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   :الملخص

" دراسة حديثية حتليلية) رضي اهللا عنه(ِحديث ضمام بن ثعلبة : "موضوع البحث

استنباط الفوائد واآلداب الرتبوية املستنبطة من أسئلة ضمام بن : يهدف البحث إىل

َوصربه، ) صلى اهللا عليه وسلم(ِحلم النيب : أهم نتائج البحث). رضي اهللا عنه( ثعلبة
ِوحسن سؤال ضمام 

ِيف هذا احلديث دليل من دالئل النبوة، حيث ). رضي اهللا عنه(ُ

ِّاختصر للنيب  َالكالم، وأعطي جوامع الكلم، وجواهر احلكم، ) صلى اهللا عليه وسلم(َ َِ ِ ْ ُ

ِوفصل اخلطاب
ْ مع حديث أنس بن مالك ) رضي اهللا عنه(تداخل حديث أيب هريرة . َ

ِ، فهو وجه م)رضي اهللا عنه(
رضي اهللا (ن أوجه االختالف يف حديث أنس بن مالك َ

ّ، وهذا من أهم ما يبني فوائد الدراسات احلديثية املعللة املوسعة، وبغض النظر ) عنه ّ ّ ّ ِّ ّ
ِ

ِعن احملفوظ، وغري احملفوظ؛ فإن ذلك ال يتبني إال بعد التوسع يف التخريج والدراسة ِِ ُّ َّ. 

َحتصل من الدراسة أن حديث سعيد املق ِ ٌربي حمفوظ عن أنس بن مالك، أما عن أيب َّ ُ
ََّ، فال يصح كما هو قول اجلمهور من النقاد، وهو الذي حترر يل)رضي اهللا عنه(هريرة 

ِ ُّ ِ ُّ .  

  . بن ثعلبة- آداب – فوائد – ضمام -للبحث  : الكلمات المفتاحية
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The hadith of Dhamam bin Tha'labah, may 

God be pleased with him, is an analytical 

hadith study 
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ABSTRACT: 
Research topic: “The hadith of Dhamam bin 

Tha'labah (may God be pleased with him), an analytical 
hadith study.” The research aims to: Extrapolate the 
benefits and educational ethics deduced from the 
questions of Dhamam bin Tha'labah (may God be 
pleased with him). The most important results of the 
research: The Prophet (peace and blessings be upon him) 
dreamed and patient, and the question of Dhamam (may 
God be pleased with him) was good. In this hadith is 
evidence from the evidence of prophethood, where the 
Prophet (peace and blessings of God be upon him) was 
summarized and given to the whole speech, the essences 
of wisdom, and the discourse. The hadith of Abu 
Hurairah (may God be pleased with him) overlapped 
with the hadith of Anas bin Malik (may God be pleased 
with him), as it is one of the differences in the hadith of 
Anas bin Malik (may God be pleased with him), and this 
is one of the most important indications of the benefits of 
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expanded hadith studies, regardless of Preserved and 
Unsaved; Because that does not become evident until 
after expansion in the graduation and study. It has been 
learned from the study that the hadith of Saeed Al-
Maqbari is preserved on the authority of Anas bin Malik, 
but on the authority of Abu Hurairah (may God be 
pleased with him), it is not correct as is the saying of the 
majority of critics, and he was the one who was released 
to me. 

Keywords: Research - Damam - Benefits - 

Etiquette - Bin Thalaba. 
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$  #  "       !  

اّ  

ـــــــــــــــستعين،ُهُ حنمـــــــــــــــد،ِ هللاَإن احلمـــــــــــــــد ـــــــــــــــاهللا مـــــــــــــــن ،ُُه ونـــــــــــــــستغفر،هُ ون ُ ونعـــــــــــــــوذ ب

ِر أنفـــــــــسوُشـــــــــر ِ ومـــــــــن ســـــــــيئات أعمال،ناُ ِ َّن يهـــــــــده اهللا فـــــــــال مـــــــــضلَ مـــــــــ،نـــــــــاِ ن َ لـــــــــه، ومـــــــــِ

ــــــــــــه،  ُيــــــــــــضلل فــــــــــــال هــــــــــــادي لــــــــــــه، وأشــــــــــــهد أن ال إلــــــــــــه إال اهللا وحــــــــــــده ال شــــــــــــريك ل ِ ِ
ُ

ُوأشهد أن حممدا عبده ورسوله، ُ ً   : أما بعدُ

َ احلــــــــــديث كتــــــــــاب اهللا، وخــــــــــريَفــــــــــإن أحــــــــــسن
ِ

ُ
 َّ حممــــــــــد، وشــــــــــرُ اهلــــــــــدي هــــــــــديِ

َّاألمور حمدثا�ا، وكل ُ ُ   : ضاللة، وبعدٍبدعةَّوكل   حمدثة بدعة،ُ

 ًان كثــــــــــــريَّ حــــــــــــديث جليــــــــــــل تــــــــــــضم  بــــــــــــن ثعلبــــــــــــة ضــــــــــــمامَفـــــــــــإن حــــــــــــديث

ــــــــــد حــــــــــ ــــــــــسؤال، حــــــــــىت وصــــــــــفُسن األدب، وحــــــــــُمــــــــــن فوائ ــــــــــه ه عمــــــــــرَسن ال  :بقول

  .)١("ِ من ضمامَ وال أوجز،ً مسألةَ أحسنُتْما رأي"

ن ِ مـــــــــــَ قـــــــــــوم كـــــــــــان أفـــــــــــضلٍا بوافـــــــــــدَنـــــــــــْفمـــــــــــا مسع: "  وقـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس

َّرأيــــــــــــــت أن أخــــــــــــــصهومــــــــــــــن هــــــــــــــذا املنطلــــــــــــــق  .)٢("مام بــــــــــــــن ثعلبــــــــــــــةِضــــــــــــــ  بالــــــــــــــشرح ُ

  .التحليلي

ا   

ــــــــــــة اشــــــــــــتمل تكمــــــــــــن مــــــــــــشكلة البحــــــــــــث ــــــــــــن ثعلب  يف أن حــــــــــــديث ضــــــــــــمام ب

ـــــــــــــى فوائـــــــــــــد وآداب تربويـــــــــــــة مـــــــــــــستنبطة مـــــــــــــن األســـــــــــــ ئلة الـــــــــــــيت طرحهـــــــــــــا علـــــــــــــى عل

                                 
 ).١/١٥١( فتح الباري )١(

 )٤/٢١١( مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٢(
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  .لضمام ملسو هيلع هللا ىلص، وأجوبة النيبملسو هيلع هللا ىلصرسول

ف ا  

 الرتبويـــــــــــــــــة  واآلدابأردت يف هـــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــث أن أقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى الفوائـــــــــــــــــد

ــــــــــــن ثعلبــــــــــــةأســــــــــــئلة املــــــــــــستنبطة  ــــــــــــيب ضــــــــــــمام ب ــــــــــــة الن  يف هــــــــــــذا احلــــــــــــديث، وأجوب

  .ضمامعلى  ملسو هيلع هللا ىلص

ت اراا  

مــــــــــــــن خــــــــــــــالل البحــــــــــــــث والــــــــــــــسؤال مل أقــــــــــــــف علــــــــــــــى دراســــــــــــــة خصــــــــــــــصت 

ضـــــــــــمام بـــــــــــن األســـــــــــئلة الـــــــــــيت طرحهـــــــــــا فوائـــــــــــد واآلداب الرتبويـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــتنباط ال

ــــــــــــه ــــــــــــى رســــــــــــول اهللا  ثعلب ــــــــــــيب ملسو هيلع هللا ىلص عل ــــــــــــة الن ــــــــــــهملسو هيلع هللا ىلص وأجوب ــــــــــــة .  علي فعزمــــــــــــت الني

  .للقيام �ذا البحث

ود ا  

ــــــــــــة املــــــــــــستنبط ــــــــــــد واآلداب الرتبوي ــــــــــــضمن اســــــــــــتنباط الفوائ  ةهــــــــــــذا البحــــــــــــث يت

ث يف هـــــــــذا احلـــــــــدي  عليـــــــــهملسو هيلع هللا ىلص، وأجوبـــــــــة النـــــــــيب ضـــــــــمام بـــــــــن ثعلبـــــــــةأســـــــــئلة مـــــــــن 

  .، وابن عباسالذي رواه أنس بن مالك

ا   

االســــــــــــــــتقرائي يف مجــــــــــــــــع : اعتمــــــــــــــــدت يف هــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــث علــــــــــــــــى املــــــــــــــــنهج

ــــــــــسنة ــــــــــب ال ــــــــــواردة يف هــــــــــذا املوضــــــــــوع مــــــــــن مظا�ــــــــــا يف كت ــــــــــث ال . وختــــــــــريج األحادي

ًاملــــــــــــنهج النقــــــــــــدي يف دراســــــــــــة األحاديــــــــــــث واحلكــــــــــــم عليهــــــــــــا ســــــــــــندا ومتنــــــــــــا: مث مث . ً
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ــــــــــــي ــــــــــــب ألفاظــــــــــــه، مــــــــــــن خــــــــــــالل حتل: املــــــــــــنهج التحليل ــــــــــــان غري ــــــــــــات، وبي ــــــــــــل الرواي ي

  . ودالالته

   ا ا  اإاءات

ِأكتـــــــــــــب الـــــــــــــنص بكاملـــــــــــــه إســـــــــــــنادا ومتنـــــــــــــا مـــــــــــــن املـــــــــــــصدر املختـــــــــــــار، : ًَّأوال ً ً
ِ َّ ُ

َواالختيـــــــــــار يكـــــــــــون بتقـــــــــــدمي الكتـــــــــــب الـــــــــــستة علـــــــــــى ترتيبهـــــــــــا املـــــــــــشهور، مث بعـــــــــــدها 

ِحـــــــــــسب الوفيـــــــــــات، مث أصــــــــــــوغ التخـــــــــــريج بنــــــــــــاء علـــــــــــى إســــــــــــناد الـــــــــــنص ا
ً َ ملــــــــــــذكور، ُ

ُعلـــــــــــــى طريقـــــــــــــة املتابعـــــــــــــات، مبتدئـــــــــــــة باملتابعـــــــــــــة التامـــــــــــــة، مث القاصـــــــــــــرة، وأذكـــــــــــــر يف  ّ ً

ِختام كل متابعة ما وقع فيها من فروق يف املنت واإلسناد ٍ ِّ.  

ـــــــــا ـــــــــع فيـــــــــه مـــــــــن اخـــــــــتالف : ًثاني ـــــــــك مبينـــــــــة مـــــــــا وق َأدرس احلـــــــــديث بعـــــــــد ذل ً ِّ ُ
ِ، وأتـــــــــــرجم مـــــــــــا أحتـــــــــــاج إىل ترمجتـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــرواة بـــــــــــ- إن وجـــــــــــد -وإعـــــــــــالل

ُ ُ
ٍشكل ِ

ٌخمتـــــــــــصر، إال إذا اســـــــــــتدعى األمـــــــــــر اإلطالـــــــــــة؛ كـــــــــــأن يكـــــــــــون للرتمجـــــــــــة تـــــــــــأثري علـــــــــــى  َ ُ

احلكــــــــــــــم علــــــــــــــى احلــــــــــــــديث، مبــــــــــــــا خيــــــــــــــدم موضــــــــــــــوع البحــــــــــــــث يف الرتجــــــــــــــيح بــــــــــــــني 

  .َْالروايات واألوجه

َّمث إصــــــــــــدار احلكــــــــــــم األخــــــــــــري الــــــــــــذي توصــــــــــــلت إليــــــــــــه بعــــــــــــد هــــــــــــذا : ًثالثــــــــــــا

ُالبحث، مشيا على أهم ما ميكن أن يعرتض به عليه ًُ ِّ.  

ِأجعـــــــــــل خامتــــــــــة هلـــــــــــذا البحـــــــــــث؛ أبــــــــــني فيهـــــــــــا أهــــــــــم النتـــــــــــائج الـــــــــــيت : ًعــــــــــاراب ُ ِّ
ِ ً

ِتوصلت إليها، واستفد�ا من هذا البحث ُ ُ   .واهللا املوفق. َّ

َ   ولــــــــــــست أشــــــــــــك يف أن هــــــــــــذا العمــــــــــــل يعرتيــــــــــــه الــــــــــــنقص واخللــــــــــــل، وإمنــــــــــــا  ُّ ُ
ِعـــــــــذري أين بـــــــــذلت جهـــــــــدي، حـــــــــسب مـــــــــا فـــــــــتح اهللا علـــــــــي بـــــــــه، فمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن 

َّ َ ُ ْ ُ
َصــــــــواب فمــــــــن اهللا وحــــــــد ِه، ومــــــــا كــــــــان مــــــــن خطــــــــأ فمــــــــن نفــــــــسي وٍ ــــــــشيطان، مــــــــن ِ ال

  .وأستغفر اهللا، وأتوب إليه

 البحـــــــــــــث علـــــــــــــى مقدمـــــــــــــة، وثالثـــــــــــــة مباحـــــــــــــث، وخامتـــــــــــــة مث اشـــــــــــــتملوقـــــــــــــد 



        

 
 
 

 
 
 

١٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  : الفهارس، على النحو التايل

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــه، والدراســـــــــــــــــــات ، مـــــــــــــــــــشكلة البحـــــــــــــــــــث :وفيهـــــــــــــــــــا، المقدم وأهداف

  .السابقة، وحدود الدراسة، ومنهج الدراسة

  .موجزة لضمام بن ثعلبةترمجة : وفيه: التمهيد

  : مطلبان، وفيهنص الحديث، وتخريجه: المبحث األول

حـــــــــــــديث أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك ختــــــــــــريج ودراســـــــــــــة : المطلـــــــــــــب األول

.  

  . حديث ابن عباسختريج ودراسة  :المطلب الثاني

  . الحديثألفاظغريب شرح : المبحث الثاني

ِ وآداب منثـــــــــــــــــورة تـــــــــــــــــستنبط مـــــــــــــــــ،فوائـــــــــــــــــد: لـــــــــــــــــثالمبحـــــــــــــــــث الثا ن ُ

  :مل على مطلبينتشتالحديث، و

 أســـــــــــــئلةن ِستنبط مـــــــــــــُنثـــــــــــــورة تـــــــــــــَ وآداب م،فوائـــــــــــــد: األولالمطلـــــــــــــب 

  . يف هذا احلديثملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 أجوبـــــــــــةن ِستنبط مـــــــــــُنثـــــــــــورة تـــــــــــَ وآداب م،فوائـــــــــــد: الثـــــــــــانيالمطلـــــــــــب 

  . يف هذا احلديثمام بن ثعلبة ِض

  



        

 
  

 
 
 

١٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ا  

   ة    

  

  .ملسو هيلع هللا ىلصسعد بن بكر إىل النيب أرسله بنو هو ضمام بن ثعلبة السعدي، 

ــــــــــــيب  ــــــــــــى الن ــــــــــــه رســــــــــــول اهللا .ليــــــــــــسأله عــــــــــــن شــــــــــــرائع اإلســــــــــــالم ملسو هيلع هللا ىلصقــــــــــــدم عل  فأجاب

  . يف ذلك كلهملسو هيلع هللا ىلص

وقيــــــــل ســــــــنة . ســــــــبع: وقيــــــــل ســــــــنة.  ســــــــنة مخــــــــس:ملسو هيلع هللا ىلصقيــــــــل إنــــــــه قــــــــدم علــــــــى النــــــــيب 

أن : فالـــــــــــصواب": عـــــــــــد اســـــــــــتعراض األقـــــــــــوال واألدلـــــــــــةقـــــــــــال ابـــــــــــن حجـــــــــــر ب. تـــــــــــسع

  ـ ١"قدوم ضمام كان يف سنة تسع

ً حـــــــــــديثا واحـــــــــــداملسو هيلع هللا ىلص  النـــــــــــيب روى عـــــــــــن ـــــــــــس بـــــــــــن مالـــــــــــك . ً ، ّحـــــــــــدث بـــــــــــه أن

  . وغريمهاوابن عباس 

ِفمــــــــا مسعنــــــــا بوافــــــــد قــــــــوم كــــــــان أفــــــــضل مــــــــن : " عــــــــن حديثــــــــهقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس 
َ

ٍ
َْ

ـــــــــــة ـــــــــــن ثعلب ـــــــــــت أحـــــــــــسن مـــــــــــسألة، وال : "عمـــــــــــر  وقـــــــــــال .)٢("ِضـــــــــــمام ب ًمـــــــــــا رأي َ ُ ْ
ِأوجز من ضمام

َ")٣(.  

                                 
، اإلصابة )٢/٧٥١(، االستيعاب )٣/١٥٤٣(، معرفة الصحابة )١/٢٩٩(الطبقات الكربى  ١

)٣/٣٩٥.( 

 )٤/٢١١( مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٢(

  ).١/١٥١( فتح الباري )٣(



        

 
  

 
 
 

١٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  

  ا اول

  أم  � �

  )٦٣ ح١/٢٣ (ا رمحه قال البخاري

 ٍ، عـــــــــــن ســـــــــــعيدُحـــــــــــدثنا الليـــــــــــث: ، قـــــــــــالَ يوســـــــــــفُ بـــــــــــنِ اهللاُحــــــــــدثنا عبـــــــــــد

 َ أنـــــــــسَعَِ، أنـــــــــه مســـــــــٍ بـــــــــن أيب منـــــــــرِ اهللاِ عبـــــــــدِ بـــــــــنِيكِرَ، عـــــــــن شـــــــــ - ُّهـــــــــو املقـــــــــربي - 

 صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم يف ِّ النـــــــــيبَ مـــــــــعٌبينمـــــــــا حنـــــــــن جلـــــــــوس: ُ، يقـــــــــولٍ مالـــــــــكَبـــــــــن

ه، مث قـــــــــــال َ مث عقلـــــــــــ،ده يف املــــــــــسجَ علـــــــــــى مجــــــــــل، فأناخـــــــــــٌاملــــــــــسجد، دخـــــــــــل رجــــــــــل

ــــــــــه وســــــــــلم مُّأي: هلــــــــــم ــــــــــيب صــــــــــلى اهللا علي ــــــــــني ظِتكــــــــــُكــــــــــم حممــــــــــد؟ والن يهم، ِهــــــــــرانَئ ب

 ِ عبــــــــــــدَيــــــــــــا ابــــــــــــن: فقــــــــــــال لــــــــــــه الرجــــــــــــل. ُ املتكــــــــــــئُهــــــــــــذا الرجــــــــــــل األبــــــــــــيض: اَنــــــــــــْفقل

ــــــــــ«:  صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلمُّ فقــــــــــال لــــــــــه النــــــــــيب،ِاملطلــــــــــب ــــــــــْ أجبْدَق  فقــــــــــال ،»َكُت

 عليــــــــــــــك يف ٌددَِّشُســــــــــــــائلك فمــــــــــــــإين :  صــــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمِّالرجــــــــــــــل للنــــــــــــــيب

 ،»َكَا لـــــــــــَدَا بـــــــــــَّـــــــــــمَ عْلَســـــــــــ«: ؟ فقـــــــــــالَكِسْفـــــــــــَ يف نـَّيَلـــــــــــَ عْدَِاملـــــــــــسألة، فـــــــــــال جتـــــــــــ

هـــــــــــــم؟ ِّلُ إىل النـــــــــــــاس كَ أرســـــــــــــلكُك، آهللاَلـــــــــــــْبـَن قـَ مـــــــــــــِّبَ ورِكِّ بربـــــــــــــُأســـــــــــــألك: فقـــــــــــــال

ـــــــــــــــَ نـَّمُهـــــــــــــــَّالل«: فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــصليَ أمـــــــــــــــرُك بـــــــــــــــاهللا، آهللاُأنـــــــــــــــشد:  قـــــــــــــــال.»ْمَع  َك أن ن

ْاللهــــــــــم نـعــــــــــم«:  اليــــــــــوم والليلــــــــــة؟ قــــــــــال يفَ اخلمــــــــــسِالــــــــــصلوات َ َ َّ ُ ك ُأنــــــــــشد:  قــــــــــال.»َّ

ْاللهـــــــــم نـعـــــــــم«: بـــــــــاهللا، آهللا أمـــــــــرك أن نـــــــــصوم هـــــــــذا الـــــــــشهر مـــــــــن الـــــــــسنة؟ قـــــــــال َ َ َّ ُ َّ« .

 ،نـــــــــــــاِن أغنيائِ مـــــــــــــَ هـــــــــــــذه الـــــــــــــصدقةَك أن تأخـــــــــــــذَ أمـــــــــــــرُك بـــــــــــــاهللا، آهللاُأنـــــــــــــشد: قـــــــــــــال

َّاللهـــــــــــــم«:  صــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمُّفتقــــــــــــسمها علـــــــــــــى فقرائنــــــــــــا؟ فقـــــــــــــال النـــــــــــــيب ُ َّ 

ْنـعـــــــــم َ ن ِن ورائـــــــــي مـــــــــَ مـــــــــٌ بـــــــــه، وأنـــــــــا رســـــــــولَتْ مبـــــــــا جئـــــــــُتْآمنـــــــــ:  فقـــــــــال الرجـــــــــل،»َ

  .ٍ بن بكرِين سعدَمام بن ثعلبة أخو بِقومي، وأنا ض



        

 
  

 
 
 

١٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

 َ، عــــــــــن ســــــــــليمانِ احلميــــــــــدِ عبــــــــــدُ بــــــــــنُّ، وعلــــــــــيَ إمساعيــــــــــلُورواه موســــــــــى بــــــــــن

  . صلى اهللا عليه وسلم �ذاِّ، عن النيبٍ، عن أنسٍ، عن ثابتِ املغريةِبن

  :ختريج احلديث: ثانيا

  . احلديث جاء من طريقني عن أنس بن مالك

ــــــــــــق األول ــــــــــــن َــــــــــــ، عــــــــــــن شُقــــــــــــربي ســــــــــــعيد امل:الطري ريك بــــــــــــن عبــــــــــــد اهللا ب

  :، ومن هذ الطريق  بن مالكِأيب منر، عن أنس

  ـــــــــــــــــــــو داود أخرجـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــسائي ،)٤٨٦(أب ، ويف الكـــــــــــــــــــــربى )٢٠٩٢( والن

ـــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــه ،)٢٤٣١( ـــــــــــــــــــن ح)١٤٠٢( واب ـــــــــــــــــــِ، واب  ، والبيهقـــــــــــــــــــي يف)١٥٤(ان َّب

   عيسى بن محاد املصري،ن طريقِم) ٤٣٣١(الكربى 

مــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق يعقــــــــــــــــــوب ) ٢٤١٤( ويف الكــــــــــــــــــربى ،)٢٠٩٣(والنــــــــــــــــــسائي  

  بن إبراهيم،

  ، بن حممد املصيصياجَّجاحلعن ) ١٢٧١٩(وأمحد 

، وابــــــــــــــــن خزميـــــــــــــــــة يف صـــــــــــــــــحيحه )٥٦٦٣(وابــــــــــــــــن أيب حـــــــــــــــــامت يف تفـــــــــــــــــسريه 

  ب،ْهَمن طريق عبد اهللا بن و) ٢٣٥٨(

ـــــــــــن خزميـــــــــــة  ـــــــــــار، وحيـــــــــــىيمـــــــــــ) ٢٣٥٨(واب ـــــــــــد اجلب ـــــــــــن عب ـــــــــــضر ب ـــــــــــق الن  ن طري

  كري،ُبن ب

عيب ُن طريـــــــــــــق شـــــــــــــِمـــــــــــــ) ٥٩٣٨(والطحـــــــــــــاوي يف شـــــــــــــرح مـــــــــــــشكل اآلثـــــــــــــار 

  بن الليث،

، والبيهقـــــــــــــــــــــي يف معرفـــــــــــــــــــــة )٣٢٧(عتقـــــــــــــــــــــاد  يف أصـــــــــــــــــــــول االلكـــــــــــــــــــــائيالوال

  من طريق حيىي بن إسحاق،) ١٣٢٨٢(السنن واآلثار 

ــــــــــــــو الــــــــــــــشيخ األصــــــــــــــبهاين   مــــــــــــــن طريــــــــــــــق عاصــــــــــــــم بــــــــــــــن علــــــــــــــي) ٧٧٧(وأب

  ،الواسطي



        

 
  

 
 
 

١٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

 والنـــــــــــــــضر، ب،ْهـــــــــــــــَوابـــــــــــــــن وواحلجـــــــــــــــاج، عيـــــــــــــــسى، ويعقـــــــــــــــوب،  (عـــــــــــــــشر�م

أن  بــــــــــــه، إال الليـــــــــــث بــــــــــــن ســـــــــــعدعــــــــــــن ) عيب، وحيــــــــــــىي، وعاصـــــــــــمُ وشـــــــــــوحيـــــــــــىي،

 عجـــــــــــالن بـــــــــــني الليـــــــــــث بـــــــــــن ســـــــــــعد َ يف اإلســـــــــــناد ابـــــــــــنَ إبـــــــــــراهيم زادَ بـــــــــــنَيعقـــــــــــوب

  .هِن اقتصر على بعضَومنهم م، هِ ومتامُوسعيد املقربي، بلفظه

  ٢٤١٥( الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى ، ويف)٢٠٩٤(وأخرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسائي( ،

ـــــــــــــزار )٢٤٤٩(والطيالـــــــــــــسي  ـــــــــــــق ع)٨٥٥٥(، والب ـــــــــــــن عمـــــــــــــر يـــــــــــــَبُ، مـــــــــــــن طري د اهللا ب

 العمري،

  ،مريُ الع، من طريق عبد اهللا بن عمر)٨٥٥٥(والبزار  

اك بــــــــــــــــــــن ّحَّا عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــضًقــــــــــــــــــــَّمعل) ١٤٧٠م (والــــــــــــــــــــدارقطين يف العلــــــــــــــــــــل 

  عثمان،

  

ســــــــــــــــــــعيد عــــــــــــــــــــن ) اكّحَّيــــــــــــــــــــد اهللا، وعبــــــــــــــــــــد اهللا، والــــــــــــــــــــضَبُع: (ثالثــــــــــــــــــــتهم

 َوُك بـــــــــــــذلك، أهـــــــــــــُفأســـــــــــــأل":  يف حديثـــــــــــــهَ ، وزاد ، عـــــــــــــن أيب هريـــــــــــــرةريُبـــــــــــــالمق

  ".؟َ البيتَّ أن حتجَكَأمر

  : واحلكم عليهدراسةال

َتبـــــــــــــــني ســــــــــــــــعيد  علــــــــــــــــى ِ احلـــــــــــــــديثَ مـــــــــــــــن التخــــــــــــــــريج الـــــــــــــــسابق أن مــــــــــــــــدارّ

لُتْاخ، وقـــــــــد ُالمقبـــــــــري
 وقـــــــــع ُن دونـــــــــه، وهـــــــــذا االخـــــــــتالفَـــــــــوعلـــــــــى معليـــــــــه، ف ِـــــــــ

  :د على وجهني بن سعيف رواية الليث

ــــــــــــن أيب َ عــــــــــــن شــــــــــــُســــــــــــعيد املقــــــــــــربي،: جــــــــــــه األولالو ــــــــــــد اهللا ب ــــــــــــن عب ريك ب

 الليــــــــــث بــــــــــن ســــــــــعد،: ، وهــــــــــذه روايــــــــــةملسو هيلع هللا ىلص ، عــــــــــن النــــــــــيب  عــــــــــن أنــــــــــسمنــــــــــر، 

ـــــــــــد اهللا بـــــــــــن يوســـــــــــف ال:  اجلماعـــــــــــةمـــــــــــن روايـــــــــــة ـــــــــــسيعب اد ّ، وعيـــــــــــسى بـــــــــــن محـــــــــــتني



        

 
  

 
 
 

١٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ـــــــــــصي، ّاملـــــــــــصري، وحجـــــــــــ ـــــــــــن حممـــــــــــد املصي ـــــــــــن وهـــــــــــب، وشـــــــــــاح ب ـــــــــــد اهللا ب عيب ُوعب

  .ن عليبن الليث، وحيىي بن إسحاق، وعاصم ب

ــــــــــن ســــــــــعد، عــــــــــن  ــــــــــث ب ــــــــــن ســــــــــعد، عــــــــــن اللي ــــــــــراهيم ب ــــــــــن إب ورواه يعقــــــــــوب ب

ريك بـــــــــن عبـــــــــد اهللا بـــــــــن أيب منـــــــــر، َي، عـــــــــن شـــــــــُعـــــــــن ســـــــــعيد املقـــــــــربجـــــــــالن، َابـــــــــن ع

  .ملسو هيلع هللا ىلص �� ا����،  عن أنس

 ، عـــــــــــــن النـــــــــــــيبعـــــــــــــن أيب هريـــــــــــــرة ُســـــــــــــعيد املقـــــــــــــربي، : الوجـــــــــــــه الثـــــــــــــاني

، يــــــــــــــد اهللا بــــــــــــــن عمـــــــــــــــرَبُعبــــــــــــــد اهللا بــــــــــــــن عمـــــــــــــــر، وع: ، وهــــــــــــــذه روايــــــــــــــةملسو هيلع هللا ىلص

  .ه الدارقطين عنهَقَّعل ،اك بن عثمانّحَّوالض

ــــــــه اخُ يظهــــــــر،مَّوممــــــــا تقــــــــد ــــــــُتْ أن ــــــــادةِل ــــــــن ســــــــعد يف زي ــــــــث ب ــــــــن ِف علــــــــى اللي  اب

  :عجالن على وجهني

َ عــــــــــن ســــــــــعيد املقــــــــــربي، عــــــــــن شــــــــــ،الليــــــــــث بــــــــــن ســــــــــعد: الوجــــــــــه األول ريك ُ

 :روايــــــــــة وهــــــــــذه ،ملسو هيلع هللا ىلص ، عــــــــــن النــــــــــيب بــــــــــن عبــــــــــد اهللا بــــــــــن أيب منــــــــــر،  عــــــــــن أنــــــــــس

ــــــــــن يوســــــــــف الف ــــــــــد اهللا ب ــــــــــاْرِعب ــــــــــن محــــــــــاد املــــــــــصري، وحجــــــــــي ــــــــــسى ب ــــــــــن َّيب، وعي اح ب

ــــــــــن و ــــــــــد اهللا ب ــــــــــصي، وعب ــــــــــث، وحيــــــــــىي بــــــــــن َعُب، وشــــــــــْهــــــــــَحممــــــــــد املصي ــــــــــن اللي يب ب

  .إسحاق، وعاصم بن علي

 عــــــــــن ســــــــــعيد ،جــــــــــالنَالليــــــــــث بــــــــــن ســــــــــعد، عــــــــــن ابــــــــــن ع: الوجــــــــــه الثــــــــــاني

َاملقــــــــــربي،  عــــــــــن شــــــــــ ــــــــــن أيب منــــــــــر،  عــــــــــن أنــــــــــسُ ، وهــــــــــذه  ريك بــــــــــن عبــــــــــد اهللا ب

  . سعديعقوب بن إبراهيم بن: رواية

ُ يف الـــــــــــوجهني يتبـــــــــــنيِوعنـــــــــــد النظـــــــــــر ح، فهـــــــــــو روايـــــــــــة َ أرجـــــــــــول أن الوجـــــــــــه األَّ

  .وفيهم ثقات أثبات، اجلماعة



        

 
  

 
 
 

١٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ــــــــــى ســــــــــعيد املقــــــــــربيِبقــــــــــى دراســــــــــة االخــــــــــتالف، ي هــــــــــذاَ وبعــــــــــد ــــــــــث ،ُ عل  حي

  :لف عليه على وجهنيُتْاخ

َســــــــــــعيد املقــــــــــــربي، عــــــــــــن شــــــــــــ: الوجــــــــــــه األول ــــــــــــن أيب ُ ــــــــــــد اهللا ب ــــــــــــن عب ريك ب

  .الليث بن سعد:  وهذه رواية،ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيبسمنر، عن أن

ــــــــــــــاني ــــــــــــــرة :الوجــــــــــــــه الث ��، ُ ســــــــــــــعيد املقــــــــــــــربي، عــــــــــــــن أيب هري  �� ا��

ـــــــــــــة و��ه ،ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــــــــن عمـــــــــــــر، وع: العمـــــــــــــريني: رواي ـــــــــــــد اهللا ب ـــــــــــــن َبُعب ـــــــــــــد اهللا ب ي

  .اك بن عثمانّحَّ، والضعمر

 يف هـــــــــــــذا احلــــــــــــديث علـــــــــــــى ســـــــــــــعيد َذكـــــــــــــر أبــــــــــــو حـــــــــــــامت االخــــــــــــتالفوقــــــــــــد 

ــــــــــصحيحَي،  وقــــــــــد ذكــــــــــرُاملقــــــــــرب ــــــــــن ســــــــــعد، وهــــــــــو الوجــــــــــه  مــــــــــا رواه اَ أن ال ــــــــــث ب للي

  . ن حديث أنسِاألول، م

 أن روايـــــــــة َ فإنـــــــــه ذكـــــــــر؛ُّ الـــــــــدارقطين أبـــــــــا حـــــــــامت علـــــــــى هـــــــــذاَوقــــــــد وافـــــــــق 

مبــــــــــــا رواه بــــــــــــسنده عــــــــــــن  لــــــــــــذلك الــــــــــــدارقطين َّ  وقــــــــــــد احــــــــــــتج،ُّالليــــــــــــث أصــــــــــــح

ـــــــــن معـــــــــني حيـــــــــىي ـــــــــهب ـــــــــال ، أن ـــــــــت":  ق ـــــــــاس يف ســـــــــعيدُأثب ـــــــــن ســـــــــعد:ٍ الن ـــــــــث ب  ،" اللي

هــــــــــو : "قــــــــــال أمحــــــــــد، ف- اً أيــــــــــض-معــــــــــني  ابــــــــــن ِي حنــــــــــو هــــــــــذا عــــــــــن غــــــــــريِوُوقــــــــــد ر

بتـــــــــان َالليـــــــــث، وابـــــــــن أيب ذئـــــــــب ث":  املـــــــــديينُ وقـــــــــال ابـــــــــن،"ا�ه جـــــــــدِبـــــــــت يف حديثـــــــــَث

  . )١("يُيف حديث سعيد املقرب

ا َ مـــــــــا ذهبـــــــــُدِّ احلـــــــــال تؤيـــــــــُ إليـــــــــه هـــــــــذان اإلمامـــــــــان، وقـــــــــرائنَهـــــــــذا مـــــــــا ذهـــــــــب

ـــــــــــ ـــــــــــه ، وبيان ـــــــــــث:الوجـــــــــــه األولأن : هُإلي ـــــــــــتِ وهـــــــــــو مـــــــــــ، رواه اللي عيد هم يف ســـــــــــِن أثب

                                 
 ).٢/٦٧٠(شرح علل الرتمذي  )١(



        

 
  

 
 
 

١٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ه ِ يف روايتــــــــــــَ عــــــــــــن أيب هريــــــــــــرة، فقــــــــــــد لــــــــــــزم،َّيُن جعلــــــــــــه املقــــــــــــربَي، وأمــــــــــــا مــــــــــــُاملقــــــــــــرب

ِ فــــــــــال يعــــــــــدل عنهــــــــــا إىل غري،ً معهــــــــــودةًجـــــــــادة ِ
ُن كــــــــــان ضــــــــــابطا مَ إال مــــــــــ،هـــــــــاَ ، ًتــــــــــاِّتثبً

  .ِه على رواية غريِ الليثُح روايةَّوعلى هذا ترتج

َعــــــــــن ســــــــــعيد املقــــــــــربي، عــــــــــن شــــــــــ: هــــــــــه الــــــــــراجح ْجَن وِواحلــــــــــديث مــــــــــ  بــــــــــن ريكُ

 أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري يف ،ملسو هيلع هللا ىلص د اهللا بــــــــــــن أيب منــــــــــــر، عــــــــــــن أنــــــــــــس، عــــــــــــن النــــــــــــيبعبــــــــــــ

  . خزميةُ، وابنانةَوَحه أبو عَّ وصح،- كما سبق -صحيحه 

ـــــــاني ـــــــق الث ـــــــت :الطري ـــــــرة، عـــــــن ثاب ـــــــن المغي ـــــــسٍســـــــليمان ب ـــــــن ِ، عـــــــن أن  ب

  ، ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيٍمالك

 وأمحـــــــــــــــــــــــد )١٢ح( أخرجـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــسلم :ن هـــــــــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــــــــقِومـــــــــــــــــــــــ ،

ــــــــــــــــد )١٢٤٥٧ح( ــــــــــــــــن محي ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــق هاشــــــــــــــــم بــــــــــــــــن ) ١٢٨٥ح(، وعب  مــــــــــــــــن طري

  القاسم أيب النضر،

 مـــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــي )٦٧٦ح (، والــــــــــــــــــــدارمي )٦١٩ح(والرتمـــــــــــــــــــذي 

   احلميد،بن عبد

ـــــــــــــــــــــــــسائي  ـــــــــــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــــــــــى )٢٤١٢ح(، ويف الكـــــــــــــــــــــــــربى )٢٠٩١ح(والن ، وأب

   عبد امللك بن عمرو،:ديَقَمن طريق أيب عامر الع) ٣٣٣ح(

) ٥ح (اإلميـــــــــــــــــــــــــان يف ، و)٣٠٣١٨ح(وابـــــــــــــــــــــــــن أيب شـــــــــــــــــــــــــيبة يف مـــــــــــــــــــــــــصنفه 

  ار،َّوَابة بن سَبَشمن طريق 

  ،ْريَُكمن طريق حيىي بن ب) ١٢٩ح(وابن منده يف اإلميان 

والطحــــــــــــــاوي يف شــــــــــــــرح مـــــــــــــــشكل ، )٩٢٨ح(وابــــــــــــــن املنــــــــــــــذر يف األوســــــــــــــط 

  ان بن مسلم،َّمن طريق عف) ٥٩٣٩ح(اآلثار 

  من طريق سعيد بن سليمان،) ٥٩٢ح  (أماليهوابن بشران يف 



        

 
  

 
 
 

١٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  بن أسد،ز َمن طريق �) ٤ح (والبغوي يف شرح السنة 

  

ان، َّ، وعفـــــــــــ، وحيـــــــــــىيابةَبَهاشـــــــــــم، وعلـــــــــــي، وعبـــــــــــد امللـــــــــــك، وشـــــــــــ: (مثـــــــــــانيتهم

  . به،سليمان بن المغيرةعن ) زَوسعيد، و�

 اهللا صـــــــــــلى اهللا عليـــــــــــه َ رســـــــــــولَينـــــــــــا أن نـــــــــــسألُ�: قـــــــــــال: ولفظـــــــــــه بتمامـــــــــــه 

ــــــــــــا أن جيــــــــــــيءُوســــــــــــلم عــــــــــــن شــــــــــــيء، فكــــــــــــان يعجب ــــــــــــة ِ الرجــــــــــــل مــــــــــــَن ن أهــــــــــــل البادي

ـــــــــسمع، ف ـــــــــسأله، وحنـــــــــن ن ـــــــــا : ن أهـــــــــل الباديـــــــــة، فقـــــــــالِجـــــــــاء رجـــــــــل مـــــــــالعاقـــــــــل، في ي

:  أرســــــــــــــلك، قــــــــــــــالَ أن اهللاُ لنــــــــــــــا أنــــــــــــــك تــــــــــــــزعمَ فــــــــــــــزعم،كُحممــــــــــــــد، أتانــــــــــــــا رســــــــــــــول

ن خلــــــــــــق َفمــــــــــــ: ، قــــــــــــال»اهللا«: ؟ قــــــــــــالَن خلــــــــــــق الــــــــــــسماءَفمــــــــــــ: ، قــــــــــــال»دقَصــــــــــــ«

 فيهـــــــــــا مـــــــــــا َ، وجعـــــــــــلَ هـــــــــــذه اجلبـــــــــــالَن نـــــــــــصبَفمـــــــــــ: ، قـــــــــــال»اهللا«: ؟ قـــــــــــالَاألرض

، َ األرضَ، وخلـــــــــــــــــقَاء الــــــــــــــــسمَفبالــــــــــــــــذي خلـــــــــــــــــق: ، قـــــــــــــــــال»اهللا«: ؟ قــــــــــــــــالَجعــــــــــــــــل

ك ُ رســـــــــــولَوزعـــــــــــم: ، قـــــــــــال»نعـــــــــــم«: ك؟ قـــــــــــالَ، آهللا أرســـــــــــلَ هـــــــــــذه اجلبـــــــــــالَونـــــــــــصب

: ، قـــــــــــــــال»صـــــــــــــــدق«: نـــــــــــــــا، قـــــــــــــــالِنـــــــــــــــا، وليلتِ صـــــــــــــــلوات يف يومَأن علينـــــــــــــــا مخـــــــــــــــس

ك أن ُ رســــــــــولَوزعــــــــــم: ، قــــــــــال»نعــــــــــم«: ك �ــــــــــذا؟ قــــــــــالَك، آهللا أمــــــــــرَفبالــــــــــذي أرســــــــــل

ــــــــــــــا زكــــــــــــــاة ــــــــــــــا، قــــــــــــــالًعلين ــــــــــــــال»صــــــــــــــدق«:  يف أموالن ــــــــــــــذي أرســــــــــــــل: ، ق ك، آهللا َفبال

 ِ شـــــــــــهرَك أن علينـــــــــــا صـــــــــــومُ رســـــــــــولَوزعـــــــــــم: ، قـــــــــــال»نعـــــــــــم«: ك �ـــــــــــذا؟ قـــــــــــالَأمـــــــــــر

ك َك، آهللا أمـــــــــــــرَفبالـــــــــــــذي أرســـــــــــــل: ، قـــــــــــــال»صـــــــــــــدق«: نا، قـــــــــــــالِ يف ســـــــــــــنتَرمـــــــــــــضان

ن َ مــــــــــــِ البيــــــــــــتَّك أن علينــــــــــــا حــــــــــــجُ رســـــــــــولَوزعــــــــــــم: ، قــــــــــــال»نعــــــــــــم«: �ـــــــــــذا؟ قــــــــــــال

ــــــــــه ســــــــــبيالَاســــــــــتطاع ــــــــــ: ، قــــــــــالَّمث وىل: ، قــــــــــال»صــــــــــدق«: ، قــــــــــالً إلي ــــــــــذي بعث  كَوال

، فقــــــــــــال النــــــــــــيب صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه َّ مـــــــــــنهنُ، وال أنقــــــــــــصَّ علــــــــــــيهنُ، ال أزيــــــــــــدِّبـــــــــــاحلق

 هاشــــــــــم بــــــــــن : النــــــــــضر أيبهــــــــــذا لفــــــــــظ. »َ اجلنــــــــــةَّق ليــــــــــدخلنَدَلــــــــــئن صــــــــــ«: وســــــــــلم

  .ُهه غريَالقاسم، واختصر



        

 
  

 
 
 

١٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  :الدراسة واحلكم عليه

، ســــــــــليمان بــــــــــن المغيــــــــــرة أن مــــــــــدار احلــــــــــديث علــــــــــى :ّم يتبــــــــــنيَّممــــــــــا تقــــــــــدو

ــــــــــــــه،ُومل خي ــــــــــــــثَّ صــــــــــــــح وقــــــــــــــدتلــــــــــــــف علي ه يف صــــــــــــــحيحه، َ أودعــــــــــــــُحه مــــــــــــــسلم، حي

وي ُوقــــــــــد ر ن هــــــــــذا الوجــــــــــه،ِهــــــــــذا حــــــــــديث حــــــــــسن غريــــــــــب مــــــــــ: "وقــــــــــال الرتمــــــــــذي

  .)١("ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيبٍن غري هذا الوجه عن أنسِم

  

ـــــــــــد بـــــــــــني َوق :  فقـــــــــــال،ن عبارتـــــــــــه املركبـــــــــــةِ مـــــــــــِّ الرتمـــــــــــذيَ مـــــــــــرادٍ رجـــــــــــبُ ابـــــــــــنّ

ــــــــــد أجــــــــــاب" ــــــــــك بعــــــــــضَوق ــــــــــأخُ عــــــــــن ذل ــــــــــه قــــــــــد يكــــــــــونِّ أكــــــــــابر املت  ُل أصــــــــــُرين بأن

ـــــــــن مـــــــــا  رواتـــــــــه، إِه عـــــــــن بعـــــــــضُ طرقـــــــــُدَّ مث تتعـــــــــدا،ً غريبـــــــــِاحلـــــــــديث َّوإمـــــــــا التـــــــــابعي، ِم

ــــــــــــ صــــــــــــحيح " فهــــــــــــو ،ًهــــــــــــا صــــــــــــحيحةُّ كلُقُرُّفــــــــــــإن كانــــــــــــت تلــــــــــــك الطــــــــــــ. ن بعــــــــــــدهَم

 وإن كــــــــــــــان ،"حــــــــــــــسن غريــــــــــــــب" فهــــــــــــــو ،ًهــــــــــــــا حــــــــــــــسنةُّوإن كانــــــــــــــت كل (،"غريــــــــــــــب

، إذ "صـــــــــــــحيح حـــــــــــــسن غريـــــــــــــب" فهـــــــــــــو ا،ًها حـــــــــــــسنُ وبعـــــــــــــضا،ًها صـــــــــــــحيحُبعـــــــــــــض

  .)٢("همّتُ وليس فيها م،هُقُُرت طَدَّ ما تعد:لرتمذي اَ عندُاحلسن

ـــــــــ؛ِ احلـــــــــديثُ حـــــــــسن: قـــــــــول الرتمـــــــــذيولعـــــــــل ـــــــــهَ لوجـــــــــود مـــــــــا ي  وهـــــــــو ،شهد ل

  . اهللا بن أيب منر السابق عبد بنيكِرَ ش:حديث

 ن روايـــــــــــــة أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــكِ أن احلـــــــــــــديث صـــــــــــــحيح مـــــــــــــ:الخالصـــــــــــــة   

،كما ذكرت آنفاعلولَن حديث أيب هريرة مِه مُ وشاهد ً ُ.  

  
� �

                                 
  ،)٦١٩ح(لرتمذي  سنن ا)١(

 ).٢/٦٠(شرح علل الرتمذي  )٢(



        

 
  

 
 
 

١٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

� �

اما   

   ا س

  :)١/٣٦١(قال أبو داود 

، حــــــــــــدثين حممـــــــــــــد ُو، حــــــــــــدثنا ســــــــــــلمةٍ عمــــــــــــرُ حــــــــــــدثنا حممــــــــــــد بــــــــــــن- ٤٨٧

، عــــــــن ٍفـــــــعْيَوُ نـِ بــــــــنِ الوليـــــــدُ وحممـــــــد بــــــــن،ٍلْيــــــــَهُ بـــــــن كُ، حـــــــدثين ســــــــلمةَ إســــــــحاقُبـــــــن

ــــــــَرُك  َ بــــــــنَمامِ ضــــــــٍ بكــــــــرِ بــــــــنِ بنــــــــو ســــــــعدْتَبعثــــــــ:  قــــــــال، اسَّ عبــــــــِ عــــــــن ابــــــــن،ٍبْي

ه َ بعــــــــــــريَ عليــــــــــــه، فأنــــــــــــاخَمِدَ، فقــــــــــــ صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه وســــــــــــلم رســــــــــــول اهللا  إىلَثعلبــــــــــــة

: ه، قـــــــــــــالَ حنـــــــــــــوَ، فـــــــــــــذكرَ املـــــــــــــسجدَه، مث دخــــــــــــلَعلــــــــــــى بـــــــــــــاب املـــــــــــــسجد، مث عقلـــــــــــــ

 ِ عبـــــــــــدُنْأنـــــــــــا ابـــــــــــ: "ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقـــــــــــال رســـــــــــول اهللا ِ املطلـــــــــــبِ عبـــــــــــدُكـــــــــــم ابـــــــــــنُّأي: فقـــــــــــال

  .َ احلديثَوساق ... ،ِ املطلبِ عبدَيا ابن:  قال."ِاملطلب

  :ختريج احلديث

  ــــــــــــــــــدرامي ــــــــــــــــــن، و)٦٧٨ ح ١/٥١٦(أخرجــــــــــــــــــه ال  أيب شــــــــــــــــــبة عمــــــــــــــــــر ب

 َســـــــــــلمة عـــــــــــن ،ّ التميمـــــــــــيٍدْيـــــــــــَُ محِحممـــــــــــد بـــــــــــنعـــــــــــن ) ٢/٥٢١(يف تـــــــــــاريخ املدينـــــــــــة 

 َ بـــــــــنَمامِ ضـــــــــٍ بكـــــــــرِ بـــــــــنِ بنـــــــــو ســـــــــعدَبعـــــــــث: بـــــــــه، بلفـــــــــظ ِشَرْـــــــــبـَ األِ الفـــــــــضلِبـــــــــن

ــــــــــــــة ــــــــــــــاخَمِد فقــــــــــــــ،ملسو هيلع هللا ىلص ِ اهللاِ إىل رســــــــــــــول َثعلب ــــــــــــــى بــــــــــــــاب َ بعــــــــــــــريَ عليــــــــــــــه، فأن ه عل

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــسجدَ، مث دخـــــــــــــــــــلاملـــــــــــــــــــسجد، مث عقل  يف ٌجـــــــــــــــــــالس ملسو هيلع هللا ىلص ِ اهللاُ ورســـــــــــــــــــول،َ امل

ــــــــــــــدً رجــــــــــــــال ٌه، وكــــــــــــــان ضــــــــــــــمامِأصــــــــــــــحاب يرتني، حــــــــــــــىت ِدَ، ذا غــــــــــــــَا، أشــــــــــــــعرً جل



        

 
  

 
 
 

١٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ـــــــــــه وســـــــــــلم ِ اهللاِ علـــــــــــى رســـــــــــولَوقـــــــــــف ـــــــــــنُّأي: ، فقـــــــــــالصـــــــــــلى اهللا علي ـــــــــــدُكـــــــــــم اب  ِ عب

ــــــــــــــب  ِ عبــــــــــــــدُأنــــــــــــــا ابــــــــــــــن«:  صــــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمِ اهللاُ؟ فقــــــــــــــال رســــــــــــــولِاملطل

، إين ِ املطلــــــــــبِ عبــــــــــدَيــــــــــا ابــــــــــن: قــــــــــال. »عــــــــــمن«: حممــــــــــد؟ قــــــــــال: ، قــــــــــال»ِاملطلــــــــــب

 ُال أجــــــــــد«: ك، قــــــــــالِ يف نفــــــــــسَّ علــــــــــيَّنِ يف املــــــــــسألة، فــــــــــال جتــــــــــدٌظِّلــــــــــَغُ ومَكُســــــــــائل

 ن َ إهلـــــــــك وإلـــــــــه مـــــــــ،ك بـــــــــاهللاُإين أنـــــــــشد: قـــــــــال» ا لـــــــــكَا بـــــــــدَّ عمـــــــــْلَي، فـــــــــسِيف نفـــــــــس

؟ ًك إلينــــــــــا رســــــــــوالَك، آهللا بعثــــــــــَن هــــــــــو كــــــــــائن بعــــــــــدَ، وإلــــــــــه مــــــــــهــــــــــو كــــــــــائن بعــــــــــدك 

ـــــــــال ـــــــــشد: ، قـــــــــال»نعـــــــــم َّاللهـــــــــم«: ق ك، َن كـــــــــان قبلـــــــــَ إهلـــــــــك وإلـــــــــه مـــــــــ،ك بـــــــــاهللاُفأن

 ك أن َك، آهللا أمرَن كائن بعدَوإله م

ـــــــــــشرك،هَه وحـــــــــــدُنعبـــــــــــد ـــــــــــه شـــــــــــيئُ ال ن ـــــــــــدادَا، وأن خنلـــــــــــعً ب ـــــــــــت َ هـــــــــــذه األن ـــــــــــيت كان  ال

ــــــــد ــــــــا تعب ــــــــالِها مــــــــُآباؤن ــــــــه؟ ق ــــــــال»  نعــــــــمَّاللهــــــــم«: ن دون ــــــــشد: ق ــــــــاهللاُفأن  إهلــــــــك ،ك ب

ي ِّصلُك أن نــــــــــَك، آهللا أمــــــــــرَئن بعــــــــــدن هــــــــــو كــــــــــاَك، وإلــــــــــه مــــــــــَن كــــــــــان قبلــــــــــَوإلــــــــــه مــــــــــ

 ُ يـــــــــــــذكرَمث جعـــــــــــــل: ، قـــــــــــــال» نعـــــــــــــمَّاللهـــــــــــــم«: ؟ قـــــــــــــالَ اخلمـــــــــــــسِهـــــــــــــذه الـــــــــــــصلوات

ـــــــــــــــرائ ـــــــــــــــضةِ اإلســـــــــــــــالمَضِف ـــــــــــــــضةً فري ـــــــــــــــصيامَ الزكـــــــــــــــاة،ً فري  َ، وشـــــــــــــــرائعَّ، واحلـــــــــــــــجَ، وال

 ،هـــــــــــاَه يف الـــــــــــيت قبلَ، كمــــــــــا ناشـــــــــــدٍ فريـــــــــــضةِّ كـــــــــــلَه عنــــــــــدُهـــــــــــا، ويناشـــــــــــدَّ كلِاإلســــــــــالم

ـــــــــــــالَحـــــــــــــىت إذا فـــــــــــــرغ  أن حممـــــــــــــدا ُ أن ال إلـــــــــــــه إال اهللا، وأشـــــــــــــهدُشـــــــــــــهدفـــــــــــــإين أ: ، ق

ين عنـــــــــــــه، مث َ مــــــــــــا �يتــــــــــــُبِ، وأجتنـــــــــــــَي هــــــــــــذه الفريــــــــــــضةّه، وســـــــــــــأؤدُه ورســــــــــــولُعبــــــــــــد

ـــــــــــال  صـــــــــــلى ِ اهللاُه، فقـــــــــــال رســـــــــــولِ إىل بعـــــــــــريَ، مث انـــــــــــصرفُ وال أنقـــــــــــص،ُال أزيـــــــــــد: ق

ِو العقيـــــــــــــصتنيُق ذُدْصَإن يـــــــــــــ«: َّىلَ وَاهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم حـــــــــــــني ، »َةّ، يـــــــــــــدخل اجلنـــــــــــــْ

ـــــــــأطلق،ِهبعـــــــــريفـــــــــأتى إىل  ـــــــــَ ف ـــــــــَه، مث خـــــــــرجَ عقال ـــــــــى قومـــــــــَمِدَ حـــــــــىت ق ـــــــــاجتمع،هِ عل وا ُ ف

 يـــــــــا ْهَمـــــــــ: ى، قـــــــــالواَّزُ والعـــــــــُتَّت الـــــــــالَسْبئـــــــــ: م أن قـــــــــالَّل مـــــــــا تكلـــــــــّإليـــــــــه، فكـــــــــان أو

كـــــــــــم، إ�مـــــــــــا َلْيـَو: ، قــــــــــالَامَذُ اجلـــــــــــِقَّ، واتــــــــــَ اجلنـــــــــــونِقَّ، واتـــــــــــَصَرَ البـــــــــــِقَّمام، اتـــــــــــِضــــــــــ

ــــــــــــزلً رســــــــــــوالَ بعــــــــــــثْ قــــــــــــدَاهللا، إن ِ وال تنفعــــــــــــان،ِانَّ ال تــــــــــــضرِواهللا ــــــــــــَ، وأن ا ً عليــــــــــــه كتاب

ــــــــــــهَُكاســــــــــــتنقذ ــــــــــــُ ممــــــــــــا ك،م ب ــــــــــــه، وإين أشــــــــــــهدْن ــــــــــــه إال اهللا، وأنُتم في  حممــــــــــــدا َّ أن ال إل



        

 
  

 
 
 

١٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ــــــــدِكم مــــــــُه، وقــــــــد جئــــــــتُه ورســــــــولُعبــــــــد ــــــــه، و�ــــــــَُكه مبــــــــا أمــــــــرِن عن ــــــــه، قــــــــالُاكَم ب : م عن

، إال ٌ وال امــــــــــــــرأةٌه رجــــــــــــــلِرِن ذلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم، ويف حاضــــــــــــــِ مــــــــــــــا أمــــــــــــــسى مــــــــــــــِفــــــــــــــواهللا

ن ِ مـــــــــَ كـــــــــان أفـــــــــضلٍ قـــــــــومِا بوافـــــــــدَنـــــــــْعَفمـــــــــا مس: ٍاسَّ عبـــــــــُ ابـــــــــنُيقـــــــــول: ا، قـــــــــالًمـــــــــسلم

  .َ ثعلبةِ بنِضمام

  ،من طريق إبراهيم بن سعد) ١٢٠٥٩ح (وأخرجه أمحد *

حفـــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق) ٥٢١٨ ح٥٢١٩ح ( والبـــــــــــــــــــزار 

  ،الرمحن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار  ح (، واحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم يف املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــستدرك )٥٢١٨ ح٥٢١٩ح (والب

  ،كريُ من طريق يونس بن ب)٤٣٨٠

ــــــــــتهم ــــــــــونس: (ثالث ــــــــــراهيم، وحفــــــــــص، وي ــــــــــن عــــــــــن ) إب  إســــــــــحاقمحمــــــــــد ب

  . به، بلفظ الدارمي اآلنف،المدني

،  والـــــــــــــــــــدارمي )٣٠٣١٧ح (فه ّوأخرجـــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــن أيب شـــــــــــــــــــيبة يف مـــــــــــــــــــصن*

، )٢٧٠٧ح(، واألوســــــــــــــــــــــــــــــط )٨١٥١ح (، والطـــــــــــــــــــــــــــــرباين يف الكبـــــــــــــــــــــــــــــري )٦٧٧ح(

مســـــــــــــــــاعيلي يف معجـــــــــــــــــم أســـــــــــــــــامي إل، وأبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر ا)٢٣٨٣ح(وابـــــــــــــــــن خزميـــــــــــــــــة 

 مــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق )١٣١٢١ح(، والبيهقــــــــــــــــــــــي يف الكــــــــــــــــــــــربى )٣١٢ح(الــــــــــــــــــــــشيوخ 

  ،ِّّيبَّضيل بن غزوان الَضُحممد بن ف

ــــــــــــــــــار مكــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــق عبــــــــــــــــــد ) ٧٣٣ ح ١/٣٦٨(والفــــــــــــــــــاكهي يف أخب مــــــــــــــــــن طري

 عــــــــــــن )عبــــــــــــد العزيــــــــــــزحممــــــــــــد، و: ( ّي، كالمهـــــــــــاِّمــــــــــــَ بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــصمد العالعزيـــــــــــز

  عطاء بن السائب، عن سامل بن أيب اجلعد،

، والطــــــــــــــــــــــــرباين يف )٢٣٨٣ ح١/١٧١(يف مــــــــــــــــــــــــشيخته  بــــــــــــــــــــــــن طهمــــــــــــــــــــــــانوا

 مـــــــــــــــــــــــــن ،)٢٣٨٣ ح ٤/٧٦(بــــــــــــــــــــــــن خزميــــــــــــــــــــــــة ، وا)٨١٥٠ ح٨/٣٠٦(الكبــــــــــــــــــــــــري 

  أيب جعفر، السائب  بن موسى سفيان الثوري، عنطريق

 بْــــــــــيَرُك عــــــــــن ســــــــــامل بــــــــــن أيب اجلعــــــــــد  عــــــــــن)عطــــــــــاء، وموســــــــــى: (كالمهــــــــــا



        

 
  

 
 
 

١٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

عـــــــــن ابـــــــــن  ، بـــــــــن الـــــــــسائبِ عطـــــــــاء يف روايتـــــــــه عـــــــــنٍيلَضُ فـــــــــَ حممـــــــــد بـــــــــنأن إال بـــــــــه،

 ِبــــــــــن بــــــــــن الــــــــــسائب، وموســــــــــى ِ بــــــــــني عطــــــــــاءَوقــــــــــرن، اًبــــــــــْيـَرُذكر كَ، مل يــــــــــ اسَّعبــــــــــ

 ُ بــــــــــنِ العزيــــــــــزُعبــــــــــده َوأرســــــــــل عنــــــــــد ابــــــــــن خزميــــــــــة، والطــــــــــرباين، ،أيب جعفــــــــــر الــــــــــسائب

   .عن سامل بن أيب اجلعد ،ِ بن السائبِعن عطاء ،ِ الصمدِعبد

  :دراسته والحكم عليه

َتبـــــــــــني  أن مـــــــــــدار احلـــــــــــديث علـــــــــــى كريـــــــــــب مـــــــــــوىل :ن التخـــــــــــريج الـــــــــــسابقِ مـــــــــــَّ

ــــــــاس ــــــــن عب ــــــــه اب ــــــــن نـ، وقــــــــد رواه عن ــــــــد ب فــــــــع، وســــــــامل بــــــــن أيب ْيَوُحممــــــــد بــــــــن الولي

  .لْيَهُ وسلمة بن كاجلعد،

ـــــــــــع ـــــــــــد وق ـــــــــــى ســـــــــــامل بـــــــــــن أيب اجلعـــــــــــد يف هـــــــــــذا احلـــــــــــديث، ٌ اخـــــــــــتالفَوق  عل

  :، وهي كاآليتٍهُجْ أوِثالثة عنه على َيِوُفر

، عـــــــــــــن  ســـــــــــــامل بـــــــــــــن أيب اجلعـــــــــــــد، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس: ولالوجـــــــــــــه األ

ـــــــيب  ي أبـــــــ وموســـــــى بـــــــن الـــــــسائببـــــــن الـــــــسائب،عطـــــــاء : ، وهـــــــذه روايـــــــةملسو هيلع هللا ىلص الن

   .ِّّيبَّ فضيل الضُ حممد بن:ما فيما رواه عنه،جعفر

ـــــــــن أيب اجلعـــــــــد،:الوجـــــــــه الثـــــــــاني ـــــــــَرُ عـــــــــن ك ســـــــــامل ب ـــــــــاسب،ْي   عـــــــــن ابـــــــــن عب

 عـــــــــــــن ،�� ـــــــــــــة،ملسو هيلع هللا ىلص ا�� ـــــــــــــن الـــــــــــــسائب:  وهـــــــــــــذه رواي ، فيمـــــــــــــا رواه موســـــــــــــى ب

  .سفيان الثوري: عنه

َْكريــــــــــــبرويــــــــــــه عــــــــــــن َوي ــــــــــــَهُســــــــــــلمة بــــــــــــن ك: ُ ــــــــــــن ْي ــــــــــــن ل، وحممــــــــــــد ب الوليــــــــــــد ب

ْنـويفع َُ.  

ن أهـــــــــل الــــــــــشام ِ مــــــــــٍلُســــــــــامل بـــــــــن أيب اجلعــــــــــد، عـــــــــن رجـــــــــ: الوجـــــــــه الثالـــــــــث

عبــــــــــد العزيــــــــــز : ، فيمــــــــــا رواه عنــــــــــهعطــــــــــاء بــــــــــن الــــــــــسائب: ًمرســــــــــال، وهــــــــــذه روايــــــــــة

  .يِّمَبن عبد الصمد الع



        

 
  

 
 
 

١٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ُوقـــــــــــد تبـــــــــــني �ـــــــــــذا أنـــــــــــه وقـــــــــــع اخـــــــــــتالف علـــــــــــى مـــــــــــن دون ســـــــــــامل بـــــــــــن أيب  ّ
  :اجلعد، وهذه بيانه

  .بعطاء بن السائ: ًالَّأو

ـــــــــــفــــــــــــرواه عنــــــــــــه حممــــــــــــد بــــــــــــن ف: وجهــــــــــــنيُحيــــــــــــث روي عنــــــــــــه علــــــــــــى  يل َضُـ

ِّّالــــــــــضيب،  ـــــــــ عــــــــــن ابـــــــــــن عب،ســـــــــــامل بــــــــــن أيب اجلعـــــــــــدعــــــــــن َّ عنـــــــــــه  رواه  مث، اسَّـ

ِّالعمي،   الصمدعبد العزيز بن عبد   .فأرسل احلديثَ

  .أبو السائب الكويف، عطاء بن السائب بن مالك الثقفيو

  .  االختالطَ قبلُةّئمقه األَّوقد وث، ن مشاهري الرواة املختلطنيِم

ـــــــــــــِ مـــــــــــــاً أحـــــــــــــدُتْمـــــــــــــا مسعـــــــــــــ ":انَّقـــــــــــــال القطـــــــــــــ ـــــــــــــاس يقـــــــــــــول يف حديث ه ِن الن

م النــــــــــاس يف حديثــــــــــه َّمل يــــــــــتكل، صــــــــــدوق ثقــــــــــة": يِاجَّوقــــــــــال الــــــــــس". اً شــــــــــيئِالقــــــــــدمي

  .)١("القدمي

 َ بعـــــــــــــــضَه إذا مجـــــــــــــــعِويف حديثـــــــــــــــ، هِ اختالطـــــــــــــــَه بعـــــــــــــــدِوتكلمـــــــــــــــوا يف حديثـــــــــــــــ

  .هِشيوخ

 ، الــــــــــسائبُ بــــــــــنُثك عطــــــــــاءَّمــــــــــا حــــــــــد": عبةُقــــــــــال يل شــــــــــ: ةّ عليــــــــــُقــــــــــال ابــــــــــن

ثك عــــــــــن َّومــــــــــا حــــــــــد. هْ فــــــــــال تكتبــــــــــ، وأيب البخــــــــــرتي، وميــــــــــسرة،زاذان: عــــــــــن رجــــــــــال

"هْ فاكتب،هِ بعينٍرجل
)٢(.  

 َن مســــــــــعَ ومــــــــــ، فــــــــــسماعه صـــــــــحيحا،ــــــــــًن مســــــــــع منــــــــــه قدميَمـــــــــ": قـــــــــال أمحــــــــــد و

 ســـــــــــفيان وشــــــــــــعبة،: ًا منـــــــــــه قـــــــــــدميَعَِمســـــــــــ"وقـــــــــــد ، " مل يكـــــــــــن بـــــــــــشيءًامنـــــــــــه حـــــــــــديث

ــــــــــه حــــــــــديثَعَِومســــــــــ ــــــــــر: ًا من ــــــــــد،جري ــــــــــل، وخال ــــــــــن عاصــــــــــم، وإمساعي ــــــــــي ب  وكــــــــــان ، وعل

:  قـــــــــــال ابـــــــــــن حجـــــــــــر،"هـــــــــــاُكـــــــــــن يرفعَ مل يَ أشــــــــــياءْريَبــــــــــــُ جِ بـــــــــــنِ عـــــــــــن ســـــــــــعيدُيرفــــــــــع

                                 
  ).٧/٢٠٣( �ذيب التهذيب )١(

  ).٧/٢٠٥( �ذيب التهذيب )٢(



        

 
  

 
 
 

٢٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  .)١("صدوق اختلط"

ـــــــــــن حجـــــــــــر ـــــــــــا مـــــــــــُفيحـــــــــــصل": قـــــــــــال اب  َســـــــــــفيان: هـــــــــــم أنِن جممـــــــــــوع كالمِ لن

.  عنــــــــــه صــــــــــحيحَوبُّ وأيــــــــــ،ٍ زيــــــــــدَ بــــــــــنَادّ ومحــــــــــ،َ وزائــــــــــدةا،ً وزهــــــــــري،َ وشــــــــــعبة،َّالثــــــــــوري

 م،ُ قـــــــــــــــوهلَفَ فـــــــــــــــاختل،اد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمةّ إال محــــــــــــــ،ف فيـــــــــــــــهّن عـــــــــــــــداهم يتوقـــــــــــــــَومــــــــــــــ

 إليــــــــــه كــــــــــالم ومئُ كمــــــــــا يــــــــــ،وبُّ مــــــــــع أيــــــــــًةَّمــــــــــر: تنيَّ منــــــــــه مــــــــــرَعَِ أنــــــــــه مســــــــــ:والظــــــــــاهر

 ٍ جريــــــــرَع منــــــــه مــــــــعَِ ومســــــــ،ا دخــــــــل إلــــــــيهم البــــــــصرةَّمــــــــَ ذلــــــــك لَ بعــــــــدًةَّومــــــــر، الــــــــدارقطين

  .)٢("يهِوَوذ

ـــــــــ    مل ـــــــــه أحـــــــــدَ هـــــــــذا احلـــــــــديثِوْرَ يـ ـــــــــلَعَِن مســـــــــّ ممـــــــــٌ عن ـــــــــه قب ،  االخـــــــــتالطَ من

  .هِ اختالطِ عليه فيه بسببَ الواقعَ االختالفَّولعل

كــــــــــن ُميا َّممــــــــــتــــــــــابع عليــــــــــه، ُنــــــــــه مل يأ ه؛ْتقنــــــــــُ مل يً علــــــــــى أن عطــــــــــاءُّا يــــــــــدلوممــــــــــ

  .ولف فيهُقد خ االحتجاج �ا، وإمنا

  . جعفر أبوموسى بن السائب: اًثاني

ل يَضُفـــــــــــــرواه عنـــــــــــــه حممـــــــــــــد بـــــــــــــن فــــــــــــــ: ُحيـــــــــــــث روي عنـــــــــــــه علـــــــــــــى وجهـــــــــــــني

 َ معـــــــــه عطـــــــــاءَرنَوقـــــــــ،  اسَّ عـــــــــن ســـــــــامل بـــــــــن أيب اجلعـــــــــد، عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــ،ِّّيبَّالـــــــــض

ــــــــــــسائب، وخالفــــــــــــ ــــــــــــوريَبــــــــــــن ال ــــــــــــن أيب ،ه ســــــــــــفيان الث  فــــــــــــرواه عنــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــامل ب

  .ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النيب اسَّب، عن ابن عبْيَرُاجلعد، عن ك

ــــــــنَّفلعــــــــل ــــــــضيب  َ حممــــــــد ب ــــــــضيل ال ِّّف َّ َ ــــــــةَمحــــــــلُ ــــــــى َ رواي ــــــــسائب عل ــــــــن ال  عطــــــــاء ب

ا حـــــــــــدث �مـــــــــــا َّمـــــــــــَ، لاً فأرســـــــــــلهما مجيعـــــــــــ،ى بـــــــــــن الـــــــــــسائب موســـــــــــ:روايـــــــــــة أخيـــــــــــه

 إحـــــــــــدى ِون عنـــــــــــه حبمـــــــــــلِّربَعـــــــــــُثني، ويـّ احملـــــــــــدَعـــــــــــروف عنـــــــــــدَ، وهـــــــــــذا املعـــــــــــىن ماًمعـــــــــــ

                                 
  )٤٥٩٢: رقم(تقريب التهذيب  )١(

 )٧/٢٠٧(�ذيب التهذيب )٢(



        

 
  

 
 
 

٢٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

  .الروايتني على األخرى

ـــــــــني َوإذا تب ن حممـــــــــد بـــــــــن ِ مـــــــــُ أثبـــــــــتَّ فيـــــــــه أن الثـــــــــوريَّمـــــــــا ال شـــــــــكَّ هـــــــــذا فمَّ

 الثـــــــــــوري ُايـــــــــــة روُبـــــــــــت، فتكـــــــــــونَ إمـــــــــــام ث:الثـــــــــــوري، و)١( صـــــــــــدوق:حممـــــــــــدل، وْيَضُفـــــــــــ

  .مةَّهي املقد

 عـــــــــــن ســـــــــــامل بـــــــــــن أيب اجلعـــــــــــد، َ أن الـــــــــــراجح:اًفـــــــــــِر آنِكـــــــــــُا ذَّ ممـــــــــــُصَّويـــــــــــتلخ  

ــــــــَهُق لروايــــــــة ســــــــلمة بــــــــن كِ وهــــــــو املوافــــــــ،هــــــــو الوجــــــــه الثــــــــاين ل، وحممــــــــد بــــــــن الوليــــــــد ْي

  .فعْيَوُبن نـ

: حَّن هــــــــــذا الوجــــــــــه املــــــــــرجِ فإســــــــــناد هــــــــــذا احلــــــــــديث مــــــــــ؛ علــــــــــى هــــــــــذاًوبنــــــــــاء

 ،اَهـــــــــــُّ وأمت،ًةَياقِها ســـــــــــُحـــــــــــديث أنـــــــــــس أحـــــــــــسن: "ِّ الـــــــــــربِ عبـــــــــــدُ، قـــــــــــال ابـــــــــــنصـــــــــــحيح

  ."اسَّ عبِ ابنِه حديثُوحنو

  
  

                                 
  ).٦٢٢٧: رقم(تقريب التهذيب  )١(



        

 
 

 
 
 

٢٠٢

 بية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعرملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

اما   

   ا أظ ح

 َقــــــــــال عنــــــــــدُكلمــــــــــة ت:  اهلمــــــــــزة، وســــــــــكون اخلــــــــــاءبفــــــــــتح ":فأناخــــــــــه: "قولــــــــــه

ْأي البعـــــــــــــــري؛ ِإناخـــــــــــــــة َ أقـعـــــــــــــــد:َ َ ُ يـقـــــــــــــــال،هَْ ً أنـــــــــــــــاخ الرجـــــــــــــــل اجلمـــــــــــــــل إناخـــــــــــــــة؛ :َُ َ ََ ِ
َ َُ َ ُْ َّ َ : أيَ

هَك بعيرِّرَبـُيـ
)١(.  

ُثـــــــــــم عقلـــــــــــه: " قولـــــــــــه َ َ َ َّ َ عقـــــــــــل البعـــــــــــري، بفـــــــــــتح القـــــــــــاف:"ُ َ َ َ ً يـعقلـــــــــــه عقـــــــــــال،َ ْ َ ُ ِ ْ َ :

َشـــــــــــــد وظيفـــــــــــــ َ َّ ِه إىل ذراعـــــــــــــه، وَ ـــــــــــــصحاحِ ّصـــــــــــــمعيال األقـــــــــــــ: ِّيف ال
ِ
َعقلـــــــــــــت البعـــــــــــــري : َ ُ ْ َ َ

ًأعقلـــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــال، ْ َ ُ ِ ْ ـــــــــــــــــــىن ســـــــــــــــــــاقه علـــــــــــــــــــى ذراعـــــــــــــــــــه، وشـــــــــــــــــــدمها معـــــــــــــــــــا يف : أي َ ًأث َّ

  .)٢("ِوسطهما

َبـــــــــــــين : "قولـــــــــــه ْ َظَْْقــــــــــــال يف . بفـــــــــــتح الظــــــــــــاء والنـــــــــــون -": اَم

 : أي؛همْيَرانـْهــــــــــــــَ ظَ وبــــــــــــــني،هِمـــــــــــــْوَظهــــــــــــــر قـَ أَ فــــــــــــــالن بـــــــــــــنيَ أقـــــــــــــام:قــــــــــــــالُي: الفـــــــــــــائق

 ِ علــــــــــى ســــــــــبيلمهَهم بيــــــــــنَ علــــــــــى أن إقــــــــــامتَّ ليــــــــــدل؛ الظهــــــــــرِ وإقحــــــــــام لفــــــــــظ،بيــــــــــنهم

  .)٣( واالستناد إليهم، �مِاالستظهار

ـــــــــه ـــــــــيض: "قول ـــــــــن األمحـــــــــرنـــــــــاه هـــــــــوْعَم:  األثـــــــــريُقـــــــــال ابـــــــــن ":األب  ُ، وقـــــــــال اب

 ؛َ وال آدم،َن أبــــــــــــيضُكــــــــــــَ أنــــــــــــه مل ي: أي؛رةْمــــــــــــُ املــــــــــــشرب حبُهــــــــــــو األبــــــــــــيض: حجــــــــــــر

ُ البياض اخلالص:أي - اًفْرِ صَن أبيضُكَ مل ي:أي ُ -")٤(.  

ُاْلمتكـــــــــئ: " قولـــــــــه
ِ َّ  ،ن الوكـــــــــاءِه مـــــــــُن الـــــــــواو، وأصـــــــــلِ التـــــــــاء فيـــــــــه بـــــــــدل مـــــــــ":ُ

                                 
 )٢/٢٠(العيين على سنن أيب داود   شرح)١(

 ).٣٠/٢٢(، تاج العروس )٣/٢٨٧(النهاية يف غريب احلديث  )٢(

 ).٦/٩٠(شرح العيين على سنن أيب داود  )٣(

 .)١/١٥١( فتح الباري )٤(



        

 
 

 
 
 

٢٠٣

 بية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعرملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ـــــــــــه أوكـــــــــــ ـــــــــــَأَكأن ـــــــــــالقَّدَ وشـــــــــــ،هَ مقعدت ـــــــــــعود علـــــــــــى الوطـــــــــــاُها ب ـــــــــــذي حتت ـــــــــــد ُي، وهَء ال ري

 يف َن مــــــــــــالَ إال مـــــــــــعـــــــــــرف املتكـــــــــــئ،َه، والعامــــــــــــة ال تِن يف جلوســـــــــــّاجلـــــــــــالس املـــــــــــتمك

"هْيّ شقِا على أحدًعتمدُ م،هِعودُق
)١(.  

َفــــــــــال تجــــــــــد ع: " قولــــــــــه ِ َ ــــــــــَ سكَل َي فــــــــــي نـف ِ ْــــــــــ َ  واجلــــــــــزم ،بكــــــــــسر اجلــــــــــيم" :"َّ

 أمــــــــــــا يف غــــــــــــري . أي ال تغــــــــــــضب مــــــــــــن ســــــــــــؤايل:علــــــــــــى النهــــــــــــي مــــــــــــن املوجــــــــــــدة أي

ًه وجـــــــــــودا، ويف َوجــــــــــد: قــــــــــال يف املطلــــــــــوبُ، بـــــــــــل يًوجــــــــــدةُم: يقــــــــــالالغــــــــــضب فــــــــــال 
ــــــــــــــضالة ًها وجــــــــــــــدانا، ويف احلــــــــــــــزنَوجــــــــــــــد: ال َ َ ً وجــــــــــــــدا، ويف املــــــــــــــالَجــــــــــــــدَو: َ ْ  َوجــــــــــــــد: َ

  .)٢("غىن:  أي؛ًجدة

ن ِ وأصـــــــله مـــــــ،شني وضـــــــم الـــــــ، بفـــــــتح اهلمــــــزة:"أْمُُكِِ " :قولـــــــه

  .)٤(ويتَا صًعِاف رَكُسألت:  واملعىنِع الصوت،ْفَ، وهو ر)٣(يدِشَّالن

  

                                 
 .)١/٢٠٠( لسان العرب )١/١٩٣ ( النهاية)١(

  ).٣/٤٤٥(العرب لسان  )٩/٢٥٦( تاج العروس )٢(

 ).١/١٥١(فتح الباري  )٣(

 ).٢/٢٠(، وعمدة القارئ )١/١٥١(فتح الباري  )٤(



        

 
 

 
 
 

٢٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

 اولا  

 ِ أ ِ ُ رةَ وآداب ،ا

  ا ا    

:   مامِ املباشــــــــــــــرة بالــــــــــــــسؤال، قــــــــــــــال ضــــــــــــــَ قبــــــــــــــلُالتقــــــــــــــدمي مبــــــــــــــا يليــــــــــــــق .١

ْإين سائلك فمشدِّد عليك يف ال" ِ َ َ ََْ َُ ٌ ُ َ
ِ

َ ِّ َمسألة، فال جتد علي يف نـفسك؟ِ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ََ ْ ََ َ ََ ْ َ." 

 بــــــــــــني َمام يف تقدميـــــــــــه االعتـــــــــــذارِقـــــــــــل ضـــــــــــَ عَظهـــــــــــر : " حجـــــــــــرُل ابـــــــــــن قـــــــــــا

 .  )١("ِه إال بتلك املخاطبةِ إىل مقصودُه أنه ال يصلِّ لظن؛هِيدي مسألت

 َ بــــــــــــنيُ اإلنــــــــــــسانَم أن يقــــــــــــدِّ:ن الفقــــــــــــهِفيــــــــــــه مــــــــــــ: "الَّ بطــــــــــــُ     وقــــــــــــال ابــــــــــــن

ــــــــــدي ــــــــــي ــــــــــذًمــــــــــةّه مقدِ حديث ــــــــــَ موقــــــــــعَ ليحــــــــــسن فيهــــــــــا؛ُرِ يعت ــــــــــد احملــــــــــدث، هِ حديث ّ عن َ

  .)٢("لّسن التوصُن حِ منه، وهو مَيصرب له على ما يأيتو

ـــــــــــــسُحـــــــــــــ .٢ ـــــــــــــصات واالســـــــــــــتماعُ، وحـــــــــــــسن اإلؤالُّسن ال ـــــــــــــووي، ن : قـــــــــــــال الن

ــــــــــــرُقــــــــــــال صــــــــــــاحب ــــــــــــهَ وت،هِالحــــــــــــة ســــــــــــياقتَ وم،ه ِسن ســــــــــــؤالُحــــــــــــ: "  التحري  ؛رتيب

ه أن ِ عليـــــــــــه بـــــــــــَن هـــــــــــو؟ مث أقـــــــــــسمَ مـــــــــــ:ال عـــــــــــن صـــــــــــانع املخلوقـــــــــــاتَّ أوَفـــــــــــإن ســـــــــــأل

 كمــــــــــــا ،ه إليهــــــــــــاِ وتقريــــــــــــر األمــــــــــــر ال الفتقــــــــــــار،للتأكيــــــــــــد ًه يف كونــــــــــــه رســــــــــــوالَقُدْصَيــــــــــــ

  .)٣(" تعاىل على أشياء كثريةُ اهللاَأقسم

َه أن يــــــــــــصدقه ِ عليــــــــــــه بــــــــــــَه، أقــــــــــــسمِن عقلــــــــــــّ ومتكــــــــــــ، فهّسن تــــــــــــصرُحــــــــــــ .٣ ُ ْ َ
ًعمــــــــــا يــــــــــسأل عنــــــــــه، وكــــــــــرر القــــــــــسم يف كــــــــــل مــــــــــسألة تأكيــــــــــدا، وتقريــــــــــرا لألمــــــــــر، مث  ً ّ ّ

ُصرح بالتصديق، فكل ذلك دليل على ح ّ  .هِن عقلُّومتكفه، ُّسن تصرّ

                                 
  ).١/١٥١(فتح الباري  )١(

 ).٢/٢٣(شرح صحيح البخاري  )٢(

  ).١/١٧٠( شرح النووي )٣(
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  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

 أن َ إال بعـــــــــــــد،هِبيلتــــــــــــَ واســــــــــــم ق،هِ بنفـــــــــــــسْفِّعــــــــــــرمل ي  هِة عقلــــــــــــَرجاحــــــــــــ .٤

 لــــــــــه َ لــــــــــن يكــــــــــونِ هــــــــــذه املرحلــــــــــةَ بنفــــــــــسه قبــــــــــلَه أن التعريــــــــــفِّ لظنــــــــــ باإلميــــــــــان؛َّأقــــــــــر

ُ آمنـــــــــت  هـــــــــذا احلـــــــــوار،ِّلُ كـــــــــَنـــــــــسى بعـــــــــدُد يَشـــــــــأن، بـــــــــل قـــــــــ َه، وأنـــــــــا َئـــــــــت بـــــــــمبـــــــــا جَْ ِ

ــــــــا ضــــــــ ــــــــومي، وأن ــــــــي مــــــــن قـ ِرســــــــول مــــــــن ورائ َ ِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ــــــــن ُ ــــــــين ســــــــعد ب ــــــــة أخــــــــو ب ــــــــن ثـعلب ِمام ب ِِ

َ َ َُ َ َْ َ ُ ُ َ
 .ٍرَبك

ــــــــــــــسؤال- .٥ ــــــــــــــه يف ال ــــــــــــــل:  حكمت ــــــــــــــك أنــــــــــــــه قب ــــــــــــــسألَوذل   َّ النــــــــــــــيبَ أن ي

َذكـــــــــر  اإلقـــــــــرار منــــــــــه صـــــــــلى اهللا عليــــــــــه ِه بـــــــــاهللا ســــــــــبحانه وتعـــــــــاىل عــــــــــن طريـــــــــق أخــــــــــذّ

 .ه وتعاىل هو اخلالق للكائناتَ بأن اهللا سبحان،وسلم

 ،مامِ وهـــــــــــــو ضـــــــــــــ، أن هـــــــــــــذا الـــــــــــــسائل:ن الفقـــــــــــــهِيف هـــــــــــــذا احلـــــــــــــديث مـــــــــــــ .٦

 ُ لــــــــــه اإلميــــــــــانَه، وحــــــــــصلُــــــــــ إليهــــــــــا قلبَ ســــــــــكنٍ بطريــــــــــقُّقَــــــــــه احلَعنــــــــــد َا ثبــــــــــتَّمــــــــــَل

ـــــــــــضَر ـــــــــــه وســـــــــــلم  اهللا ُي رســـــــــــولِ ـــــــــــا، وشـــــــــــصـــــــــــلى اهللا علي ـــــــــــذلك منـــــــــــه إميان َب ـــــــــــه ً هد ل

ــــــــــة إن صــــــــــ ــــــــــدخول اجلن  إمنــــــــــا هــــــــــو يف األعمــــــــــال ،دق، وهــــــــــذا االشــــــــــرتاط للــــــــــصدقَب

ـــــــــيت ذ ـــــــــه َال ـــــــــه كـــــــــر ل ـــــــــه قـــــــــد ك،يؤديهـــــــــاأن ـــــــــى أن ـــــــــه  اهللاَم رســـــــــولَّلـــــــــَ عل  صـــــــــلى اهللا علي

ــــــــَ اخلِ خبــــــــالقٍبكــــــــالم عــــــــامل وســــــــلم ــــــــِةَخامــــــــَ فِرْدَ بقــــــــٍفِ، عــــــــارِقْل ه ســــــــبحانه ِ اليمــــــــني ب

 . يؤمن بهْنَ مَوتعاىل عند
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� �

 اام  

 ا أ ِ ُ رةَ وآداب ،املسو هيلع هللا ىلص  

ا ا.  

َ وصــــــــــــربه، ملسو هيلع هللا ىلص هُمــــــــــــْلِح .١ َز عــــــــــــن جفــــــــــــاء مــــــــــــُوالتجــــــــــــاو ،َ َ ــــــــــــد تألَ فــــــــــــه ُِن يري

ــــــــــــى  ــــــــــــوالة مــــــــــــَّ وليتأســــــــــــاإلســــــــــــالم،عل ــــــــــــه ال ِى ب َُِ ْ ِه يف خلقــــــــــــِن بعــــــــــــدِ ــــــــــــل مــــــــــــِ ِه اجلمي ِ
ن َْ

كـــــــــم ُّأي: مـــــــــأخوذة مـــــــــن قولـــــــــه ، أحـــــــــسنبـــــــــاليت هـــــــــيع َّ والـــــــــدف، واإلغـــــــــضاء،فحَّالـــــــــص

  حممد؟ 

دور ُ وعظمتـــــــــــــــــــه يف صـــــــــــــــــــ،وتواضـــــــــــــــــــعه ملسو هيلع هللا ىلصلـــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــيب ُ خُنْسُحـــــــــــــــــــ .٢

كــــــــــــــــــــانوا  ملسو هيلع هللا ىلص ِ اهللاِ رســــــــــــــــــــولَ أن أصــــــــــــــــــــحاب:ويف هــــــــــــــــــــذا احلــــــــــــــــــــديثأصــــــــــــــــــــحابه، 

ــــــــــسون ــــــــــى رأســــــــــه ُعــــــــــه، وال يقــــــــــوم مَجيل  ُ األعــــــــــاجمُكمــــــــــا يفعــــــــــل، واحــــــــــد مــــــــــنهم عل

ـــــــــــامِيف غـــــــــــري ـــــــــــه إن كـــــــــــان قي ـــــــــــذ يف أمـــــــــــر، القـــــــــــائم حلاجـــــــــــةُ حاجـــــــــــة، إال أن  ، أو لتنفي

  . آخرٌ فله حكم،أو ليستعان به

ِْه حيــــــــــــث مل يقــــــــــــل شــــــــــــيئا عنــــــــــــد قــــــــــــول ُ، وتواضــــــــــــع ملسو هيلع هللا ىلصَّ النــــــــــــيب ُفْطــــــــــــُل .٣ ْ َْ ُ َ

ُضمام، رضي اهللا تـعاىل عنه أيكم حممد؟ َ َ َ َ
ِ
َ  

إين : (ن قـــــــــــــــــــول األعــــــــــــــــــــرايبِه مــــــــــــــــــــِا يف نفـــــــــــــــــــسًحرجــــــــــــــــــــ ملسو هيلع هللا ىلصد َِمل جيـــــــــــــــــــ .٤

 �ــــــــــــذه الــــــــــــصيغة َ، بــــــــــــالرغم أن الطلــــــــــــب)  عليــــــــــــك يف املــــــــــــسألةٌدشدُِّ فمــــــــــــ،ســــــــــــائلك
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  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ـــــــــكَ واألعـــــــــرايب ع،َوجـــــــــب احلـــــــــرجُي ـــــــــال جتـــــــــد: ( لقولـــــــــه،لـــــــــم ذل ـــــــــَ عْف ) كِ يف نفـــــــــسَّيَل

ـــــــــــــب،- ال تغـــــــــــــضب: أي– ـــــــــــــل العجي ـــــــــــــيب ُّ ردَ أن يكـــــــــــــونُ ب ـــــــــــــى ســـــــــــــؤال  ملسو هيلع هللا ىلص الن عل

 ً، واألعــــــــــرايب فعــــــــــال» ا بــــــــــدا لــــــــــكَّ عمــــــــــْســــــــــل«:  وهــــــــــو قولــــــــــه،ٍّ ردِاألعــــــــــرايب بأمجــــــــــل

ـــــــــدما اســـــــــتحلَدَّ شـــــــــدْقـــــــــد  ِّ يف كـــــــــلُ يقـــــــــولَ، فكـــــــــانٍ ســـــــــؤالِّه يف كـــــــــلَفَ يف املـــــــــسألة عن

  ) .ِك باهللاُأنشد: (ٍةَّمر

 ،ِه وإيثـــــــــــــــــار،هِودُ ويف جـــــــــــــــــ، يف اآلخـــــــــــــــــرةُ والرغبـــــــــــــــــة، يف الـــــــــــــــــدنياُهـــــــــــــــــدُّالز .٥

 ِن كمــــــــــــالِخالقــــــــــــه الباطنــــــــــــة مــــــــــــه، ويف أِواضــــــــــــعَ وت،هِ واحتمالــــــــــــ،هِمــــــــــــْلِ وح،حهْفَوصــــــــــــ

ه بـــــــــه ِق قلبـــــــــّ وتعلـــــــــ،ِه ورضـــــــــاه بقـــــــــضائ،هِه إىل لقائـــــــــِوقَ وشـــــــــ،تـــــــــه لـــــــــهّبَ وحم،ه هللاِخـــــــــشيت

 ِقُّ واالعتمــــــــــــاد عليـــــــــــه، وقطــــــــــــع تعلــــــــــــ،لُّ والتوكــــــــــــ،ِ إليـــــــــــهِ االلتجــــــــــــاءِدقِ وصــــــــــــ،اًدائمـــــــــــ

 ِسْنـــــــــــــُ واأل،هِرِْك بـــــــــــــذِ واللـــــــــــــسان،ِ القلـــــــــــــبِ ودوام هلـــــــــــــج،هـــــــــــــاِّ كلِ باألســـــــــــــبابِالقلـــــــــــــب

  .رُّر والتفكُّه بالتدبِ وتالوة كتاب،ِه ودعائ،ِه مبناجاتِلوةَ باخلِمُّ والتنع،به



        

 
 

 
 
 

٢٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليليةِحديث ضامم بن ثعلبة  

ا  

ــــــــــــذي مــــــــــــُأمحــــــــــــد ــــــــــــيَّنَ اهللا ال م ّي وأســــــــــــلّصــــــــــــل بإمتــــــــــــام هــــــــــــذا البحــــــــــــث، وأَّ عل

  :ن وااله، وبعدَ وم، وصحبه،على رسول اهللا، وعلى آله

 ِص بــــــــــاألمورّن دراســــــــــة هــــــــــذا احلــــــــــديث يــــــــــتلخِ بــــــــــه مــــــــــُتْ مــــــــــا خرجــــــــــُّفــــــــــأهم

  :اآلتية

ـــــــــــك اخل حـــــــــــديث أيب هريـــــــــــرة  تـــــــــــد .١  مـــــــــــع حـــــــــــديث أنـــــــــــس بـــــــــــن مال

ن أوجــــــــــه االخــــــــــتالف يف حــــــــــديث أنــــــــــس بــــــــــن مالــــــــــكِجــــــــــه مــــــــــَ، فهــــــــــو و   ،

ــــــــنيّن أهــــــــمِوهــــــــذا مــــــــ ــــــــِّ مــــــــا يب ــــــــد الدراســــــــات احلديثي ــــــــة املوســــــــّة املعلّ فوائ  ّعة، وبغــــــــضّل

ع ُّ إال بعــــــــــد التوســــــــــَّ فــــــــــإن ذلــــــــــك ال يتبــــــــــني، وغــــــــــري احملفــــــــــوظ؛ِالنظــــــــــر عــــــــــن احملفــــــــــوظ

 .ِسة والدراِيف التخريج

 عــــــــــــن ٌي حمفــــــــــــوظُ ســــــــــــعيد املقــــــــــــربَن الدراســــــــــــة أن حــــــــــــديثِل مــــــــــــَّحتــــــــــــص .٢

ـــــــــــك، أمـــــــــــا عـــــــــــن أيب هريـــــــــــرة ـــــــــــس بـــــــــــن مال ـــــــــــال يـــــــــــصح، أن  كمـــــــــــا هـــــــــــو قـــــــــــول ُّ ف

 . يلَرَّ، وهو الذي حترِقادُّن النِاجلمهور م

: ن الفوائـــــــــــد واآلداب منهـــــــــــاِاحتـــــــــــوى هـــــــــــذا احلـــــــــــديث علـــــــــــى عـــــــــــدد مـــــــــــ .٣

  . مامِسن سؤال ضُربه، وحَ وصملسو هيلع هللا ىلص لم النيبِح

ـــــــــــــل مـــــــــــــحلـــــــــــــيف هـــــــــــــذا ا .٤ ـــــــــــــث اِديث دلي ـــــــــــــوة، حي ـــــــــــــل النب  َختـــــــــــــصرن دالئ

ل ْصَم، وفــــــــــــــَكــــــــــــــِلــــــــــــــم، وجــــــــــــــواهر احلَي جوامــــــــــــــع الكِطــــــــــــــُْع الكــــــــــــــالم، وأملسو هيلع هللا ىلص ِّللنــــــــــــــيب

 .طابِاخل



        

 
 

 
 
 

٢٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

ادر واس ا  

، أليب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن العباس أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه .١

: د اهللا دهيش، الناشرعبد امللك عب. د: ، احملقق)هـ٢٧٢: ت(املكي الفاكهي 

  .هـ١٤١٤الثانية، :  بريوت، الطبعة–دار خضر 

ّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو  ،تاج العروس من جواهر القاموس .٢ ّ ّ
َّالفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي   .دار اهلداية: الناشر، )هـ١٢٠٥: املتوىف(ّ

اج يوسف بن عبدالرمحن ، مجال الدين أيب احلجتحفة األشراف بمعرفة األطراف .٣

املكتب اإلسالمي، : عبد الصمد شرف الدين، طبعة: ، احملقق)هـ٧٤٢: ت(املزي 

  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣: الثانية: ّوالدار القيمة، الطبعة

ت (، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي تقريب التهذيب .٤

 ه١٤٠٦، سنة النشر يا، سور دار الرشيد:حممد عوامة، الناشر: ، حتقيق)هـ٨٥٢

  .م١٩٨٦ –

، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .٥

مصطفى بن : ، حتقيق)هـ٤٦٣: ت(حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، الناشر

  .هـ١٣٨٧: غرب، عام النشر امل–اإلسالمية 

، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر تهذيب التهذيب .٦

: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٥٢: ت(العسقالين 

  .هـ١٣٢٦األوىل، 

، أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي سنن الترمذي= الجامع الصحيح  .٧

دار إحياء : أمحد حممد شاكر وآخرون، الناشر: حتقيق، )هـ٢٧٩: ت(السلمي 

  . بريوت–الرتاث العريب 



        

 
 

 
 
 

٢١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  وسننه وأيامه  .٨

، )هـ٢٥٦: ت(، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي صحيح البخاري

مصورة عن (جاة دار طوق الن: حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر: احملقق

  .هـ١٤٢٢األوىل، : ، الطبعة)السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن الجامع في العلل ومعرفة الرجال .٩

الدكتور : املروذي وغريه، احملقق: ، رواية)هـ٢٤١: ت(هالل بن أسد الشيباين 

:  اهلند، الطبعة–الدار السلفية، بومباى : اشروصى اهللا بن حممد عباس، الن

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األوىل، 

: ت(، البن ماجه أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين سنن ابن ماجه .١٠

َ عبد - َّ حممد كامل قره بللي - عادل مرشد - شعيب األرنؤوط : ، احملقق)هـ٢٧٣
 - هـ ١٤٣٠األوىل، : ةدار الرسالة العاملية، الطبع: ّاللطيف حرز اهللا، الناشر

  .م٢٠٠٩

، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن سنن أبي داود .١١

ْشداد بن عمرو األزدي السجستاين 
ِ  -َشعيب األرنؤوط : ، احملقق)هـ٢٧٥: ت(ِّ

ِحممد كامل قره بللي، الناشر َّ  - هـ ١٤٣٠األوىل، : دار الرسالة العاملية، الطبعة: َ

  .م٢٠٠٩

ن والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند السنن األبي .١٢

، حممد بن عمر بن حممد، أبو عبد اهللا، حمب الدين ابن رشيد الفهري المعنعن

مكتبة الغرباء : صالح بن سامل املصرايت، الناشر: ، احملقق)هـ٧٢١: ت(السبيت 

  .ه١٤١٧األوىل، :  املدينة املنورة، الطبعة- األثرية 

، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود سنن الدارقطني .١٣

، حققه وضبط نصه وعلق )هـ٣٨٥: ت(بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين 

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد : عليه



        

 
 

 
 
 

٢١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

 - هـ ١٤٢٤األوىل، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، بريوت : برهوم، الناشر

  .م٢٠٠٤

، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي السنن الكبرى .١٤

: حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: ، حققه وخرج أحاديثه)هـ٣٠٣: ت(

مؤسسة : عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: شعيب األرناؤوط، قدم له

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، :  بريوت، الطبعة–الرسالة 

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن ، شرح سنن أبي داود .١٥

أبو املنذر خالد : احملقق، )هـ٨٥٥: املتوىف(حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 

 هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر، بن إبراهيم املصري

 . م١٩٩٩- 

محن بن أمحد بن رجب بن احلسن، ، زين الدين عبدالرشرح علل الترمذي .١٦

الدكتور مهام : ، احملقق)هـ٧٩٥: ت(َالسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي 

األوىل، :  األردن، الطبعة– الزرقاء - مكتبة املنار : عبدالرحيم سعيد، الناشر

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

، نظم وشرح أيب شرح لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث .١٧

-ه١٤٢٢األوىل :  بن عوض اهللا، الناشر مكتبة ابن تيمية، الطبعةمعاذ طارق

  .م٢٠٠٢

، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، شرح مشكل اآلثار .١٨

 بريوت، -، حتقيق شعيب األرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة، لبنان)هـ٣٢٤(

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

 بن عبدامللك بن ، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمةشرح معاني اآلثار .١٩

دار الكتب : حممد زهري النجار، الناشر: ، حتقيق)هـ٣٢١: ت(سلمة الطحاوي 

  . هـ١٣٩٩األوىل، :  بريوت، الطبعة–العلمية 



        

 
 

 
 
 

٢١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

ُّ، أليب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي الشريعة .٢٠ ِّ : ت(ُ

دار : لناشرالدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، ا: ، احملقق)هـ٣٦٠

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية، :  السعودية، الطبعة- الرياض - الوطن 

ِ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي شعب اإليمان .٢١
ْ َ ْ ُ

الدكتور : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه)هـ٤٥٨: ت(اخلراساين، البيهقي 

خمتار أمحد : يج أحاديثهعبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختر

مكتبة الرشد للنشر :  اهلند، الناشر–الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

األوىل، : والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

ِالصارم المنكي في الرد على السبكي .٢٢ ِ
ْ ُّ ََّ ََّ ِّ ْ ُ د بن عبد ، مشس الدين حممد بن أمحُِ

عقيل بن حممد بن زيد املقطري اليماين، : ، حتقيق)هـ٧٤٤: ت(اهلادي احلنبلي 

مؤسسة الريان، : الناشر. فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا: قدم له

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة.  لبنان- بريوت 

ن بن أمحد بن ، أليب حامت حممد بن حباصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٢٣

ُحبان بن معاذ بن معبد، التميمي، الدارمي، البسيت  ََ : ، احملقق)هـ٣٥٤: ت(ْ

 –ه ١٤١٤الثانية، :  بريوت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، الناشر

  . م١٩٩٣

، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صحيح ابن خزيمة .٢٤

حممد مصطفى . د: ، احملقق)هـ٣١١: ت(صاحل بن بكر السلمي النيسابوري 

  . بريوت–املكتب اإلسالمي : األعظمي، الناشر

ْ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن علل الترمذي الكبير .٢٥ َ
أبو طالب : ، رتبه على كتب اجلامع)هـ٢٧٩: ت(الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى 

ري ، حممود خليل صبحي السامرائي ، أبو املعاطي النو: القاضي، احملقق



        

 
 

 
 
 

٢١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

األوىل، :  بريوت، الطبعة–عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية : الصعيدي، الناشر

  .هـ١٤٠٩

ْ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن علل الترمذي الكبير .٢٦ َ
أبو طالب : ، رتبه على كتب اجلامع)هـ٢٧٩: ت(الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى 

مرائي ، أبو املعاطي النوري ، حممود خليل صبحي السا: القاضي، احملقق

األوىل، :  بريوت، الطبعة–عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية : الصعيدي، الناشر

  .هـ١٤٠٩

، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن العلل الواردة في األحاديث النبوية .٢٧

، )هـ٣٨٥: ت(مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين 

حمفوظ الرمحن زين اهللا : ا�لدات من األول، إىل احلادي عشر، حتقيق وختريج

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األوىل : الطبعة.  الرياض- دار طيبة : السلفي، الناشر

، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن العلل الواردة في األحاديث النبوية .٢٨

، )هـ٣٨٥: ت( مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين

حمفوظ الرمحن زين اهللا : ا�لدات من األول، إىل احلادي عشر، حتقيق وختريج

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥األوىل : الطبعة.  الرياض- دار طيبة : السلفي، الناشر

، أيب حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر العلل البن أبي حاتم .٢٩

فريق من الباحثني : ، حتقيق)هـ٣٢٧: ت(التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

خالد بن عبدالرمحن اجلريسي، . سعد بن عبد اهللا احلميد و د. بإشراف وعناية د

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧األوىل، : مطابع احلميضي، الطبعة: الناشر

، أيب حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر العلل البن أبي حاتم .٣٠

فريق من الباحثني : ، حتقيق)هـ٣٢٧: ت(التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

خالد بن عبدالرمحن اجلريسي، . سعد بن عبد اهللا احلميد و د. بإشراف وعناية د

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧األوىل، : مطابع احلميضي، الطبعة: الناشر



        

 
 

 
 
 

٢١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،  شرح صحيح البخاريقاريالعمدة  .٣١

: الناشر، )هـ٨٥٥: املتوىف(بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب 

، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، عمل اليوم والليلة .٣٢

 –مؤسسة الرسالة : فاروق محادة، الناشر. د: ، احملقق)هـ٣٠٣: ت(النسائي 

  . هـ١٤٠٦الثانية، : بريوت، الطبعة

، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، عمل اليوم والليلة .٣٣

 –مؤسسة الرسالة : فاروق محادة، الناشر. د: ، احملقق)هـ٣٠٣: ت(النسائي 

  . هـ١٤٠٦الثانية، : بريوت، الطبعة

�ذيب سنن : ، ومعه حاشية ابن القيمن أبي داودعون المعبود شرح سن .٣٤

أيب داود وإيضاح علله ومشكالته، حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو 

دار : ، الناشر)هـ١٣٢٩: ت(عبدالرمحن، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي 

  . هـ١٤١٥الثانية، :  بريوت، الطبعة–الكتب العلمية 

�ذيب سنن : ، ومعه حاشية ابن القيمودعون المعبود شرح سنن أبي دا .٣٥

أيب داود وإيضاح علله ومشكالته، حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو 

دار : ، الناشر)هـ١٣٢٩: ت(عبدالرمحن، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي 

  . هـ١٤١٥الثانية، :  بريوت، الطبعة–الكتب العلمية 

مد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت ، أليب سليمان محد بن حمغريب الحديث .٣٦

عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي، وخرج : ، احملقق)هـ٣٨٨: ت(املعروف باخلطايب 

 - هـ ١٤٠٢: دار الفكر، الطبعة: عبد القيوم عبد رب النيب، الناشر: أحاديثه

  . م١٩٨٢

، أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت غريب الحديث .٣٧

عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي، وخرج : ، احملقق)هـ٣٨٨: ت(طايب املعروف باخل



        

 
 

 
 
 

٢١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

 - هـ ١٤٠٢: دار الفكر، الطبعة: عبد القيوم عبد رب النيب، الناشر: أحاديثه

  . م١٩٨٢

، زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن فتح الباري شرح صحيح البخاري .٣٨

، )هـ٧٩٥: ت(َرجب بن احلسن، السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي 

حممود بن شعبان بن عبد املقصود، جمدي بن عبد اخلالق الشافعي، إبراهيم : حتقيق

صالح بن  بن إمساعيل القاضي، السيد عزت املرسي، حممد بن عوض املنقوش،

سامل املصرايت، عالء بن مصطفى بن مهام، صربي بن عبد اخلالق الشافعي، 

مكتب حتقيق دار احلرمني : نبوية، احلقوق املدينة ال- مكتبة الغرباء األثرية : الناشر

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األوىل، :  القاهرة، الطبعة–

، أليب الفضل حممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور لسان العرب .٣٩

 بريوت، –دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: ت(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

  .هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة

، أليب عبد اهللا اإلمام احلافظ احلاكم ينالمستدرك على الصحيح .٤٠

يوسف . د:  بريوت، بإشراف–دار املعرفة : ، الناشر)هـ٤٠٥: ت(النيسابوري، 

  .املرعشلي

َ، علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي مسند ابن الجعد .٤١ َْ : ت(َْ

:  بريوت، الطبعة–مؤسسة نادر : عامر أمحد حيدر، الناشر: ، حتقيق)هـ٢٣٠

  .م١٩٩٠ –ه ١٤١٠األوىل، 

، )هـ٢٠٤ت (، سليمان بن داود بن اجلارود، مسند أبي داود الطيالسي .٤٢

الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث : حتقيق

: هجر للطباعة والنشر، الطبعة: والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، الناشر

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: األوىل، سنة الطبع



        

 
 

 
 
 

٢١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

: ت(، أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي د أبي يعلىمسن .٤٣

 دمشق، –دار املأمون للرتاث : حسني سليم أسد، الناشر: ، حتقيق)هـ٣٠٧

  . م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة األوىل، 

، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن مسند أحمد بن حنبل .٤٤

عامل : السيد أبو املعاطي النوري، الناشر: ، احملقق)هـ٢٤١: ت(أسد الشيباين، 

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة،  بريوت–الكتب 

عبد : ، احملقق)هـ٢٣٨: ت(، إسحاق بن راهويه مسند إسحاق بن راهويه .٤٥

:  املدينة املنورة، الطبعة- مكتبة اإلميان : الغفور بن عبد احلق البلوشي، الناشر

  . م١٩٩١األوىل، 

 للشافعي أيب عبد اهللا حممد بن ،)ترتيب سنجر(لشافعي مسند اإلمام ا .٤٦

إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب 

سنجر بن عبد اهللا اجلاويل، أبو سعيد، علم : ، رتبه)هـ٢٠٤: ت(القرشي املكي 

ماهر ياسني : ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٧٤٥: ت(الدين 

 -هـ ١٤٢٥األوىل، : شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الناشرفحل، 

  .م٢٠٠٤

 أليب بكر أمحد بن عمرو بن ،)المطبوع باسم البحر الزخار(مسند البزار  .٤٧

حقق األجزاء (حمفوظ الرمحن زين اهللا، : ، احملقق)هـ٢٩٢: ت(عبد اخلالق البزار، 

، وصربي عبد )١٧ إىل ١٠ حقق األجزاء من(، وعادل بن سعد )٩ إىل ١من 

 املدينة املنورة، - مكتبة العلوم واحلكم : ، الناشر)١٨حقق اجلزء (اخلالق الشافعي 

  ). م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (األوىل، : الطبعة

، أليب بكر عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي مسند الحميدي .٤٨

حسن : صه وخرج أحاديثه، حقق نصو)هـ٢١٩: ت(األسدي احلميدي املكي 



        

 
 

 
 
 

٢١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

ّسليم أسد الداراين، الناشر َ األوىل، :  سوريا، الطبعة–دار السقا، دمشق : َّ

  .م١٩٩٦

 أيب حممد عبد اهللا بن ،)سنن الدارمي(بـ  مسند الدارمي المعروف .٤٩

: ت(َعبدالرمحن بن الفضل بن �رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

دار املغين للنشر والتوزيع، : م أسد الداراين، الناشرحسني سلي: ، حتقيق)هـ٢٥٥

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األوىل، : اململكة العربية السعودية، الطبعة

: ، احملقق)هـ٣٠٧: ت(ُّ، أليب بكر حممد بن هارون الروياين مسند الروياني .٥٠

  . هـ١٤١٦األوىل، :  القاهرة، الطبعة–مؤسسة قرطبة : أمين علي أبو مياين، الناشر

، أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ند الشاميينمس .٥١

 –مؤسسة الرسالة : محدي بن عبد ا�يد السلفي، الناشر: ، حتقيق)هـ٣٦٠: ت(

  . م١٩٨٤ – ١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، 

= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  .٥٢

: ت(مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، أليب احلسني صحيح مسلم

 –دار إحياء الرتاث العريب : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، احملقق)هـ٢٦١

  . بريوت

، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم .٥٣

، دار )هـ٤٣٠:ت(بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين 

 -هـ ١٤١٧األوىل، :  لبنان، الطبعة– دار الكتب العلمية، بريوت :النشر

  .م١٩٩٦

ٍ، أليب القاسم، عبدالرمحن بن عبد اهللا بن حممد مسند الموطأ للجوهري .٥٤ َِّ َُ ِ ِِ
َْ َُ ْ

ُّالغافقي، اجلوهري املالكي  ِ َ َْ ُّ
ِِ

لطفي بن حممد الصغري، طه بن : ، حتقيق)هـ٣٨١: ت(َ

  . م١٩٩٧األوىل، : رب اإلسالمي، بريوت، الطبعةدار الغ: ُعلي بو سريح، الناشر
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

، أليب أمية حممد بن إبراهيم بن مسلم اخلزاعي مسند عبد اهللا بن عمر .٥٥

دار : أمحد راتب عرموش، الناشر: ، احملقق)هـ٢٧٣: ت(البغدادي مث الطرسوسي 

  . هـ١٣٩٣األوىل، :  بريوت، الطبعة–النفائس 

، أمحد بن حممد بن حطابمشيخة الشيخ األجل محمد الرازي ابن ال .٥٦

 –دار اهلجرة : حامت بن عارف العوين، الناشر: ، حتقيق)هـ٥٧٦:ت(أمحد السلفي 

  . م١٩٩٤ – ١٤١٥الرياض، الطبعة األوىل، 

، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي ُمصنف ابن أبي شيبة .٥٧

ؤسسة علوم دار القبلة، م: حممد عوامة، الناشر: ، حتقيق)هـ٢٣٥: ت(الكويف 

  . م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧القرآن الطبعة، األوىل 

، أليب بكر عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين المصنف .٥٨

 اهلند، - ا�لس العلمي: حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: ، احملقق)هـ٢١١: ت(

  . هـ١٤٠٣الثانية، :  بريوت، الطبعة–املكتب اإلسالمي : يطلب من

، أليب سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زياد بن بشر األعرابيمعجم ابن  .٥٩

عبد احملسن بن إبراهيم : ، حتقيق وختريج)هـ٣٤٠: ت(بن درهم البصري الصويف 

: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: بن أمحد احلسيين، الناشر

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل، 

طارق بن : سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق، أليب القاسم المعجم األوسط .٦٠

 - دار احلرمني : عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر عوض اهللا بن حممد ،

  .هـ١٤١٥القاهرة، 

، أليب عبد اهللا شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الرومي معجم البلدان .٦١

  .م١٩٩٥الثانية، : دار صادر، بريوت، الطبعة: ، الناشر)هـ٦٢٦: ت(احلموي 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

َُْ، أليب احلسني حممد بن أمحد بن عبدالرمحن بن حيىي بن مجيع معجم الشيوخ .٦٢

: عمر عبد السالم تدمري، الناشر. د: ، احملقق)هـ٤٠٢: ت(الغساين الصيداوي 

  . هـ١٤٠٥األوىل، :  بريوت ، طرابلس، الطبعة- مؤسسة الرسالة ، دار اإلميان 

قانع بن مرزوق بن واثق ، أليب احلسني عبد الباقي بن معجم الصحابة .٦٣

صالح بن سامل املصرايت، : ، احملقق)هـ٣٥١: ت(األموي بالوالء البغدادي 

  . هـ١٤١٨األوىل، :  املدينة املنورة، الطبعة-مكتبة الغرباء األثرية : الناشر

: ، أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيقالمعجم الكبير .٦٤

 املوصل، الطبعة –مكتبة العلوم واحلكم : الناشرمحدي بن عبدا�يد السلفي، 

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٤الثانية، 

، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة .٦٥

، )هـ٨٥٢: ت(أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين 

األوىل، : ريوت، الطبعة ب–مؤسسة الرسالة : حممد شكور املياديين، الناشر: احملقق

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٨

، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المعجم البن المقرئ .٦٦

أيب عبد : ، حتقيق)هـ٣٨١: ت(زاذان األصبهاين اخلازن، املشهور بابن املقرئ 

مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر : احلمن عادل بن سعد، الناشر

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ألوىل، ا: والتوزيع، الطبعة

، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني معجم مقاييس اللغة .٦٧

: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم حممد هارون، الناشر: ، احملقق)هـ٣٩٥: ت(

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى معرفة السنن واآلثار .٦٨

ِاخلسروجرد
ْ َ ْ عبد املعطي أمني : ، احملقق)هـ٤٥٨: ت(ي اخلراساين، البيهقي ُ

، دار قتيبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمية : قلعجي، الناشرون
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  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

 -املنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-حلب (، دار الوعي )بريوت- دمشق (

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢األوىل، : ، الطبعة)القاهرة

م أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى ، أليب نعيمعرفة الصحابة .٦٩

: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: ، حتقيق)هـ٤٣٠: ت(بن مهران األصبهاين 

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل : دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة

، أليب يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي المعرفة والتاريخ .٧٠

مؤسسة : أكرم ضياء العمري، الناشر: احملقق، )هـ٢٧٧: ت(الفسوي، أبو يوسف 

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١الثانية، : الرسالة، بريوت، الطبعة

، أليب حممد حممود بن مغاني األخيار في شرح أسامى رجال معانى اآلثار .٧١

 -هـ ٧٦٢(أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العينىي، 

د حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي الشيخ ، حققه، أبو عبد اهللا حمم)هـ٨٥٥

 –دار الكتب العلمية، بريوت : ، الناشر)حممد فارس(القاهري املصري الشهري بـ 

  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، : لبنان، الطبعة

، أليب حممد عبد اهللا بن المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني .٧٢

 بريوت، الطبعة –دار الفكر : ، الناشر)هـ٦٢٠: ت(أمحد بن قدامة املقدسي 

  هـ ١٤٠٥األوىل، 

، إبراهيم بن عبداهللا الالحم، مؤسسة الريان، سنة مقارنة المرويات .٧٣

  .ه١٤٣٣:النشر

، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٧٤

:  بريوت، الطبعة–دار إحياء الرتاث العريب : ، الناشر)هـ٦٧٦: ت(شرف النووي 

  .هـ١٣٩٢ثانية، ال
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  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

، أليب السعادات جمد الدين املبارك بن النهاية في غريب الحديث واألثر .٧٥

، )هـ٦٠٦: ت(حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

 -املكتبة العلمية :  حممود حممد الطناحي، الناشر- طاهر أمحد الزاوى : حتقيق

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت، 

، أليب السعادات جمد الدين املبارك بن ية في غريب الحديث واألثرالنها .٧٦

، )هـ٦٠٦: ت(حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

 -املكتبة العلمية :  حممود حممد الطناحي، الناشر- طاهر أمحد الزاوى : حتقيق

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت، 

  : موسوعات اإللكترونية

 إصدار مؤسسة حرف، )الكتب التسعة(عة احلديث الشريف موسو ،

  . بالتعاون مع مؤسسة الراجحي اخلريية

 املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث .  

 موسوعة جوامع الكلم.  
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Dr. Abdullah bin Omar bin Suleiman Al-Dumaiji, publisher: 

Dar Al-Watan - Riyadh - Saudi Arabia, ٢nd edition,  AH 

-  AD. 

. The People of Faith, by Abu Bakr Ahmad bin Al Hussein bin 

Ali bin Musa al-Khosraujirdi al-Khurasani, al-Bayhaqi (d .: 

 AH), verified and revised his texts and produced his 

hadiths: Dr. Abd al-Ali Abd al-Hamid Hamid, supervised its 

investigation and the production of his hadiths: Mukhtar 

Ahmad al-Nadwi, owner of the Salafist House Bombay - 

India, Publisher: Al Rushd Library for Publishing and 

Distribution in Riyadh in cooperation with the Salafist House 

in Bombay, India, First Edition,  AH -  CE 

. Al-Sarm Al-Manki in response to Al-Sobky, Shams Al-Din 

Muhammad bin Ahmed bin Abdul Hadi Al-Hanbali (d .:  

AH), investigation by: Aqeel bin Muhammad bin Zaid Al-

Maqtari Al-Yamani, presented to him: His Eminence Sheikh 

Muqbel bin Hadi Al-Wadaei, may God have mercy on him. 

Publisher: Al Rayan Foundation, Beirut - Lebanon. Edition: 

First Edition,  AH -  CE. 

. Sahih Ibn Hibban, arranged by Ibn Bilban, by Abu Hatim 

Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban Ibn Mu`adh 

Ibn Mu`bad, Al-Tamimi, Al-Darami, Al-Busti (d .:  AH), 

the investigator: Shuaib Al-Arna`ut, publisher: Foundation Al-

Risala - Beirut, second edition,  AH -  AD. 

. Sahih Ibn Khuzaymah, by Abu Bakr Muhammad bin Ishaq 

bin Khuzaymah bin al-Mughira bin Salih bin Bakr al-Salami 



        

 
 

 
 
 

٢٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

al-Nisaburi (T:  AH), the investigator: Dr. Muhammad 

Mustafa Al-Azami, Publisher: The Islamic Office - Beirut. 

. Al-Tirmidhi Al-Kabeer’s account of Abu Issa Muhammad bin 

Isa bin Surah bin Musa bin Dahhak, al-Tirmidhi, Abu Issa (d .: 

 AH), ranked on the books of the mosque: Abu Talib al-

Qadi, the investigator: Subhi al-Samarrai, Abu al-Maati al-

Nuri, Mahmoud Khalil al-Saidi, Publisher: The World of 

Books, Arab Renaissance Library - Beirut, Edition: First,  

AH. 

. The reasons for al-Tirmidhi al-Kabir, by Abu Issa Muhammad 

bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahhak, al-Tirmidhi, Abu 

Issa (d .:  AH), ranked on the books of the mosque: Abu 

Talib al-Qadi, the investigator: Subhi al-Samarrai, Abu al-

Maati al-Nuri, Mahmoud Khalil al-Saidi, Publisher: The 

World of Books, Arab Renaissance Library - Beirut, Edition: 

First,  AH. 

. The causes mentioned in the hadiths of the Prophet, by Abu 

Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin 

Al-Nu'man bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni (T:  AH), 

Volumes from the first to the eleventh, edited and published 

by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah Al-Salafi, publisher: 

Taiba House - Riyadh. Edition: ١st  - . 

. The causes mentioned in the hadiths of the Prophet, by Abu 

Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin 

Al-Nu'man bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni (T:  AH), 

Volumes from the first to the eleventh, edited and published 

by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah Al-Salafi, publisher: 

Taiba House - Riyadh. Edition: ١st  - . 

. Al-Illal by Ibn Abi Hatim, Abi Muhammad Abd al-Rahman 

bin Muhammad bin Idris bin al-Mundhir al-Tamimi, al-

Hanzali, al-Razi Ibn Abi Hatim (d .:  AH), investigation by 

a group of researchers under the supervision and care of Dr. 



        

 
 

 
 
 

٢٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

Saad bin Abdullah Al-Hamid and d. Khalid bin Abdulrahman 

Al-Jeraisy, Publisher: Al-Humaidhi Press, Edition: First,  

AH -  AD. 

. Al-Illal by Ibn Abi Hatim, Abi Muhammad Abd al-Rahman 

bin Muhammad bin Idris bin al-Mundhir al-Tamimi, al-

Hanzali, al-Razi Ibn Abi Hatim (d .:  AH), investigation: a 

team of researchers under the supervision and care of Dr. Saad 

bin Abdullah Al-Hamid and d. Khalid bin Abdulrahman Al-

Jeraisy, Publisher: Al-Humaidhi Press, First Edition,  AH 

-  AD. 

. Mayor of al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Abu Muhammad 

Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Hussein al-

Gheitabi al-Hanafi Badr al-Din al-Ayni (deceased:  AH), 

publisher: House of Revival of Arab Heritage - Beirut. 

. Work today and night, for Abu Abdul Rahman Ahmad bin 

Shuaib bin Ali Al-Khorasani, Al-Nasa’i (T:  AH), the 

investigator: Dr. Farouk Hamadeh, Publisher: The Resala 

Foundation - Beirut, nd edition,  AH. 

. Work today and night, for Abu Abdul Rahman Ahmad bin 

Shuaib bin Ali Al-Khorasani, Al-Nasa’i (T:  AH), the 

investigator: Dr. Farouk Hamadeh, Publisher: The Resala 

Foundation - Beirut, ٢nd edition,  AH. 

. Aoun al-Ma'bood, Sharh Sunan Abi Dawood, and with him 

the retinue of Ibn al-Qayyim: Refining Sunan Abi Dawood 

and clarifying his causes and problems, Muhammad Ashraf 

bin Amir bin Ali bin Haider, Abu Abdul Rahman, Sharaf al-

Haq, al-Siddiqi, al-Azim Abadi (d .:  AH), publisher: Dar 

Scientific Books - Beirut, ٢nd edition,  AH. 

. Aoun al-Ma'bood Sharh Sunan Abi Dawood, and with him 

Ibn al-Qayyim’s retinue: Refining Sunan Abi Dawood and 

clarifying his causes and problems, Muhammad Ashraf bin 

Amir bin Ali bin Haider, Abu Abdul Rahman, Sharaf al-Haqq, 



        

 
 

 
 
 

٢٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

Siddiqi, al-Azim Abadi (T .:  AH), publisher: Dar 

Scientific Books - Beirut, ٢nd edition,  AH. 

. Gharib al-Hadith, by Abu Suleiman Hamad bin Muhammad 

bin Ibrahim bin al-Khattab al-Basti, known as al-Khattabi (d .: 

 AH), the investigator: Abd al-Karim Ibrahim al-

Gharabawi, and he produced his hadiths: Abd al-Qayyum Abd 

Rab al-Nabi, publisher: Dar al-Fikr, edition:  AH -  

AD. 

. Gharib al-Hadith, by Abu Suleiman Hamad bin Muhammad 

bin Ibrahim bin al-Khattab al-Basti, known as al-Khattabi (d .: 

 AH), the investigator: Abd al-Karim Ibrahim al-

Gharabawi, and his hadiths were produced by: Abd al-

Qayyum Abd Rab al-Nabi, publisher: Dar al-Fikr, edition: 

 AH -  AD. 

. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Zain al-Din Abd al-

Rahman bin Ahmed bin Rajab bin al-Hasan, al-Salami, al-

Baghdadi, then al-Dimashqi, al-Hanbali (d .:  AH), 

investigated by: Mahmoud bin Shaaban bin Abdul Maqsoud, 

Majdi bin Abdul Khaleq al-Shafi’i, Ibrahim bin Ismail Judge, 

Mr. Ezzat Al-Morsi, Muhammad bin Awad Al-Manqoush, 

Salah bin Salem Al-Misrati, Alaa bin Mustafa bin Hammam, 

Sabri bin Abdul Khaleq Al-Shafi’i, Publisher: Al-Ghurabaa 

Archaeological Library - Al-Madinah Al-Nabawiyyah, Rights: 

Dar Al-Haramain Investigation Office - Cairo, Edition: First, 

 AH -  AD. 

. Lisan al-Arab, by Abu al-Fadl Muhammad bin Makram bin 

Ali, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwa’i al-Afriqi 

(T:  AH), Publisher: Dar Sader - Beirut, Edition: Third - 

 AH. 

. Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, by Abu Abdullah Al-Imam Al-

Hafiz Al-Hakim Al-Nisabouri, (T .:  AH), publisher: Dar 



        

 
 

 
 
 

٢٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

Al Marifa - Beirut, under the supervision of: Dr. Youssef Al-

Maraashly. 

. The Musnad of Ibn al-Jaad, Ali bin al-Jaad bin Ubaid al-

Jawhari al-Baghdadi (d .:  AH), edited by: Amer Ahmad 

Haidar, Publisher: Nader Foundation - Beirut, First Edition, 

 AH -  AD. 

. The Musnad of Abu Dawood Al-Tayalisi, Suleiman bin 

Dawood bin Al-Jaroud, (d.  AH -  AD. 

. The Musnad of Abi Ya'la, by Abu Ya’la Ahmad bin Ali bin 

al-Muthanna al-Mawsili al-Tamimi (d .:  AH), edited by: 

Hussein Salim Asad, publisher: Dar al-Ma'mun Heritage - 

Damascus, First Edition, - AD. 

. The Musnad of Ahmad Bin Hanbal, by Abu Abdullah Ahmad 

Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Al-Shaibani, 

(T .:  AH), the investigator: Al-Sayyid Abu Al-Maati Al-

Nuri, Publisher: Alam Al-Kutub - Beirut, Edition: First,  

AH -  AD. 

. The Musnad of Ishaq bin Rahwayh, Ishaq bin Rahwayh (d .: 

 AH), the investigator: Abd al-Ghafoor bin Abdul Haq al-

Balushi, publisher: Library of Faith - Madinah, First Edition, 

 AD. 

. The Musnad of Imam al-Shafi’i (The Order of Sanjar), by al-

Shafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin 

Othman bin Shafi’i bin Abdul-Muttalib bin Abdul Manaf al-

Muttalibi al-Qurashi al-Makki (d .:  AH), his rank: Sanjar 

bin Abdullah al-Jawli, Abu Saeed, science Religion (d .:  

AH), edited his texts, produced his hadiths, and commented on 

it: Maher Yassin Fahal, Publisher: Gheras Company for 

Publishing and Distribution, Kuwait, First Edition,  AH - 

 AD. 

. Musnad Al-Bazzar (printed in the name of Al-Bahr Al-

Zakhkhar), by Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Abd Al-Khaleq 



        

 
 

 
 
 

٢٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

Al-Bazar, (d .:  AH), the investigator: Mahfouz Al-

Rahman Zain Allah, (investigated parts from  to ), and Adel 

bin Saad (verified parts from  to ), and Sabri Abdul-

Khaleq Al-Shafi’i (achieved Part ), Publisher: Library of 

Science and Governance - Al-Madinah Al-Munawwarah, 

Edition: First, (started in  CE, and ended in  CE). 

. Musnad Al-Hamidi, by Abu Bakr Abdullah bin Al-Zubair bin 

Isa bin Ubayd Allah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Hamidi Al-

Makki (d .:  AH). He edited his texts and produced his 

hadiths: Hassan Salim Asad Al-Darani, publisher: Dar Al-

Saqqa, Damascus - Syria, Edition: First,  . 

. Musnad al-Darami, known as Sunan al-Darami, Abu 

Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Fadl bin 

Bahram bin Abd al-Samad al-Darami, al-Tamimi al-

Samarqandi (d .:  AH), edited by: Hussein Salim Asad al-

Darani, publisher: Dar al-Mughni for publication and 

distribution, Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia, Edition: 

First,  AH -  CE. 

. Musnad al-Rawyani by Abu Bakr Muhammad bin Harun al-

Rawyani (d .:  AH), investigator: Ayman Ali Abu Yamani, 

publisher: The Cordoba Foundation - Cairo, First Edition, 

 AH. 

. Musnad al-Shamiyyin, by Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmed 

bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabarani (d .:  AH), edited by: 

Hamdi bin Abdul Majeed al-Salafi, publisher: The Resala 

Foundation - Beirut, First Edition, - AD. 

. The authentic Musnad summarized by transferring al-Adl on 

the authority of al-Adl to the Messenger of God = Sahih 

Muslim, by Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri 

al-Nisaburi (d .:  AH), the investigator: Muhammad Fuad 

Abd al-Baqi, publisher: House of Revival of Arab Heritage - 

Beirut. 



        

 
 

 
 
 

٢٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

. The Musnad extracted on the Sahih of Imam Muslim, by Abu 

Naim Ahmad bin Abdullah bin Ahmed bin Ishaq bin Musa bin 

Mahran Al-Harani Al-Asbahani (d .:  AH), Publishing 

House: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, Edition: 

First,  AH -  AD. 

. Musnad al-Muwatta for al-Jawhari, by Abu al-Qasim, Abd al-

Rahman bin Abdullah bin Muhammad al-Ghafiqi, al-Jawhari 

al-Maliki (d .:  AH), edited by Lutfi bin Muhammad al-

Saghir, Taha bin Ali Bu Sarih, publisher: Dar al-Gharb al-

Islami, Beirut, first edition,  AD. 

. The Musnad of Abdullah bin Omar by Abu Umayya 

Muhammad bin Ibrahim bin Muslim al-Khuza’i al-Baghdadi, 

then al-Tarsusi (d .:  AH), the investigator: Ahmad Ratib 

Armoush, publisher: Dar al-Nafaes - Beirut, Edition: First, 

 AH. 

. The Sheikhah of Sheikh Al-Ijam Muhammad Al-Razi Ibn Al-

Hattab, Ahmed bin Muhammad bin Ahmed Al-Salafi (T .:  

AH), edited by: Hatim bin Aref Al-Awni, Publisher: Dar Al-

Hijrah - Riyadh, First Edition,  -  AD. 

. Musannaf Ibn Abi Shaybah, by Abu Bakr Abdullah bin 

Muhammad bin Abi Shaybah al-Absi al-Kufi (d .:  AH), 

edited by: Muhammad Awamah, publisher: Dar Al-Qibla, 

Institution of Sciences of the Qur’an, first edition,  AH - 

 AD. 

. The compiler, by Abu Bakr Abdul Razzaq Bin Hammam Bin 

Nafi Al-Hamiri Al-Yamani Al-Sanaani (d .:  AH), the 

investigator: Habib Al-Rahman Al-Azhami, publisher: The 

Scientific Council - India, is requested from: The Islamic 

Office - Beirut, ٢nd edition,  AH. 

. The Dictionary of Ibn Al-Arabi, by Abu Saeed bin Al-Arabi 

Ahmed bin Muhammad bin Ziyad bin Bishr bin Dirham Al-

Basri Al-Sufi (d .:  AH), edited and directed by: Abdul-



        

 
 

 
 
 

٢٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

Mohsen bin Ibrahim bin Ahmed Al-Husseini, publisher: Dar 

Ibn Al-Jawzi, Kingdom of Saudi Arabia, Edition: The first, 

 AH -  CE. 

. Al-Mujam al-Awsat, by Abu Al-Qasim Suleiman bin Ahmed 

al-Tabarani, edited by: Tariq bin Awad Allah bin Muhammad, 

Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husseini, publisher: Dar al-

Haramain - Cairo,  AH. 

. Mujam al-Buldan, by Abu Abdullah Shihab al-Din Yaqut bin 

Abdullah al-Rumi al-Hamwi (T .:  AH), Publisher: Dar 

Sader, Beirut, Edition: Second,  AD. 

. Mujam al-Shuyukh, by Abu Al-Hussain Muhammad bin 

Ahmed bin Abdulrahman bin Yahya bin Jumay 'al-Ghassani 

al-Sidawi (T .:  AH), investigator: Dr. Omar Abdel Salam 

Tadmouri, Publisher: Foundation for the Message, Dar Al-

Iman - Beirut, Tripoli, First Edition, AH. 

. The Companions Dictionary, by Abu Al-Hussein Abdul-Baqi 

Bin Qana Bin Marzouq Bin Watheq Al-Umayyah Al-Wala Al-

Baghdadi (T:  AH), Author: Salah Bin Salem Al-Misrati, 

Publisher: Al-Ghurabaa Archaeological Library - Al-Madinah 

Al-Munawwarah, Edition: First,  AH. 

. The Great Dictionary by Abu Al-Qasim Suleiman bin Ahmed 

bin Ayoub Al-Tabarani, edited by: Hamdi bin Abdul Majeed 

Al-Salafi, Publisher: Library of Science and Governance - 

Mosul, second edition,  AH -  AD. 

. The Indexed Dictionary or Abstract of the Issuances of 

Famous Books and the published parts, by Abu Al-Fadl 

Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar Al-

Asqalani (T .:  AH), investigator: Muhammad Shakour Al-

Mayadini, Publisher: Foundation for the Resala - Beirut, First 

Edition,  AH- . 

. Al-Mu'jam by Ibn al-Muqri, by Abu Bakr Muhammad bin 

Ibrahim bin Ali bin Asim bin Zazan al-Asbahani al-Khazen, 



        

 
 

 
 
 

٢٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

known as Ibn al-Muqri (d .:  AH), edited by: Abi Abd al-

Haman Adel bin Saad, publisher: Al-Rashed Library, Riyadh, 

Riyadh Company for Publishing and Distribution, Edition: 

First Edition,  AH -  CE. 

. The Dictionary of Language Standards, Ahmad bin Faris bin 

Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein (d .:  AH), 

investigator: Abd al-Salam Muhammad Harun, publisher: Dar 

al-Fikr, year of publication:  AH -  CE. 

. Knowledge of Sunnahs and Archeology, by Abu Bakr Ahmad 

bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khosraujirdi Al-

Khurasani, Al-Bayhaqi (d .:  AH), investigator: Abdul-

Muti Amin Qalaji, Publishers: University of Islamic Studies 

(Karachi - Pakistan), Dar Qutaiba (Damascus - Beirut) House 

of Consciousness (Aleppo - Damascus), Dar Al-Wafaa 

(Mansoura - Cairo), first edition,  AH -  AD. 

. Knowledge of the Companions, by Abu Naim Ahmad bin 

Abdullah bin Ahmed bin Ishaq bin Musa bin Mahran Al-

Asbahani (d .:  AH), edited by: Adel bin Yusef Al-Azzazi, 

publisher: Dar Al-Watan for Publishing, Riyadh, Edition: First 

 AH -  AD. 

. Knowledge and History, by Abu Yusef Yaqoub bin Sufyan 

bin Jawan Al Farsi Al-Fasawi, Abu Yusuf (d .:  AH), the 

investigator: Akram Diaa Al-Omari, Publisher: Al-Risalah 

Foundation, Beirut, ٢nd edition,  AH -  AD. 

. Maghani Al-Akhyyar in Explanation of Asami Rijal Ma'ani 

Al-Archeology, by Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin 

Musa bin Ahmed bin Hussein Al-Ghitabi Al-Hanafi Badr Al-

Din Al-Ayni ( AH -  AH), verified by Abu Abdullah 

Muhammad Hassan Muhammad Hasan Ismail Al-Shafei 

Sheikh Al-Qahiri Al-Masry famous for (Muhammad Faris), 

Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 

Edition: The First,  -  A.H. 



        

 
 

 
 
 

٢٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

  دراسة حديثية حتليلية ثعلبة ِحديث ضامم بن 

. Al-Mughni in the jurisprudence of Imam Ahmad bin Hanbal 

al-Shaibani, by Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin 

Qudamah al-Maqdisi (d .:  AH), publisher: Dar al-Fikr - 

Beirut, first edition,  AH 

. Comparison of Narrations, Ibrahim bin Abdullah Al-Lahim, 

Al-Rayyan Foundation, Year of Publication:  AH. 

. Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj, by Abu 

Zakaria Muhyiddin Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (T .:  

AH), Publisher: Dar Revival of Arab Heritage - Beirut, ٢nd 

edition,  AH. 

. The End in Gharib al-Hadith and the Impact, by Abu Al-

Saadat Majd al-Din al-Mubarak bin Muhammad bin 

Muhammad bin Abdul Karim al-Shaybani al-Jazari Ibn al-

Atheer (d .:  AH), edited by: Taher Ahmad al-Zawy - 

Mahmoud Muhammad al-Tanahi, publisher: The Scientific 

Library - Beirut,  AH  A.D. 

. The End in Gharib al-Hadith and Impact, by Abu Al-Saadat 

Majd al-Din al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin 

Abd al-Karim al-Shaibani al-Jazari Ibn al-Atheer (d .:  

AH), edited by: Taher Ahmad al-Zawy - Mahmoud 

Muhammad al-Tanahi, publisher: The Scientific Library - 

Beirut,  AH  A.D. 

Electronic encyclopedias: 
• Encyclopedia of Noble Hadith (The Nine Books), issued by the 

Harf Foundation, in cooperation with Al-Rajhi Charitable 

Foundation. 

• Comprehensive Library, third edition. 

• Encyclopedia of the word mosques. 

 

  


