185)لذتة طمذ135ذ-14/134لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ114[

ذ(.1627)لذتة طمذ6/41لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ115[

ذ(.495)لذتة طمذ145لذ ذالتاريل.ذبااذ   ا[.ذ116[

ذ(.424)لذتة طمذ6/83لذلالجرف والت دي.ذبااذبابذ لت [.ذ117[

ذ(.14281)لذتة طمذ8/435لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ118[

ذ(.838)لذتة طمذ2/16لذالثقات.ذب  ملب[.ذ119[

ذ(.1112)لذتة طمذ862/ذ2لذاالستءناء.ذبااذعا ذب اة[.ذ111[

ذ.437/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ111[

ذ(.793)لذتة طمذ2/171لذالمجروحيهللا.ذبااذ ال [.ذ112[

ذ(.171)لذتة طمذ4/871لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ113[

ذ(.3134)لذتة طمذ291لذ ذالتقريب .بااذ مة[.ذ114[

ذ(.2686)لذتة طمذ595ذ-3/594لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ115[

ذ(.2686)لذتة طمذ3/594لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ116[

ذ(.13291)مذلذتة ط253-8/252لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ117[

ذ.196/ذ11لذمجم  الزوائد.ذب د  طب[.ذ118[

ذ(.4117)لذتة طمذ4/325لذالثقات.ذبااذلئلحا ل[.ذ119[

ذ.2/286لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ121[

ذ(.143)لذتة طمذ5/571لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ121[
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ذ(.5419)لذتة طمذ13ذ-26/11لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ122[

ذ(.497)لذتة طمذ167/ذ1لذلتاريل الكبيرا.ذب ا لد [.ذ123[

ذ(.29)لذتة طمذ8/8لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ124[

ذ(.214)لذتة طمذ826/ذ3لذال  فاء.ذ احذذدعم[.ذ125[

ذ.437/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ126[

ذ(.15293)لذتة طمذ9/81لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ127[

ذ(.1621)تة طمذذ2/246لذالثقات.ذب  ملب[.ذ128[

ذ(.3176)لذتة طمذ3/77لذال  فاء.ذبااذب محذ [.ذ129[

ذ(.6193)لذتة طمذ493لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ131[

ذ(.12254)لذ  لاذ289ذ-288/ذ7لذمجم  الزوائد.ذب د  طب[.ذ131[

ذ.878ذ-876/ذ13لذال ل لة ال  يفة.ذب  القب[.ذ132[

ذ.657/ذ36لذالم ند.ذ  ط :ذبقثة[.ذ133[

ذ.لذا يةف762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ134[

ذ.657/ذ36لذالم ند.ذ  ط :ذلذا يةفلذ بقثة762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ135[

ذ(.2495)لذتة طمذ6/312لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ136[

دبةاااةةذب ط ااالدفذ:ذ  ااا دذباااالد.ذ :ذد.ذعاااا ذب اااة طاذاااااذلل ااامذب ط لطااابذب  طااالقب:ذتل  اااخ.ذبيةةةان خطةةةا البخةةةاري.ذباااااذ اااابذ ااالت [.ذ137[

ذ(.691)لذتة طمذ148يلذ ذ:ذب   طلق ملذد

لذ142الذ ذ1397  اياااامذب ةااااال ملذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذشاااا ةذ ذق طاااامذ ذلح اااالقب:ذتل  ااااخ.ذالمراسةةةةيل.ذبااااااذ ااااابذ اااالت [.ذ138[

ذ(.257)تة طمذ

ذ(.1313)لذتة طمذ6/243لذالكامل في ض فاء الرجال.ذبااذع  [.ذ139[

ذ(.5921)لذتة طمذ547/ذ4لذاإلصابة.ذبااذ مة[.ذ141[

(.ذ1) ذ.ذعااالدهذاااااذلحاااانذب  اااابذ :ذتل  اااخ.ذم رفةةةة الصةةةحابة(.ذاااا 431:ذي) ااااحذق ااا  لذ  طااا ذاااااذعاااا ذ ذب صاااادلقبذ[.ذ141[

ذ.4/2119 لذ1998ذ-ا1419.ذدبدذب ح اذ لن ة:ذب ةللر

ذ(.3985)لذتة طمذ4/241لذأسد الءابة.ذبااذب د ة[.ذ142[

:ذتل  اااخ.ذنخةةةب األفكةةةار فةةةي تنقةةةيح مبةةةاني األخبةةةار فةةةي شةةةرف م ةةةاني ارثةةةار(.ذاااا 855:ذب ط اااحام)ب   ناابلذ لطاااحدذاااااذ  طااا ذ[.ذ143[

ذ.2/34 لذ2118ذ-ا1429 ذبدةذب  للفذ ب     ذبااي  ملذ:ذلئة(.ذ1) ذ.ذ احذتط  ذللاةذااذااةبا  

ذ(.5919)لذتة طمذ543ذ-542/ذ4لذاإلصابة. بااذ مة[.ذ144[

.ذ(بهامشةةةه تلخةةةيص الةةةذهبي)الم ةةةتدرل علةةةن الصةةةحيحيهللا (.ذاااا 415:ذي)لك لذ ااااحذعاااا ذ ذب لااالك ذ لطااا ذاااااذعاااا ذ ذب لااا[.ذ145[

ذ(.8317)لذ ذ474/ذ4 لذ1991ذ-ا1411دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذ يئ مذعا ذب  لددذعئل:ذتل  خ

بحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول توثيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .ذب  ااااااااااااااااااااحقبلذ اااااااااااااااااااالت ذااااااااااااااااااااااذعاااااااااااااااااااالدفذب  ااااااااااااااااااااحقبذب  ااااااااااااااااااااةلن[.ذ146[

.ال جلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E

4+%CD%E6%E1ذ. يل ذ11:11 لذب يلعمذ13/13/2121:ذتلدل ذب اللدة.ذ حل ذب   ة قب.ذ

ذ(.285)لذتة طمذ1/111لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ147[

.ذ :ذد.ذقااااحدذب ااا لاذع ااااة:ذتل  اااخ.ذم رفةةةةة أنةةةواا علةةةةوم الحةةةديث(.ذاااا 643:ذي)باااااذب ياااي لذع طاااال ذاااااذعااااا ذب اااة طاذ[.ذ148[

ذ.لذا يةف114 لذ ذ1986ذ-ا ذ1416دبدذب   ةلذ:ذاحدلل

ذ.74لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ149[

ذ.لذا يةف762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ151[

باااانلداذصااال اذعلااامذشاااة ذ يااال لذ ااااحذدب دلذاااال طل ذاااااذ:ذلذلااالهذب دقااا   (19921)لذ ااا لاذ33/149لذالم ةةةند.ذ  طااا [.ذ151[

دبدذب ةاااااال مذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذشااااا   ذب دقااااا   ذ  لطااااا ذكل ااااالذلاااااةاذاللاااااب:ذلذتل  اااااخال ةةةةةنهللا(.ذاااااا 275:ذي)ب شااااا اذب يميااااا لقبذ

صةةةةةحيح سةةةةةنهللا أبةةةةةي .ذب  اااااالقب:ذلذلااااالهذب دقااااا   ذباااااانلداذصااااال الذ بقثاااااة(2484)لذ ااااا لاذ4/141 لذ2119ذ-ا1431ب  ل ط اااااملذ

ذ.7/247 لذ2112ذ-ا1423  ايمذ ةب ذ لن ةذ ب  حذل لذ:ذب  حل (.ذ1) ذ.ذداود

:ذتل  اااخ.ذملسو هيلع هللا ىلصالم ةةةند الصةةةحيح المختصةةةر بنقةةةل ال ةةةدل عةةةهللا ال ةةةدل إلةةةن رسةةةول   (.ذاااا 261:ذي) يااال لذ يااال ذاااااذب لماااللذ[.ذ152[

يلذك اااالبذب  اااا اذ  شااااةب ذب ياااالعملذااااالبذبكااااةذب اااا  لهذ:ذد.ذدبدذا  اااال ذب  ااااةبثذب  ةاااااب:ذا ااااة ي.ذ :ذد.ذلطاااا ذااااا بدذعااااا ذب اااااللب 

ذ(.2937)لذ  لاذ4/2251 ص  ذذ  لذ  ذلذ

دبدذب طاااام ح ذ ل ااااةبثلذ:ذد  ااااخ(.ذ1) ذ.ذ ياااا اذااااال  ذ ااااا :ذلذتل  ااااخالم ةةةةند(.ذااااا 317:ذي) اااااحذل لااااملذ  طاااا ذااااااذعلاااابذ[.ذ153[

ذ(.6417)لذ  لاذ11/312 لذ1984ذ-ا1414

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E4+%CD%E6%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E4+%CD%E6%E1
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.ذ :ذد.ذ اااالد ذااااااذعااااحرذ ذااااااذ لطاااا ذ عااااا ذب طلياااااذااااااذااااااةبا  ذب لياااا نب:ذتل  ااااخ.ذالم جةةةةم األوسةةةة .ذب ئاةبقااااب[.ذ154[

ذ(.47)لذ  لاذ21ذ-1/19يلذ:ذدبدذب لة  الذد:ذب  لاةة

ذ(.2118)لذ  لاذ8/368لذالكامل في ض فاء الرجال.ذبااذع  [.ذ155[

.ذ :ذد.ذاااا   ذب ا ااالقب:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل داريةةةا(.ذاااا 371:ذي) اااحبقبلذ ااااحذعلااابذعاااا ذب ماااالدذاااااذعاااا ذ ذعاااا ذب ماااالدذب [.ذ156[

ذ.114 لذ ذ1951ذ-ا1369 ئا مذب اةلبلذ:ذد  خ

ذ.1/254لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ157[

:ذد  اااااخ(.ذ1) ذ.ذصاااااي ذب ااااا لاذب طنمااااا :ذتل  اااااخ.ذف ةةةةةائل الشةةةةةام ودمشةةةةة (.ذاااااا 444:ذي)ب ةا ااااابلذعلااااابذاااااااذ لطااااا ذ[.ذ158[

ذ(.114)لذ  لاذ76 لذ ذ1951 ئاحعليذب طمط ذب  لطبذب  ةابلذ

ذ(.1855)لذتة طمذ9/392لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ159[

ذ(.1855)لذتة طمذ9/392لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ161[

ذ(.6437)لذتة طمذ5/589لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ161[

ذ(.1959)لذتة طمذ3/1351لذاالستءناء.ذبااذعا ذب اة[.ذ162[

ذ(.3154)لذتة طمذ67ذ-65/ذ14لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ163[

ذ(.1513)لذتة طمذ2/44لذال لل.ذب ط [.ذ164[

ذ(.1937)لذتة طمذ2/182لذال لل.ذب ط [.ذ165[

ذ(.1817)لذتة طمذ6/326 لذ1952لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ166[

ذ(.1817)لذتة طمذ6/327 لذ1952لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ167[

ذ.6/154لذالكامل.ذبااذع  [.ذ168[

ذ(.4512)لذتة طمذ5/193لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ169[

ذ(.1224)لذتة طمذ244لذ ذمشاهير علماء األمصار.ذبااذ ال [.ذ171[

ذ(.869)لذتة طمذ155لذ ذالثقات.ذبااذشلا ا[.ذ171[

ذ(.498)لذتة طمذ151لذ ذال  فاء.ذبااذشلا ا[.ذ172[

ذ(.3113)لذتة طمذ288لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ173[

ذ(.11426)لذتة طمذ7/551لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ174[

ذ.8/368لذالكامل.ذبااذع  [.ذ175[

ذ(.6859)لذتة طمذ2/722لذالمءني في ال  فاء.ذب لااب[.ذ176[

ذ(.8358)لذتة طمذ8/384لذل ان الميزان.ذبااذ مة[.ذ177[

ذ.181ذ-163/ذ3لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ178[

:ذتل  اااخ.ذسةةةياالت محمةةةد بةةةهللا عثمةةةان بةةةهللا أبةةةي شةةةيبة ل لةةةي بةةةهللا المةةةديني(.ذاااا 234:ذي)باااااذب طااا لنبلذعلااابذاااااذعاااا ذ ذ[.ذ179[

ذ(.233)لذتة طمذ161الذ ذ1414   امذب ط لدفلذ:ذب ةللر(.ذ1) ذ.ذ حاخذعا ذ ذعا ذب  لدد

ذ(.5132)لذتة طمذ4/411لذالدوريالتاريل رواية .ذبااذ   ا[.ذ181[

ذ(.1169)لذتة طمذ1/369لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ181[

ذ(.34)لذتة طمذ16لذ ذال  فاء.ذب نيلةب[.ذ182[

ذ(.473)لذتة طمذ119لذ التقريب.ذبااذ مة[.ذ183[

ذ.1/19لذاألوس .ذب ئاةبقب[.ذ184[

ذ(.12253)لذ  لاذ288/ذ7لذالزوائدذمجم .ذب د  طب[.ذ185[

ذ(.16663)لذ  لاذ61/ذ11لذالزوائدذمجم .ذب د  طب[.ذ186[

ذ.8/371لذالكامل.ذبااذع  [.ذ187[

ذ.1/257لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ188[

ذ(.1118)لذتة طمذ9/262لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ189[

ذ(.1118)لذتة طمذ9/262لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ191[

ذ(.4721)لذتة طمذ441لذ ذال  فاءديوان .ذب لااب[.ذ191[

ذ(.1996)لذتة طمذ498/ذ2لذل ان الميزان.ذبااذ مة[.ذ192[

ذ.(6643)لذتة طمذ31/371لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ193[

ذ(.334)لذتة طمذ9/82لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ194[

ذ(.334)لذتة طمذ9/82لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ195[

ذ(.16185)لذتة طمذ9/235لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ196[

ذ(.6643)لذتة طمذ31/371لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ197[
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ذ(.7362)لذتة طمذ577لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ198[

:ذد  اااااخ(.ذ1) ذ.ذصاااااي ذب ااااا لاذب طنمااااا :ذتل  اااااخ.ذف ةةةةةائل الشةةةةةام ودمشةةةةة (.ذاااااا 444:ذي)ب ةا ااااابلذعلااااابذاااااااذ لطااااا ذ[.ذ199[

ذ(.112)لذ  لاذ75 لذ ذ1951  ةابلذ ئاحعليذب طمط ذب  لطبذب

:ذدبدذب   اااةلذد:ذ :ذد.ذ :ذد.ذااااد لذذكااالد:ذتل  اااخ.ذبءيةةةة الطلةةةب فةةةي تةةةاريل حلةةةب(.ذاااا 661:ذي)ب    لااابلذعطاااةذاااااذ  طااا ذ[.ذ211[

ذ.1/112يلذ

ذ.1/257لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ211[

ب ط  اااا ذ:ذا ااااة ي(.ذ2) ذ.ذ ياااائ مذب عثطااااب لطاااا ذ:ذتل  ااااخ.ذال لةةةةل(.ذااااا 234:ذي)بااااااذب طاااا لنبلذعلاااابذااااااذعااااا ذ ذ[.ذ212[

اةلاااخذ:ذتل  اااخ.ذال لةةةل.ذباااااذباااابذ ااالت لذ34لذ ذالمراسةةةيل.ذلذباااااذ اااابذ ااالت 144لذ ذال لةةةل.ذلذب طااا 57لذ ذ 1981باااااي بلذ

ذ-ا1427 ئاااالا ذب لط  اااابلذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذ اااااذب ااااال   اذاإشااااةبفذااااا  ذااااااذعااااا ذ ذب لط اااا ذ ول اااا ذااااااذعااااا ذب ااااة طاذب مةليااااب

ذ.3/96لذ 2116

دبدذب ا ااالةةذ:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذالةةةرول الب ةةةام بترتيةةةب وتخةةةريج فوائةةةد تمةةةام.ذب   ااااة لذ لاااا ذاااااذاااال طل ذ طااا ذب  د ااا [.ذ213[

ذ.384/ذ4 لذ1987ذ-ا1418بااي  ملذ

مذب ط لناااا.ذ :ذد.ذ اااااحذعااااا ذ ذب يااااحدلبذ ااااااةبا  ذ طاااا  ذب طاااا قب:ذتل  ااااخ.ذالكفايةةةةة فةةةةي علةةةةم الروايةةةةة.ذب  ئ اااا ذب ا اااا بد [.ذ214[

ذ(.134)يلذ ذ:ذب ط  امذب  لط ملذد:ذب طنحدة

بو لنذبالذب   ذابذ   ذببولذال ل لاذب    نذابذا لةلذببعطلهذا اذ م اذ  لق لذ  طاذبا ذا مذ حبذذببولذادل[ذ215 ذ[

لذ بااذب يي لذ  ةا ذابذا لةلذب عطلهلذبا ل ذب ط لذ بااذب طد  لذ ب  حد لذ بااذع  نملذ بااذ   الذ بااذب طالدفلذ بااذعا ذب اة

 ملمذب مل  مذ.ذتحقي  القول بال مل بالحديث ال  يا.ذعا ذب  الاذعا ذب ة طاذااذ لط :ذب     :ذبقثة:ذ اذ ةطمذب ل لالذ لطال 

. ، رجب(68 +67) بااي  مذال ط لنمذب طنحدةلذع د  


