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ABSTRACT 

The research is about what is to be killed of animals، and what a control does، 

and where some people ask about this frequently، as well as discuss the belief of 

some of the sanctity of killing all animals in the Harm even if it hurt others. 

And I worked on the collection and study of the traditions  in which the order to kill 

some animals، contained in the words of five lubricious، and show the validity of 

these traditions، and what are those animals، and why the decadence of these 

animals? What is the whole between them?. 

And my work on the collection of narrators as for the five vectors in one place، and 

verification of the hadiths and study it ، and the statement of the correct ruling on the 

hadith and explain the strange، and the statement of jurisprudence related to the 

subject. 
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 ملخص ال

 
وما ضابط ذلك حيث يسأل بعض الناس عن هذا بشكل  ،احليواناتحول ما جيوز قتةله من يقوم البحث 

ا آذى عةلى قع منهو د البعض حرم  قتل مجيع احليوانات يف احلرم حىت لو ااعتقوكذلك مناقشةةةةةةةةةةةةةة  ، متكرر
 .الغري

، فواسةةةةةةة  الواردة بةلفظ مخساألحاديث اليت فيها األمر بقتل بعض احليوانات، وعمةلت عةلى مجع ودراسةةةةةةة  
ما اجلامع و سبب فس  هذه احليوانات؟ ، وما احليوانات هذه األحاديث، وما هي تةلك  مدى صح وتبيني
   .بينها؟

 ختريج األحاديث ودراسةةةةةةةةتها دراسةةةةةةةة ، و ما يتعةل  بروايات مخس فواسةةةةةةةة  يف مكان واحد وعمةلي عةلى مجع
ةلق  تعبيان األحكام الفقهي  امل، وشةةةةةةةةةر  الغريب، و بيان احلكم الصةةةةةةةةةحيي عةلى احلديث، و حديثي  موسةةةةةةةةةع 

 باملوضوع.
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 المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه اهلل 
فال مضل له، ومن يضةلل فال هدي له، واشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممد عبده ورسوله صةلى اهلل عةليه 

 بعد: وعةلى آله وسةلم تسةليما كثرياً؛ أما
فقد كنت يف نقاش مع بعض الزمالء حول ما جيوز قتةله من احليوانات؟ وما هني عن قتةله؟، وما ضابط 
ذلك حيث يسأل بعض الناس عن هذا بشكل متكرر، فأحببت مجع ما ورد حول هذا يف السن  النبوي ، 

ةله يف احلرم عةلى قتوبعد البحث وجدت عددا من األحاديث فيها األمر بقتل بعض احليوانات، منها ما نص 
وهو يف األصل حيظر القتل والصيد فيه، ومنها ما فيه النص عةلى أن احملرم يقتةله، ولتعدد النصوص يف هذا 
رأيت من املناسب إفراد هذا احلديث "مخس من الفواس " ببحث أخرج األحاديث الواردة فيه، ما كان 

ها، وما كان إلشارة الختالف ألفاظه وخترجيمنها يف الصحيحني، اكتفيت بتخرجيه من الكتب الست ، مع ا
 خارج الصحيحني توسعت بتخرجيه، وما ورد يف حيوانات أخرى أفرده الحقا ببحث آخر بإذن اهلل

 أمهي  املوضوع وسبب اختياره:
أن األمر يتعةل  حبكم خاص، يف مكان خاص، وهو قتل بعض احليوانات املؤذي  بطبعها يف  -

 احلرم.
 قتل مجيع احليوانات يف احلرم حىت لو قع منها آذى عةلى الغري.د البعض حرم  ااعتق -
 أن فيه بيان لدفع الضرر. -

 مشكلة البحث:
سبب فس  هذه ما  هذه احليوانات؟ما ألحاديث الواردة بةلفظ مخس فواس ؟ ما مدى صحتها؟ ا ما

 ما اجلامع بينها؟.احليوانات؟ 
 حدود البحث:

 .، عن الصحاب ، ودراستهايف الكتب التسع  فواس مجع روايات األحاديث الواردة بةلفظ مخس 
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 أهداف البحث:

 مجع ما يتعةل  بروايات مخس فواس  يف مكان واحد. -
 ختريج األحاديث ودراستها دراس  حديثي  موسع . -
 بيان احلكم الصحيي عةلى احلديث. -
 شر  الغريب. -
 بيان األحكام الفقهي  املتعةلق  باملوضوع. -

 الدراسات السابقة:
 عةلى من مجع هذا املوضوع خبصوصه. أق  مل

 خطة البحث:
فيها أمهي  املقدم : و  ، وخامت ، وتفصيل ذلك كما يةلي:ومبحثنيجاءت خط  البحث مشتمةل  عةلى مقدم ، 

 املوضوع، ومشكةل  البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات السابق ، وخط  البحث، ومنهج البحث.
 وفيه مخس مطالب :املبحث األول

 األول: حديث عائش  رضي اهلل عنها. ملطةلبا
 الثاين: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما. طةلبملا
 الثالث: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه. طةلبامل
 الرابع: حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما. طةلبامل
 اخلامس: حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه. طةلبامل
 وفيه مطةلبني:: بحث الثاينامل

  .شر  غريب احلديثاملطةلب األول: 
 .املطةلب الثاين: فقه األحاديث

 اخلامت .
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 منهج البحث:

 من كتب السن . مخس فواس مجع األحاديث الواردة يف األمر بقتل  -
 ترتيب األحاديث حسب صحتها. -
 إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، فأكتفي بتخرجيه منهما، ومن بقي  الست .  -
 .فأقوم بتخرجيه من مجيع كتب السن إذا مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها،  -
أبتدئ التخريج بأصحاب الكتب الست  حسب ترتيبهم املشهور، مث بعد ذلك حسب وفيات  -

 املصنفني.
إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، أكتفي بتخرجيه دون دراس  إسناده لتةلقي األم    -

 هلذين الكتابني بالقبول.
 أذكر إسناد احلديث إذا كان يف غري الصحيحني، أو أحدمها. -
 أترجم لكل راِو مبا يبني حاله برتمج  خمتصرة يف األحاديث خارج الصحيحني. -
 من الكتب املعتمدة. أقوم بشر  بيان غريب احلديث -
أذكر ما تضمنته األحاديث من األحكام الفقهي  الظاهرة خصوصا ما يتعةل  مبوضوع البحث  -

 مراعيا يف ذلك االختصار قدر اإلمكان.
أعزو األقوال الفقهي  يف كل مذهب إىل كتبه املشهور واملعتمدة، وأجعل ذلك يف حتت عنوان  -

 )فقه األحاديث(.
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 المبحث األول
 المطلب األول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها.

ثَةَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِ  قال اإلمام البخاري رمحه اهلل: ثَةَنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َحدَّ ثَةَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ يِّ، َعْن ُعْرَوَة، َحدَّ
َها، َعِن النَِّبِّ َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: "مَخٌْس فَةَواِسُ ، يُةْقتةَ  َن يف احَلَرِم: ةلْ َعْن َعْن َعاِئَشَ  َرِضَي الةلَُّه َعنةْ

 الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َواحُلَديَّا، َوالُغرَاُب، َوالَكةْلُب الَعُقوُر"
 التخريج:

 من طرق عن يزيد بن زريع.(، 837(، والرتمذي )1198)-69(، ومسةلم )3314أخرجه البخاري: )
(، قال 3895(، ويف الكربى )2890( قال حدثناه عبد بن محيد. والنسائي )1198)-70ومسةلم )

 اق بن إبراهيم، كالمها )عبد بن محيد، وإسحاق( عن عبد الرزاق.أخربنا إسح
 كالمها )يزيد، وعبد الرزاق( عن معمر به.

( من 3857(، ويف الكربى 2888(، والنسائي )1198)-71ومسةلم ) (،1829)وأخرجه البخاري 
 طري  يونس بن يزيد األيةلي.

 .( من طري  أبان بن صاحل3856(، ويف الكربى )2887والنسائي )
س مخثالثتهم )معمر، ويونس، وأبان( عن الزهري، عن عروة، عن عائش ، عن النِب صةلي اهلل عةليه وسةلم: )

د بن زريع، عن ( وهو لفظ يزيفواس ، يقتةلن يف احلرم: الفأرة، والعقرب، واحلديا، والغراب، والكةلب العقور
 معمر.

رم( مث ذكر بقتل مخس فواس  يف احلل واحل )أمر رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: يف رواي  عبد بن محيدو 
 مبثل حديث زريع.
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 يف احلل واحلرم( وذكرها. يقتل)مخس فواس   إسحاقويف رواي  

 ويف رواي  يونس بن يزيد، وأبان بن صاحل بنحو لفظ يزيد بن زريع، زاد أبان يف السنن عند النسائي )احلل(.
 ( من طري  محاد بن زيد.3860الكربى ) (، ويف2891(، والنسائي )1198)-68وأخرجه مسةلم )

 ( من طري  عبد اهلل بن منري.1198ومسةلم )
 ( من طري  وكيع بن اجلرا .3850(، ويف الكربى )2881والنسائي )

ثالثتهم )محاد، عبد اهلل، وكيع( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائش  رضي اهلل عنها، عن النِب صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم، مبثل لفظ زريع بن يزيد، زاد وكيع )احلل(. 

 من طري  عبيد اهلل بن مقسم. (1189)-66وأخرجه مسةلم )
 عبد الرمحن بن القاسم.( من طري  3249وابن ماجه )

ةلى اهلل عةليه عن النِب ص ،رضي اهلل عنها عن عائش  ،القاسم بن حممدكالمها )عبيد اهلل، وعبد الرمحن( عن 
قال: فقةلت  (أربع كةلهن فاس ، يقتةلن يف احلل واحلرم: احلدأة، والغراب، والفأرة، والكةلب العقوروسةلم )

فاسق ، والعقرب  احلي ن بن القاسم )رواي  عبد الرمح ويف(، تقتل بصغر هلا)لةلقاسم: أفرأيت احلي ؟ قال: 
 .(فاسق ، والفأرة فاسق ، والغراب فاس 

 من طرق عن حممد بن جعفر.(، 3087(، ابن ماجه )1189)-67)وأخرجه مسةلم 
 حيي القطان.  ي(، من طر 3798) ى(، ويف الكرب 2829والنسائي )
 (، من طري  النضر بن مشيل 3851(، والكربى )2882والنسائي )
ضي ر  عن شعب  بن احلجاج، عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائش )حممد، وحييي، والنضر( ثالثتهم 

قع، مخس فواس ، يقتةلن يف احلل واحلرم: احلي ، والغراب األباهلل عنها عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم )
وه حيىي ومل يذكر ح( والةلفظ حملمد بن جعفر، ومبثةله النضر بن مشيل، وبنوالفأرة، والكةلب العقور، واحلديا

 احلل.
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 (.2/360سنن الرتمذي ) (1)
 (.7/267شر  السن  ) (2)
 (.178/  10عمدة القاري شر  صحيي البخاري ) (3)

 .(27/  15العةلل الواردة يف األحاديث النبوي  )(4)
قال: حدثنا شعب ، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عائش ، أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: " مخس فواس  يقتةلن يف احلل (، 1625( مسند الطيالسي )5)

 واحلرم: الفأرة والعقرب واحلدأة والكةلب العقور والغراب األبقع "

 (. 5/209لسنن الكربى لةلبيهقي )ا (6)

 (.5/05ر  التثريب )ط (7)

 (.15/156لتمهيد )ا (8)

 
 :الحكم على الحديث

 .(1)قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتمذي: َحِديُث َعاِئَشَ  َحِديٌث َحَسٌن َصِحييٌ 
 .(2)هذا حديث صحيي :لبغويقال ا

 .(3)قال ابن قدام : روايات الغراب املطةلق  أصي
 .(4)عن عائش  ،عن عروة ي،وقال الدارقطين: صحيي من حديث الزهر 

 العةلماء يف زيادة لفظ  "احلي ": أقوال
 ،ربوقال: احلي  بدل العق ،قال البيهقي يف السنن الكربى: "أخرجه مسةلم من حديث غندر عن شعب 

وكأن شعب  كان شك يف ذلك"، مث ساق طري  أيب عامر العقدي عن شعب  اليت عةلى الشك، وقال: "وكأن 
أصي ملوافقتها سائر الروايات عن عائش ، وابن املسيب إمنا روى احلديث يف  (5)رواي  أيب داود الطيالسي
 .(6)احلي  والذئب مرسال"

قال أبو زرع  العراقي يف طر  التثريب: "وذكر عبد احل  أن الصحيي من حديث عائش  وغريها رواي  
 .(7)مخس"

وظ من رواة ذكر احلي  وهو حمفقال ابن عبد الرب يف التمهيد: "وليس يف حديث ابن عمر عند أحد من ال
 .(8)وابن مسعود" ،وحديث أيب سعيد ،حديث عائش 

 واحلديث متف  عةليه.
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 ولفظ )احلي ( غري حمفوظ والصحيي العقرب. 

 المطلب الثاني: حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
ثَةَنا حَيْىَي ْبُن حَيْىَي، قَاَل: قَةرَ  قال اإلمام مسةلم رمحه اهلل: ٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ْأُت َعةَلى َماِلٍك، َعْن نَافِ وَحدَّ

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: " مَخٌْس ِمَن الدََّوابِّ لَْيَس َعةَلى اْلُمْحرِ   يف قَةْتةِلِهنَّ مِ اهلُل َعنةْ
 . اْلَفْأَرُة، َواْلَكةْلُب اْلَعُقوُر "ُجَناٌ : اْلُغرَاُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَعْقَرُب، وَ 

 التخريج:
(،ويف 2828( والةلفظ له، والنسائي)1199) -76(، ومسةلم )1826أخرجه البخاري)

 (، من طرق عن مالك بن أنس.3797الكربى)
( من طرق عن عبيد 3088(، وابن ماجه )3801(، ويف الكربى )2832(، والنسائي )1199ومسةلم )

 اهلل بن عمر العمري.
 ( من طرق عن أيوب السختياين.3802(، ويف الكربى )2833(، والنسائي )1199ومسةلم)
 ( من طري  حييي بن سعيد األنصاري.3803(، ويف الكربى )2843(، والنسائي )1199ومسةلم )
 (، من طري  الةليث بن سعد.3799(، ويف الكربى )2830(، والنسائي )1199ومسةلم )
 املةلك بن جريج.  (، من طري  عبد1199)-77ومسةلم )
 (، من طري  حممد بن إسحاق.1199)-78ومسةلم )
 ( من طري  جرير بن حازم.1199ومسةلم )
)مالك، وعبيد اهلل، وأيوب، وحييي، والةليث، وابن جريج، وابن إسحاق، وجرير( عن نافع عن عبد  مثانيتهم

، ورمبا اختصره البقي  بنحوهو اهلل بن عمر عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم هبذا احلديث، وهو لفظ مالك، 
 .أو زاد فيه يسرياً  ،بعضهم
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 (. 2/859حيي مسةلم )( ص9)

 
 

ومل يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، قال اإلمام مسةلم رمحه اهلل بعد أن ذكره عن مجاع  عن نافع: )
رضي اهلل عنهما، مسعت النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم إال ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج عةلى ذلك 

 .(9)(ابن إسحاق
 ( من طري  مالك بن أنس.3315وأخرجه البخاري )

 ( من طري  إمساعيل بن جعفر.1199)-79ومسةلم ) 
" مخس -صةلى اهلل عةليه وسةلم-عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، عن النِب كالمها )مالك، وحييي( 

، قور"والكةلب العمن الدواب من قتةلهن وهو حمرم فال جنا  عةليه، العقرب، والفأرة، والغراب، واحلدأة، 
 وهذا لفظ مالك، وإمساعيل بنحوه.

(، من 3858(، يف الكربى )2889(، والنسائي )1200) -73(، ومسةلم )1828وأخرجه البخاري )
 طري  يونس بن يزيد اآليةلي.

( من طرق 3804(، ويف الكربى )2835(، والنسائي )1846(، وأبو داود )1199)-72ومسةلم )
 عن سفيان بن عيين .

عن الزهري، عن سامل، عن أبيه به. ولفظه: "مخس من الدواب ال حرج عةلى من كالمها )يونس، وسفيان( 
وه، وقد جعةله بنح سفيانقتةلهن: الغراب، واحلدأة، والفأرة، والعقرب، والكةلب العقور". هذا لفظ يونس، و 

 .-صةلى اهلل عةليه وسةلم-يونس: عن ابن عمر، عن حفص ، عن النِب 
 .(، من طري  مسدد1827ي )وأخرجه البخار 

 .(، من طري  شيبان بن فروخ1200)-75ومسةلم )
عن أيب عوان ، عن زيد بن جبري، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من كالمها )مسدد، وشيبان( 

 الدواب وهو حمرم؟ قال: حدثتين إحدى نسوة النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم، أنه: )كان يأمر بقتل الكةلب 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 228 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 (. 833حتقي  جزء من عةلل أيب حامت رقم املسأل  )( 10)

 .(257/  3( عةلل احلديث )11)
 (.15/156لتمهيد )ا (12)

 
ومل يس   .انوهذا لفظ شيب والفأرة، والعقرب، واحلديا، والغراب، واحلي ( قال: )ويف الصالة أيضا(العقور، 

 .البخاري لفظه كامالً 
مل  بنحو رواي  شيبان إال أنهزيد بن جبري، ( من طري  زهري بن معاوي ، عن 1200)-74وأخرجه مسةلم )

 يذكر )احلي ( )ويف الصالة(.
ن عبد ع عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، ،طري  حممد بن إسحاق من(، 1199)-78وأخرجه مسةلم )

 .مالكبنحو حديث نافع يف رواي   -صةلى اهلل عةليه وسةلم-اهلل بن عمر، عن النِب 
ووقع خالف هل هو من مسند عبد اهلل بن عمر أو من مسند حفص  وقام بدراس  ذلك فضيةل   -

ك أن ابن عمر واحلاصل أن معىن ذلةلدكتوراه( قال: )يف رسالته ل -حفظه اهلل-الدكتور تركي الغميز 
 ، وإمنا مسعه من حفص ، ولكنه حدث عنها به مرة-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مل يسمعه من النِب 

مرة ثالث  ، و -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مصرحاً بامسها، ومرة أهبمها وذكر أهنا إحدى زوجات النِب 
 .(10)، وهذا األخري رواه عنه َأكثر أصحابه-ه وسةلم صةلى اهلل عةلي -أسقطها فأرسةله عن النِب 

 احلكم عةلى احلديث:
رواه الزهري عن سامل عن ابن عمر عن حفص  عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم وهذا قال أبو حامت: 

 .(11)الصحيي
قال ابن عبد الرب يف التمهيد: "وليس يف حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر احلي  وهو حمفوظ من 

 .(12)حديث عائش  وحديث أيب سعيد وابن مسعود"
 ورد ذكر احلي  من رواي  شيبان عند مسةلم، كما سب  يف التخريج.

 واحلديث متف  عةليه، واحلي  تفرد بذكرها شيبان بن فروخ وهو )صدوق يهم(.
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 (. 20/325هذيب الكمال )ت(، 6/176اجلر  والتعديل )( 13)

 
 المطلب الثالث: حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.

بن حبر، حدثنا حامت بن إمساعيل، حدثين حممد بن عجالن، عن دثنا عةلي ح رمحه اهلل: داود وأب قال اإلمام
ةُلُهنَّ  القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "مَخٌْس قَةتةْ

 ُر"َحاَلٌل يف احلََْرِم: احْلَيَُّ ، َواْلَعْقَرُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكةْلُب اْلَعُقو 
 دراس  الرواة

 األصل. ي، فارسيعةلى بن حبر بن برى القطان، أبو احلسن البغداد -
 )روى عن(: جرير بن عبد احلميد، وحامت بن إمساعيل، ومعتمر بن سةليمان، وغريهم.

 رع ز )روى عنه(: أمحد بن حنبل، وأبو داود، وحممد بن حييي الذهةلي، وأبو حامت الرازي، وأبو 
 الرازي وغريهم.

أمحد  ، قال: سألتىي، قال: حدثنا مهنأ وهو ابن حييحممد بن عةل أبو بكر اخلالل: أخربينقال 
بن حبر بن برى يكون بالكرخ، قال: ال بأس به، قةلت: ثق  هو؟ قال: نعم. قةلت: من  يعن عةل

 أين هو؟ قال: من األهواز. 
احلاكم أبو عبد ، و قطينوقال عبد اخلال  بن منصور عن حيىي بن معني، وأبو حامت، والعجةلى، والدار 

 .(13)هة(234مات سن  ) : ثق .، وابن حجراهلل
 ، أبو إمساعيل موىل بىن عبد املدان من بىن احلارث بن كعب.حامت بن إمساعيل املدين -

 .جعفر بن حممد، واجلعد بن أوس، وحممد بن أيب حيىي)روى عن(: 
 .أيب شيب : إبراهيم بن محزة، وهارون بن معروف، وعثمان بن (روى عنه)

ه كان رجال فيه غفةل  إال أن كتاب  اقال أمحد بن حنبل: حامت أحب إيل من الدراوردي زعموا أن حامت
 .صاحل
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 230 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
(، إكمال 1/428(،ميزان االعتدال)5/190(، هتذيب الكمال )1/198لةلدارقطين ) (، العةلل2/258(، اجلر  والتعديل)5/425لطبقات الكربى )( ا14)

 (.2/268هتذيب الكمال)

 
 .َكاَن ثق  مأمونا كثري احلديثقال ابن سعد:  

 عن إسحاق بن منصور، عن حيىي بن معني، قال: حامت بن إمساعيل ثق .و 
 قال العجةلي: كويف ثق ، وقال الدارقطين: ثق .

ن قال: قال أبو جعفر البغدادي: سألت أبا عبد اهلل عن حامت ب« الثقات»وملا ذكره ابن خةلفون يف 
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق يهم صحيي الكتاب  إمساعيل فقال: ضعي .

 .(14)هة(180مات سن  )
بيع  بن عبد بن عتب  بن ر ، موىل فاطم  بنت الوليد ، أبو عبد اهلل املدينيحممد بن عجالن القرش -

 مشس بن عبد مناف.
: أبيه، وسعيد املقربي، ونافع موىل بن عمر، وزيد بن أسةلم، وعكرم ، والقعقاع بن (روى عن)

 . وغريهم حكيم،
 هم.، وغري : الثوري، ومالك بن أنس، والةليث بن سعد، وحيىي بن سعيد القطان(روى عنه)

 قال صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثق . 
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: مسعت ابن عيين  يقول: حدثنا حممد ابن عجالن، وكان 

 ثق . 
 .وقال إسحاق، عن حيىي بن معني: ثق 

 . : ثق يوقال أبو حامت، والنسائ
 وقال أبو زرع : ابن عجالن صدوق وسط. 

 ثقات. وذكره ابن حبان يف ال
 قال البخاري: ثنا ابن أيب الوزير عن مالك أنه ذكر ابن عجالن فذكر خريًا. و 
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 (.3/644(، امليزان)26/101(، هتذيب الكمال)7/386(، ثقات ابن حبان) 8/49اجلر  والتعديل) ( 15)

 (.8/383(، هتذيب التهذيب )23/623هتذيب الكمال )(، 7/188التاريخ الكبري)( 16)

 (. 8/513(، هتذب الكمال )3/450(، اجلر  والتعديل )3/260التاريخ الكبري )( 17)

 
وقال حيىي بن القطان: ال أعةلم إال أين مسعت ابن عجالن يقول: كان سعيد املقربي حيدث عن أبيه 

 عن أيب هريرة وعن رجل عن أيب هريرة فاختةلطت عةلي فجعةلتها عن أيب هريرة.
اختةلطت عةليه حديث أيب هريرة من رواي  سعيد املقربي(  مات سن   –قال ابن حجر: )صدوق 

 .(15)هة(148)
 .املدين القعقاع بن حكيم الكناين -

 ْبن ُعَمر ْبن ، وَعْبد الةلَّهِ ،وعائش  زوج النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،: جابر بن عبد اهلل(روى عن)
 .وغريهم ،اخلطاب، وأيب هريرة، وقيل مل يةلقه، وذكوان أيب صاحل السمان

: أبان ْبن صاحل، وجعفر ْبن َعبد الةلَِّه ْبن احلكم األَْنصارِّي، وزيد ْبن أسةلم، وَسِعيد (روى عنه)
 وغريهم.  املقربي،

 ق .َعن حيىي ْبن َمِعني: ث، َعن أمحد ْبن حنبل، وعثمان ْبن َسِعيد الدارمي قَال أَبُو طالب
 .(16)حجر ثق  ، قال ابنِحبَّان يف كتاب الثقات وذكره ابنُ ، َوقَال أَبُو حامت: ليس حبديثه بأس

 .، موىل جويري  بنت األمحس الغطفاينذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين -
 وغريهم.ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأىب هريرة، وعائش ،  )روى عن(

 غريهم.و ، والقعقاع بن حكيم، وعبد اهلل بن دينار : عطاء بن أيب ربا ، والزهري،(روى عنه)
 . قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثق  ثق ، من أجل الناس وأوثقهم
 وقال أبو بكر بن أىب خيثم ، عن حيىي بن معني، وأبو زرع ، وأبو حامت: ثق .

 زاد أبو زرع : مستقيم احلديث. 
 وزاد أبو حامت: صاحل احلديث حيتج حبديثه. 

 .(17)هة(101. قال ابن حجر:)ثق ( مات سن  )يثوقال حممد بن سعد: كان ثق  كثري احلد
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 (.34/366(، هتذيب الكمال )6/132التاريخ الكبري )( 18)

 .(282/  4لتةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )ا (19)
 (.108/  2( عون املعبود شر  سنن أيب داود: )20)

 
 اختةل  يف .، صاحب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وحافظ الصحاب اليماين يأبو هريرة الدوس -

 .(18)هة(57. مات سن  )امسه واسم أبيه اختالفا كثريا
 التخريج:

(، وابن عبد الرب يف التمهيد 10039( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى)1847أخرجه أيب داود )
 (، من طري  عةلي بن حبر، عن حامت بن إمساعيل. 2667(، وابن خزمي  يف صحيحه و)15/170)

(، والبيهقي يف السنن 3756( والطحاوي يف معاين اآلثار )2666وأخرجه ابن خزمي  يف صحيحه )
 (، من طري  حييي بن أيوب.10039ربى )الك

 كالمها )حامت بن إمساعيل، حييي بن أيوب( عن حممد بن عجالن به. 
 (، من طري  ابن سيالن، عن أيب هريرة.8178وأخرجه البزار يف مسنده )
 .)احليُ  والذئُب والَكةلُب العقوُر(يف رواي  حييي بن أيوب 
 . (العقرب والفأرة واحلداءة والكةلب العقور واحلي  مخسا يقتةلهن احملرمويف رواي  ابن سيالن )
 احلكم عةلى احلديث:

َوَهَذا احلَِْديُث َقْد ُرِوَي َعن َأيب ُهَريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ومل يذكر احلي ، واَل نَعةلم قال البزار: 
 .وروى حديثا آخر موُقوفًا ،أسند ابن سيالن، َعن أيب ُهَريرة إالَّ هذين احلديثني

 .(19)وقال ابن حجر: بإسناد حسن
 .(20)وقال املنذري: يف إسناده حممد بن عجالن

 واحلديث إسناده حسن، حلال حممد بن عجالن. وله شواهد من حديث عائش ، وابن عمر.
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 (.19/478(، هتذيب الكمال )6/166(، اجلر  والتعديل )6/250التاريخ الكبري )(، 6/367لطبقات الكربى)( ا21)

 
 المطلب الرابع: حديث ابن عباس

حدثنا عثمان بن حممد، حدثنا جرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس،  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل:
َفْأَرُة، عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: " مَخٌْس ُكةلُُّهنَّ فَاِسَقٌ  يَةْقتُةةُلُهنَّ اْلُمْحرُِم، َويُةْقتَةةْلَن يف احلََْرِم: الْ 

 اُب "َواْلَعْقَرُب، َواحْلَيَُّ ، َواْلَكةْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُغرَ 
 :دراس  الرواة

، ب  الكويفموالهم، أبو احلسن بن أىب شيي العبس عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت -
 أخو أىب بكر بن أىب شيب ، والقاسم بن أىب شيب ، وكان أكرب من أىب بكر.

 وغريهم.، ومحيد الرؤاسي، بن عبد احلميد ، وجريربن عبد اهلل : شريك(روى عن)
 وغريهم. اْلُبَخارِي، ومسةلم، وأبو داود، وابن ماجه،)ورى عنه(: 

 قال أمحد عنه: ما عةلمت إال خرياً.
وثق  حييي بن معني، والعجةلي، وعن ابن أيب حامت: صدوق، وذكره ابن حبان يف الثقات. قال ابن 

 .(21)هة(239حجر: ثق  حافظ شهري وله أوهام مات سن  )
 .ي، القاضيأبو عبد اهلل الراز الضِب،جرير بن عبد احلميد بن قرط  -

 )روى عن(: احلسن بن أيب احلسن بن يسار، وعطاء بن أيب ربا ، وليث بن أيب سةليم، وغريهم. 
)روى عنه(: إسحاق بن إبراهيم ين خمةلد، عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب ، وقتيب  بن سعيد بن 

 مجيل، وغريهم.
 حل إليه.قال حممد بن سعد كان ثق  كثري العةلم، ير 

 وقال حممد بن عبد اهلل املوصةلي: حجه كانت كتبه صحاحا.
 : من أحب إليك. جرير أو شريك؟ فقال: أمحد بن حنبلسئل أبو عبد اهلل و 

 جرير أقل سقطا من شريك، شريك كان خيطىء.
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 (.5/75(، هتذيب التهذيب )4/540الكمال )( هتذيب 22)

 (.24/279(، هتذيب الكمال )7/177(، اجلر  والتعديل )149(، أحوال الرجال )7/246(، التاريخ الكبري )8/468لطبقات الكربى )( ا23)

 
 وقال أبو حامت: صدوق تغري قبل موته.

 –بن حجر: ثق  صحيي الكتاب وقال النسائي ثق ، وقال عبد الرمحن بن خراش: صدوق. قال ا
 .(22)هة(188قيل كان يف أخر عمره يهم من حفظه، مات سن  )

 .أَبُو َبْكر، ويُقال: أَبُو بكري، الكويف، لَْيث بن َأيب ُسةَلْيم بن زنيم القرشي -
 هم.، وغري الشعِببن كيسان، وعامر  وطاوسبن جرب،  جماهد)روى عن(:عطاء بن أيب ربا ، و 

ام ، وسفيان بن قد وزائدة بن معاوي ، وزهري(:إمساعيل بن عةلي ، وجرير بن عبد احلميد، روى عنه)
 غريهم.و  بن احلجاج، وشعب  ،الثوري

 قال أمحد: ليث بن أيب سةليم مضطرب احلديث، ولكن حدث الناس عنه. 
 .لَْيث ْبن َأيب ُسةَلْيم ضعي  ِإال أَنَُّه يكتب حديثهوقال حييي بن معني: 

 زجاين: يضع  حديثه، ليس بثبت.وقال اجلو 
َن  يضع  لَْيث ْبن َأيب ُسةَلْيم  .َوقَال أَبُو َمْعَمر الَقِطيِعّي: كان ابن ُعيَةيةْ

 : مسعت أيب، وأبا زرع  يقوالن: لَْيث ال يشتغل ِبِه، ُهَو مضطربعبد الرمحن بن أيب حامتَوقَال 
 احلديث.

 وقال احلاكم أبو عبد اهلل: جممع عةلى سوء حفظه.
 َوقَال أَبُو بكر الربقاين: سألته، يَةْعيِن الدارقطين، َعن ليث ابن َأيب ُسةَلْيم، فَةَقاَل: صاحب سن ، خيرج

َا أنكروا عةليه اجلميع بني عطاء وطاووس، وجماهد حسب. ه مضطرب وقال مر  حديثه، مُثَّ قال: ِإمنَّ
 احلديث. 

 .(23)هة(143سن  )قال ابن حجر: صدوق أختةلط جدا، ومل يتميز حديث  فرتك مات 
 .موىل حبري ابن ريسان احلمريي ،أبو عبد الرمحن اليماين اخلوالين ،طاوس بن كيسان -
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 (.7/52(، إكمال هتذيب الكمال )4/391(، الثقات البن حبان )4/500(، اجلر  والتعديل )1/278) لتاريخ األوسط( ا24)

 (.15/154(، هتذيب الكمال )5/116جلر  والتعديل )( ا25)

 
 ، وغريهم.وأيب هريرة ،وابن عباس ،وابن عمر ،جابر (:روى عن)

 غريهم.و بن جرب،  جماهد ،وعمرو بن دينار)وروى عنه(: إبراهيم بن ميسرة، واحلسن بن مسةلم، 
 ثق .قال حييي بن معني: 

ويف كتاب "الثقات" البن خةلفون: قال أبو جعفر حممد بن احلسني البغدادي: سألت أمحد بن 
 .حنبل عن الثبت يف ابن عباس فقال: عطاء وطاوس وابن جبري

 ما رأيت أحدا قط مثل طاوس.وقال عبد اهلل بن املبارك: 
 .(24)هة(106قال ابن حجر: ثق  فقيه فاضل  مات سن  )

اهلامشي القرشي املدين، ابن عم رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وحرب األم ،  عبد اهلل بن عباس -
 .(25)هة(70مات سن  )

 التخريج:

 ( قال حدثنا: عثمان بن حممد.  2330أخرجه أمحد يف املسند ) -
 (، قال حدثنا: يوس  بن موسى.4881والبزار )

 (. 765وإسحاق يف املسند )
 موسى، وإسحاق بن راهويه( عن جرير به.ثالثتهم )عثمان بن حممد، يوس  بن 

 (،من طري  وهيب بن خالد. 2693(، )2428وأخرجه أبو يعةلى )
( من طري  عبد الرحيم 2268(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )10959وأخرجه الطرباين يف الكبري)

 بن سةليمان.
 كالمها )وهيب، عبد الرحيم( عن ليث بن أيب سةليم به. -

 . حلي (ذكر )احلدأة( بدل )ايف رواي  يوس  بن موسى، وهيب بن خالد، عبد الرحيم بن سةليمان، 
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 (.11/149سند البزار )( م26)

 
 .يقتةلن يف احلرم )احلل( ويقتةلهن الرجل وهو حمرمويف رواي  إسحاق بن راهويه 

 (. 7924وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) -
 (، من طري  ليث بن أيب سةليم. 64وأخرجه أبو احلسن عةلي بن عمر احلريب السكري خمطوط )

 كالمها )محيد بن قيس، وليث( عن عطاء، به. -
 . (أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أمر بقتل احليات يف اإلحرام واحلرميف روي  محيد بن قيس: )

  ....( ومل يذكر احليداة، والفأرةمخس يقتةلهن احملرم : احلويف رواي  ليث بن أيب سةليم )
(، من طري  ليث بن أيب سةليم، عن جماهد، عن ابن 2286وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكه ) -

عباس، بةلفظ )مخس من الدواب كةلهن فاس  يقتةلهن احملرم، ويقتةلن يف احلرم...( وذكرها، ومل يذكر 
 )احلي (. 

ي  داود بن احلصني، عن، عكرم ، عن ابن ( من طر 11582وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) -
 عباس رضي اهلل عنه، بةلفظ )رخص لةلمحرم يف قتل احلي ،...( ومل يذكر الغراب. 

(، من طري  منقر أيب بشام ، وقيل بشر أيب بشام  15051وأخرجه ابن أيب شيب  يف املصن  ) -
 يعين احملرم.عن ابن عباس،)موقوفاً( قال )ال بأس برمي األفعى، وقتل احلدإ( وقال: 

( من طري  عمر بن صاحل، عن أيب 11530وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) -
أمر رسول اهلل َصةلى اهلل َعةليه وَسةلم بقتل ست  يف احلرم، أو قال مخس ، مجرة، عن ابن عباس قال )

ث ن احلديوعمر بن صاحل له غري ما ذكرت م...( وذكرها(، قال ابن عدي: الشك من أيب مَجَرة:
 ، وأبو مجرة مرتوك احلديث.يسري، عن أيب مَجَرة، وعام  ما يرويه غري حمفوظ

 احلكم عةلى احلديث: -
 وهذا احلديث هبذا الةلفظ ال نعةلمه يروى عن ابن عباس إالقال البزار بعد رواي  يوس  بن موسى:)

 .(26)(من هذا الوجه، وقد روي عن غري ابن عباس، عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم
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 (.3/228مجع الزوائد ومنبع الفوائد )( م27)

 
: )مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال محيد بن قيس، وال عن محيد بعد رواي  محيد بن قيس قال الطرباينو 

 إال عاصم بن عمر، تفرد به: ابن نافع(.
 .(27)وقال اهليثمي: وفيه ليث بن أيب سةليم وهو ثق ، ولكنه مدلس

 واحلديث إسناده ضعي  لضع  ليث ابن أيب سةليم.
 أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه.المطلب الخامس: حديث 
ثَةَنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: ثَةَنا ُهَشْيٌم، َأْخبَةرَنَا يَزِيُد ْبُن َأيب زِيَاٍد، َحدَّ ، َحدَّ  َأيب نُةْعٍم اْلَبَجةِليُّ

ْلُمْحرُِم ؟ قَاَل: احْلَيََّ  َواْلَعْقَرَب ةلََّم ُسِئل: َما يَةْقُتُل اَعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ، َأنَّ النَِّبَّ َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوسَ 
 َواْلُفَوْيِسَقَ ، َويَةْرِمي اْلُغرَاَب َواَل يَةْقتُةةُلُه، َواْلَكةْلَب اْلَعُقوَر، َواحلَِْدأََة، َوالسَُّبَع اْلَعاِدَي.

 :دراس  الرواة
 هشيم بن بشري السةلمي الواسطي، أبو معاوي .  -

لزهري، اجعفر بن إياس، وحجاج بن أرطأة، وسيار بن أيب سيار، واملغرية بن مقسم،  :(روى عن)
 .وغريهم واألعمش،

 .، وغريهمشعب ، وابن املبارك، وجرير بن عبد احلميد، وأمحد بن حنبل)روى عنه(: 
قال عبد الرمحن بن مهدي: ما رأيت أحفظ من هشيم، كان هشيم يقوى من احلفظ عةلى شيء 

 ةليه غريه.ال يقوى ع
 .قال: سألت أيب عن هشيم بن بشري فقال: ثق  بن أيب حامت عبد الرمحنوقال 

 وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان مدلسا.
 .قال الثوري: هشيم ال تكتبوا عنهو 

 .ابن املبارك: من غري الدهر حفظه فةلم يغري حفظ هشيموقال 
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 (. 4/280(، هتذيب التهذيب )12/156(، إكمال هتذيب التهذيب )30/272(، هتذيب الكمال )9/115جلر  والتعديل)( ا28)

 (.4/413(، هتذيب التهذيب )4/513الكاش  يف معرف  من له رواي  )(، 32/135( هتذيب الكمال )29)

 
 .(28)هة(183اخلفي. مات سن  )وقال ابن حجر: ثق  ثبت، كثري التدليس واإلرسال 

 .يزيد بن أيب زياد القرشي اهلامشي، أبو عبد اهلل الكويف -
 )روى عن(: عبد الرمحن بن أيب ليةلي، وعبد اهلل بن احلارث، وجماهد بن جرب، وغريهم.

 )روى عنه(: أبو بكر بن عياش، وجرير بن عبد احلميد، وسفيان الثوري، وغريهم.
 . فسه إال أنه اختةلط يف آخر عمره، فجاء بالعجائبقال ابن سعد: كان ثق  يف ن

 .وقال مرة: ليس باحلافظ ،ليس حديثه بذاكقال أمحد بن حنبل: 
 وقال ابن معني: ليس بالقوى، ومرة: ال حيتج حبديث .

 .ومع ضعفه يكتب حديثهوقال ابن عدي: 
 . وقال احلاكم أبو أمحد: أبو عبد اهلل يزيد بن أيب زياد ليس بالقوي عندهم

 .(29)هة(137قال ابن حجر: ضعي  مات سن  )

 عبد الرمحن بن أيب نعم أبو احلكم البجةلي الكويف. -
 .وغريهم ،رافع بن خديج، وعبد اهلل بن عمر، واملغرية بن شعب ، وأيب سعيد اخلدري)روى عن(: 

: إبراهيم بن أيب عطاء، وبكري بن عامر، وابنه احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم، وسعيد (روى عنه)
 وغريهم. بن مسروق الثوري، 

 ذكره ابن سعد يف الطبقات وقال: كان ثق  وله أحاديث. وقال النسائي: ثق .
 وقال ابن أيب خيثم  عن حييي بن معني: ضعي .
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(، تقريب التهذيب 2/560(، هتذيب التهذيب )8/241(، إكمال هتذيب الكمال )17/456(، هتذيب الكمال)5/295جلر  والتعديل )( ا30)
(602.) 

 (.3/168(، سري إعالم النبالء )1/532اريخ بغداد )( ت31)

 رم قتةله.عدا عةلى الناس أو عةلى دواهبم فةلةلمح افعي. قال الشافعي: كل سبع(قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل عةلى هذا عند أهل العةلم قالوا: احملرم يقتل السبع العادي، والكةلب، وهو قول سفيان الثوري، والش32)

 
الرمحن بن أيب نعم قد توجه مةلك املوت إليك، يريد قبض روحك ما كانت بكري بن عامر: لو قيل لعبد قال 

 .(30)هة(100قال ابن حجر: صدوق، مات سن  ) عنده زيادة عةلى ما هو فيه.
 .سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخلدري األنصاري -

 (31)هة(64مات سن  ) –صةلى اهلل عةليه وسةلم -صاحب رسول اهلل 
 التخريج:

(، والبيهقي يف السنن 1848(، ومن طريقه، أيب داود يف السنن )10990املسند )أخرجه أمحد يف 
(، معرف  السنن 1588( معةلقاً، و)1587(، والسنن الصغري )19426الكربى )
 ( خمطوط هبذا اإلسناد.2(، والدمياطي يف معجم شيوخه)10762واآلثار)

 (. 8385وعبد الرزاق يف املصن  )
 قال حدثنا: أمحد بن منيع.(32)(838والرتمذي يف السنن )

 (، من طري  حييي بن حييي.10155والبيهقي يف السنن الكربى )
 أربعتهم )أمحد بن حنبل، عبد الرزاق، أمحد بن منيع، حييي بن حييي( عن هشيم بن بشري به.

 يف رواي  عبد الرزاق: )مخس يقتةلهن احملرم، العقرب، واحلي ، والغراب، والكةلب، والذئب(.
 ...(، ومل يذكر )احلي (.العادي )يقتل احملرم السبعويف رواي  أمحد بن منيع 

، ويف رواي  حييي بن حييي )يقتل احملرم احلي ، والعقرب، ويرمى الغراب وال يقتةله، ويقتل الكةلب العقور
 والفويسق ، واحلدأة، والسبع العادي(.
 (.15060وأخرجه ابن أيب شيب  يف املصن  )

 (، من طري  أبو كريب.3089)وابن ماجه 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 240 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 كالمها )ابن أيب شيب ، وأبو كريب( عن حممد بن فضيل. 

 (، من طري  شريك بن عبد اهلل.11445وأخرجه أمحد )
(، من طري  جرير بن عبد احلميد. وأخرجه البخاري 1170(، وأبو يعةلى يف مسنده )11934و)

 (، من طري  أيب بكر بن عياش. 1223يف األدب املفرد )
 (، من طري  موس بن أعني، 3782أخرجه الطحاوي يف شر  معاين اآلثار )و 

مخستهم )حممد بن فضيل، وشريك بن عبد اهلل، وجرير بن عبد احلميد، وأبو بكر بن عياش، 
 وموسى بن أعني( عن يزيد بن أيب زياد، به.  
والعقرب، والسبع  ي ،ًا بةلفظ )يقتل احملرم، احلعو رفميف رواي  ابن أيب شيب  موقوفاً، وأبو كريب 

اهلل صةلى  هلا الفويسق ؟ قال: ألن رسول فقيل له: مل قيل العادي، والكةلب العقور والفأرة الفويسق 
 ت(.اهلل عةليه وسةلم استيقظ هلا، وقد أخذت الفتيةل  لتحرق البي

 ، حلي)سئل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عن احملرم يقتل اويف رواي  شريك بن عبد اهلل بةلفظ 
 فقال ال بأس به(.

ور، )يقتل احملرم: األفعى، والعقرب، واحلداء، والكةلب العق: بةلفظويف رواي  جرير بن عبد احلميد 
 . والفويسق ( وعند أيب يعةلى )األفعى األسود( وفيه ذكر القص

د بةلفظ )استيقظ النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات ليةل ، فإذا فأرة قويف رواي  أيب بكر بن عياش 
ذت الفتيةل ، فصعدت هبا إىل السق  لتحرق عةليهم البيت، فةلعنها النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أخ

 وأحل قتةلها لةلمحرم(.
ويف رواي  موسى بن أعني بةلفظ )يقتل احملرم، احلي ، والعقرب، والفأرة الفويسق ( قال يزيد: وعد 

 غري هذا، فةلم أحفظ.
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 (.522/  2التةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري: )( 33)

 (.12/26الستذكار )( ا34)

 (2/108ون املعبود )( ع35)
 (.8/115شر  النووي ملسةلم )( 36)

 
 احلكم عةلى احلديث:

هذا حديث حسن. والعمل عةلى هذا عند أهل العةلم قالوا: احملرم يقتل السبع : الرتمذي قال أبو عيسى
العادي، والكةلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا عةلى الناس أو عةلى 

 دواهبم فةلةلمحرم قتةله.
هي قوله ويرمي و وفيه يزيد بن أيب زياد وهو ضعي  وإن حسنه الرتمذي وفيه لفظ  منكرة وقال ابن حجر: 
 .(33)الغراب وال يقتةله

 .(34)وقد ذكرناه، بإسناده، ويزيد بن أيب زياد ليس " حبج  فيما انفرد به"وقال ابن عبد الرب: 
 . (35)وقال املنذري: يف إسناده يزيد بن أيب زياد

 يقتةله(. واحلديث إسناده ضعي ، لضع  يزيد ابن أيب زياد، وفيه لفظ  منكرة وهي قوله ) يرمي الغراب وال

 المبحث الثاني
 المطلب األول: شرح غريب أحاديث )خمس فواسق(

العدد ال مفهوم له ما مل يوجد قرين ، كما هو مقرر يف األصول، ألن ما هنى عن قتةله أكثر : )مَخٌْس فَةَواِسُ (
 من أربع.

، وجوز ابن دقي  العيد الوجهني (36)قال ابن حجر رمحه اهلل: )قال النووي: هو بإضاف  مخس ال بتنوينه
 وأشار إىل ترجيي الثاين فإنه قال: رواي  اإلضاف  تشعر بالتخصيص فيخالفها غريها يف احلكم من طري  
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 (.4/37فتي الباري )( 37)

 (.1/603غريب احلديث لةلخطايب ) (38)

 (.10/308دة فس : لسان العرب )ما (39)

 (.1/603غريب احلديث لةلخطايب ) (40)

 
رتب عةلى ذلك فيشعر بأن احلكم امل ،املفهوم، ورواي  التنوين تقتضي وص  اخلمس بالفس  من جه  املعىن

 .(37)س  فيدخل فيه كل فاس  من الدواب(وهو الف ،وهو القتل معةلل مبا جعل وصفا
 الفس :

: قال اخلطايب رمحه اهلل: )َأصُل الِفْس  اخلُروُج من الشيء. ومنه قوله تَةَعاىَل: }فَةَفَسَ  َعْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكه 
 .(38)[: أي َخرَج. ومسِّي الرجُل فاسًقا النسالخه من اخلري(50

. الِفْس : اْلِعْصَياُن َوالتةَّْرُك أَلمر الةلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َواخْلُُروُج َعْن طَ قال ابن منظور رمحه اهلل: )فس (:  رِيِ  احلَْ ِّ
َسَقت الرُّطَبُ  فَس  يَةْفِسُ  ويَةْفُسُ  ِفْسقاً وُفسوقاً وَفُسَ ... َواْلَعَرُب تَةُقوُل ِإذا َخَرَجِت الرُّطَب ُ ِمْن ِقْشرَِها: َقْد فَ 

طََّعاِم َأي َعْن ْسُ : اخْلُُروُج َعِن اأَلمر. وَفَسَ  َعْن أَمر َربِِّه َأي َخرََج، َوُهَو َكَقْوهِلُِم اخّتََم َعِن الِمْن ِقْشرَِها، والفِ 
 .(39)َمْأكةله(

 سبب فسقها:
َيا ققال اخلطايب رمحه اهلل: )أراد واهلل أعةلم بالِفْس ، اخلُروَج من احلُْرم ، يَةُقوُل: مَخس ال ُحرَمَ  هلُنَّ، وال بُ 

نَّ ُكةّلهن ةَلُهنَّ َدفةًْعا لعاِديَِتِهنَّ، أَلهنَّ ُْحرِم فيهّن، إَذا أصابَةُهن، وإمنا أبا  قتةْ
من بني  َعةلْيهنَّ، وال ِفْديََ  َعةَلى امل
 َعاٍد قّتاٍل أو ُمؤٍذ َضرَّار.

َْيَتِ  والدَِّم وحلَِْم حَ وفيه وجه آخر وهو أن يكون أراد بتَةْفِسيِقها حترمَي أكةِلها كقوله تَةَعاىَل: وقد ذََكر ما 
رَّم من امل

 .(40)[(3اخلِْنزِير إىل آخر اآلي . مث قال: }َذِلُكْم ِفْسٌ { ]املائدة: 
قال ابن حجر رمحه اهلل: وأما املعىن يف وص  الدواب املذكورة بالفس  فقيل: خلروجها عن حكم غريها من 

 [. وقوله: 145ِه{ ]األنعام: ْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغرْيِ الةلَِّه بِ احليوان يف حترمي قتةله، وقيل يف حل أكةله لقوله تعاىل:}أَ 
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 ( هو حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه الساب .41)

 (.4/37فتي الباري )( 42)

 (.2/185( حياة احليوان )43)

 (. 1/134اج العروس )مادة: حدأ: ( ت44)

 (.2/237( حياة احليوان )45)

 
[ وقيل: خلروجها عن حكم غريها 121}َواَل تَْأُكةُلوا ِمَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم الةلَِّه َعةَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌ  { ]األنعام: 
 باإليذاء واإلفساد وعدم االنتفاع، ومن مث اختةل  أهل الفتوى: 

 .قال باألول أحل  باخلمس كل ما جاز قتةله لةلحالل يف احلرم ويف احلل فمن -
 .ومن قال بالثاين أحل  ما ال يؤكل إال ما هنى عن قتةله وهذا قد جيامع األول -
 ومن قال بالثالث خيص اإلحلاق مبا حيصل منه اإلفساد. -

قال: ألن النِب ؟ ف(41)ووقع يف حديث أيب سعيد عند ابن ماج : قيل له مل قيل لةلفأرة فويسق 
صةلى اهلل عةليه وسةلم استيقظ هلا وقد أخذت الفتيةل  لتحرق هبا البيت. فهذا يومئ إىل أن سبب 

 .(42)تسمي  اخلمس بذلك لكون فعةلها يشبه فعل الفساق، وهو يرجي القول األخري، واهلل أعةلم
 احليوانات املتف  عةلى ذكرها يف احلديث:

 الفأرة، وهي الفويسق . -
من اهلوام تكون لةلذكر واألنثى بةلفظ واحدة، واحدة العقارب. وقد يقال لألنثى:  دويب العقرب:  -

 .(43)عقرب  وعقرباء ِمدود غري مصروف، ويصغر عةلى عقريب
ي معروف، وُكنيته طائٌر  أَ ،احِلَدأَُة َكِعَنَبٍ : قال اجلوهري والصاغاين: وال تقل احَلدأَة بالفتياحلديا:  -

 .(44)ت، يصيد اجلِْرَذانَ أَبو اخلُطَّاف وأَبو الصَّةلْ 
و الذي فيه سواد ه قال اجلوهري:، الَِّذي يف َظْهرِِه َوَبْطِنِه بَةَياضٌ  هو:و الغراب، وقيل )األبقع(  -

 ، وقيل هو الذي يأكل اجلي .(45)وبياض
 الكةلب العقور. -
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 (.4/190حيي ابن خزمي  )( ص46)

(، 74/  2(، وحاشي  الدسوقي )173/  3(، مواهب اجلةليل) 1/449(، املدون  )571-570/  2(، رد املختار عةلى الدر املختار ) 54اإلمجاع ) (47)
 (.40-4/37(، وفتي الباري)343 – 341/  3(، واملغين البن قدام )343/  3(، وهناي  احملتاج) 334/ 7اجملموع)

 (.5/177ملغين )( ا48)

 
 احليوانات املختةل  يف ذكرها:

 احلي . -
الذئب، النمر. )قيل مها تفسري لةلكةلب العقور(، قال حممد بن حييي: كأنه يفسر الكةلب العقور،  -

 يقول: من الكةلب العقور احلي ، والذئب، والنمر.  
ر : هذه الةلفظ  اليت قاهلا حممد بن حيىي يف تفسري الكةلب العقور، وذكحممد بن خزمي  قال أبو بكر

 هذا، ليست احلي  من الكةلب يف شيء، وال يقع اسم الكةلب احلي  يشبه أن يكون سبقه لسانه إىل
عةلى احلي ، فأما النمر والذئب فاسم الكةلب واقع عةليهما، يف خرب حامت بن إمساعيل بيان أن النِب 
صةلى اهلل عةليه وسةلم قد فرق بني احلي  وبني الكةلب العقور فكي  يكون معىن قوله يف هذا اخلرب: 

 .(46)هنا تقع اسم الكةلب عةليهاالكةلب العقور يريد احلي ، إ
 السبع العادي. -

 المطلب الثاني: فقه األحاديث:
وانفرد  أمجعوا عةلى ما ثبت من خرب النِب َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيِه َوَسةلََّم من قتل اليت يقتةلها احملرم،قال ابن املنذر: 

وأمجعوا عةلى أن  ،أال شيء عةليه وأمجعوا عةلى أن السبع إذا آذى احملرم، فقتةله، النخعي: فمنع من قتل الفأرة
 .(47)لةلمحرم قتل الذئب
ولنا، أن اخلرب نص من كل جنس عةلى صورة من أدناه، تنبيها عةلى ما هو أعةلى منها، قال ابن قدام : )

ودالل  عةلى ما كان يف معناها، فنصه عةلى احلدأة والغراب تنبيه عةلى البازي وحنوه، وعةلى الفأرة تنبيه عةلى 
أعةلى منه، وألن  تنبيه عةلى السباع اليت هي لعقرب تنبيه عةلى احلي ، وعةلى الكةلب العقوراحلشرات، وعةلى ا

 .(48)(ما ال يضمن مبثةله، وال بقيمته، ال يضمن، كاحلشرات
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 (.103-100/ 3(، والتوضيي شر  خمتصر بن احلاجب )197 – 195/  2جع السابق ، والبدائع )( ا املرا49)

 
وأجاز مجهور الفقهاء )املالكي  والشافعي  واحلنابةل ( قتل كل مؤذ بطبعه كاألسد والنمر والفهد وسائر السباع، 

السباع غري الصائةل  وحنوها كالبازي والصقر. كما أجاز اجلمهور قتل سائر اهلوام خالفا لةلحنفي  يف 
 .(49)واحلشرات. واستثىن املالكي  من اجلواز قتل ما ال يكون مؤذيا منها

 الخاتمة
ا يةلي رصد متام هذا البحث، وفيمأن وفقين إل ياحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، ومن نعم اهلل عةل

 :ألبرز نتائجه
جمموع ما ورد يف هذا البحث، مخس أحاديث، )حديث عائش  رضي اهلل عنها، وحديث  -1

ابن عمر رضي اهلل عنهما، متف  عةليهما، وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، إسناده حسن، 
 وحديث ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما، إسنادمها ضعي (.

-قورالكةلب الع-الغراب-احلديا-العقرب-لفأرةاحليوانات املذكورة يف األحاديث هي )ا   -2
 السابع العادي(.-النمر-الذئب-احلي 

 .واإلفساد وعدم االنتفاع ،روجها عن حكم غريها باإليذاءسبب فسقها خ قيل إن -3
 امجع الفقهاء عةلى قتل ما ورد ذكره يف األحاديث. -4
 .مؤذ بطبعه القاعدة قتل كل  -5
واستثىن املالكي  من اجلواز قتل ما ال يكون مؤذيا  أجاز اجلمهور قتل سائر اهلوام واحلشرات. -6

 .منها

 واهلل تعاىل أعةلم، وصةلى اهلل عةلى نبينا حممد وعةلى آله وصحبه أمجعني.
 
 

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 246 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 فهرس مراجع

 
أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسةةةةةابوري، ت: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسةةةةةةلم،  اإلمجاع، -

 م.2004هة/ 1425ط: األوىل 
إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أبو إسةةةةةةةةةةةحاق، ت: صةةةةةةةةةةةبحي البدري السةةةةةةةةةةةامرائي، أحوال الرجال،  -

 هة.1405مؤسس  الرسال ، بريوت، 
إبراهيم بن يعقوب بن إسةةةةحاق السةةةةعدي اجلوزجاين، ت: عبد العةليم عبد العظيم أحوال الرجال،  -

 .فيصل آباد، باكستان -دار حديث اكادمي ، الَبستوي
عمر يوسةةةةة  بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصةةةةةم النمري القرطِب، ت:  أبواالسةةةةةتذكار،  -

 – 1421بريوت، ط: األوىل –سةةةةةةةةةةةةةةةةةامل حممةةةد عطةةةا، حممةةةد عةلي معوض، دار الكتةةةب العةلميةةة  
2000. 

مغةلطةةاي بن قةليج بن عبةةد اهلل البكجري، ت: أبو  إكمةةال هتةةذيةةب الكمةةال يف أمسةةاء الرجةةال، -
 هة 1422أبوحممد أسةةةةةةةةةةام  بن إبراهيم، الفاروق احلديث ، ط: األوىل،  -عبد الرمحن عادل بن حممد

 م. 2001 -
ي، دار عالء الدين، أبو بكر بن مسةعود بن أمحد الكاسةاين احلنف بدائع الصةةنائع يف ترتيب الشةةرائع، -

 م.1986 -هة 1406الكتب العةلمي ، ط: الثاني ، 
عبد الرزّاق احلسةةةةةةةةةةةةةةيين، ت: جمموع  من ، حمّمد بن حمّمد بن تاج العروس من جواهر القاموس -

 احملققني، الناشر: دار اهلداي .
رية حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغ التاريخ األوسةةةةةةةةةةط )مطبوع باسةةةةةةةةةةم التاريخ الصةةةةةةةةةةغري(، -

البخةةةاري، ت: حممود إبراهيم زايةةةد، دار الوعي، مكتبةةة  دار الرتاث، حةلةةةب، القةةةاهرة، ط: األوىل، 
 م.1977 –هة 1397

حممةةد بن إمسةةاعيةةل بن إبراهيم بن املغرية البخةةاري، ط: دائرة املعةةارف العثمةةانيةة ، يخ الكبري، التةةار  -
 الدكن، طبع حتت مراقب : حممد عبد املعيد خان. –حيدر آباد 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 247 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ور بشةةةةةةةةةةةةةةةار ت: الدكت أبو بكر أمحد بن عةلي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي،تاريخ بغداد،  -

 .م 2002 -هة 1422بريوت، ط: األوىل،  –اإلسالمي  عواد معروف، الناشر: دار الغرب
مت عةلل احلديث لإلمام أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حاالغميز،  -حتقي  جزء من عةلل أيب حامت -

( حتقيقاً 937(، إىل هناي  املسةأل  رقم )787هةةةةةةةةةةةةةةةة، من أول املسةأل  رقم: )327الرازي املتوىف سةن  
 درج  الدكتوراه يف السن  وعةلومها، إعداد: تركي بن فهد بن عبدوخترجياً ودراس ، رسال  مقدم  لنيل 

 هة.1424/ 1423اهلل الُغَمْيز، العام اجلامعي 
مشس الةةدين أبو عبةةد اهلل حممةةد بن أمحةةد بن عثمةةان الةةذهِب، دار الكتةةب العةلميةة   تةةذكرة احلفةةاظ، -

 م.1998 -هة1419لبنان، ط: األوىل، -بريوت
د بن عةلي بن حممد بن أمحد بن حجر العسةةةةةةةقالين، ت: حممد ، أبو الفضةةةةةةةل أمحتقريب التهذيب -

 م.1986 – 1406سوريا، ط: األوىل،  –عوام ، دار الرشيد 
بن حممد بن  أبو الفضةةةةةةةةةةةةةةةل أمحد بن عةليالتةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،  -

 م.1989هة. 1419أمحد بن حجر العسقالين، دار الكتب العةلمي ، ط: األوىل 
د الرب أبو عمر يوسةةة  بن عبد اهلل بن حممد بن عبالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسةةةانيد،  -

: مصةةةةطفى بن أمحد العةلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم ، تبن عاصةةةةم النمري القرطِب
 هة.  1387املغرب، عام النشر:  –األوقاف والشؤون اإلسالمي  

أمحد بن عةلي بن حجر العسةةةةةةةةةقالين، مطبع  جمةلس دائرة هتذيب التهذيب، أبو الفضةةةةةةةةةل  -
 هة.1325حيدر آباد الدكن، ط: األوىل،  -املعارف النظامي  الكائن  يف اهلند 

يوسةةةةةةة  بن عبد الرمحن بن يوسةةةةةةة ، أبو احلجاج، املزي، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،  -
 .1980 – 1400ط: األوىل، ، بريوت –مؤسس  الرسال   ،ت: د. بشار عواد معروف

ياء خةليل بن إسةةةةحاق بن موسةةةةى، ضةةةةالتوضةةةةيي يف شةةةةر  املختصةةةةر الفرعي البن احلاجب،  -
مركز  يبويةةةةةه ، الةةةةةدين اجلنةةةةةدي املةةةةةالكي املصةةةةةةةةةةةةةري، ت: د. أمحةةةةةد بن عبةةةةةد الكرمي  يةةةةةب

 م.2008 -هة 1429لةلمخطوطات وخدم  الرتاث، ط: األوىل،
عارف الدارمي، الُبسةةةةةةةةةةةةيت، طبع بإعان : وزارة املحممد بن حبان َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الثقات،  -

لةلحكوم  العالي  اهلندي ، حتت مراقب : الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثماني ، 
 م.1973- ه 1393دائرة املعارف العثماني  حبيدر آباد الدكن اهلند، ط: األوىل، 
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خاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل الباجلامع املسةةند الصةةحيي املختصةةر )صةةحيي البخاري(،  -

 هة1422اجلعفي، ت: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: األوىل، 
أبو حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ابن أيب حامت، جمةلس دائرة املعارف العثماني  اجلر  والتعديل،  -

 م. 1952هة  1271بريوت، ط: األوىل، –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب –باد الدكن حبيدر آ -
 دار الفكر. ،حممد بن أمحد بن عرف  الدسوقي املالكي حاشي  الدسوقي عةلى الشر  الكبري، -
حياة احليوان الكربى، حممد بن موسى بن عيسى بن عةلي الدمريي، دار الكتب العةلمي ،  -

 هة. 1424بريوت، ط: الثاني ، 
ابن عةةةابةةةدين، حممةةةد أمني بن عمر بن عبةةةد العزيز عةةةابةةةدين رد احملتةةةار عةلى الةةةدر املختةةةار،  -

 م.1992 -هة 1412بريوت، ط: الثاني ، -الدمشقي احلنفي، دار الفكر
حممد بن عيسى بن َسْورة، الرتمذي، ت: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد سنن الرتمذي،  -

: الثاني ، مصةةةةةةةةةر، ط –ك  مكتب  ومطبع  مصةةةةةةةةةطفى البايب احلةلِب الباقي، وإبراهيم عطوة، شةةةةةةةةةر 
 م. 1975 -هة  1395

السةةةنن الكربى، أمحد بن احلسةةةني بن عةلي بن موسةةةى، أبو بكر البيهقي، ت: حممد عبد  -
 م. 2003 -هة  1424القادر عطا، دار الكتب العةلمي ، بريوت، ط: الثالث ، 

اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب، ت: جمموع  من مشس الدين أبو عبد سةةةةةةةةري أعالم النبالء،  -
 م. 1985هة /  1405احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسس  الرسال ، ط: الثالث ، 

حممد -أبو حممد احلسةةةةني بن مسةةةةعود بن حممد البغوي، ت: شةةةةعيب األرنؤوطشةةةةر  السةةةةن ،  -
 -هةةةةةةةةةةةةةةةةة 1403ت، ط: الثاني ، دمشةةة ، بريو  -زهري الشةةةاويش، الناشةةةر: املكتب اإلسةةةالمي 

 م.1983
صةةةةةةةةةةةحيي ابن خزمي ، أبو بكر حممد بن إسةةةةةةةةةةةحاق بن خزمي  النيسةةةةةةةةةةةابوري ت: د. حممد  -

 بريوت. –مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي 
أبو عبد اهلل حممد بن سةةةةةةةةةةةةةةعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصةةةةةةةةةةةةةةري، البغدادي  الطبقات الكربى، -

ط: األوىل، ، بريوت –دار الكتةةب العةلميةة  ، القةةادر عطةةات: حممةةد عبةةد  املعروف بةةابن سةةةةةةةةةةةةةةعةةد،
 .م 1990 -هة  1410
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طر  التثريب يف شةةةةر  التقريب )املقصةةةةود بالتقريب: تقريب األسةةةةانيد وترتيب املسةةةةانيد(،  -

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، أكمةله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني 
وصةةةةةةورهتا  - مث املصةةةةةةري، أبو زرع  ويل الدين، ابن العراقي، الطبع  املصةةةةةةري  القدمي  الكردي الرازياين

 دور عدة منها )دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسس  التاريخ العريب، ودار الفكر العريب(.
، أبو احلسةةن عةلي بن ُعَمر الدارقطين، مؤسةةسةة  الريان بريوت العةلل الواردة يف األحاديث النبوي ، -

 م، ت: حممد صاحل الدباسي. 2011-هة 1432الث  ط الث
أبو حممد حممود بن أمحد احلنفى بدر الدين العيىن، دار عمدة القاري شةةةةر  صةةةةحيي البخاري،  -

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 
حممد أشرف بن أمري بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، دار  عون املعبود شر  سنن أيب داود، -

 هة. 1415بريوت، ط: الثاني ،  –الكتب العةلمي  
أبو سةةةليمان محد بن حممد بن إبراهيم البسةةيت املعروف باخلطايب، ت: عبد الكرمي  غريب احلديث، -

 .م 1982 -هة  1402دمش ،  –إبراهيم الغرباوي، دار الفكر 
 ،أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضةةةل العسةةةقالين الشةةةافعي صةةةحيي البخاري،فتي الباري شةةةر   -

 .1379بريوت،  -دار املعرف  
 هة. 1414بريوت، ط: الثالث   –حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، دار صادر  لسان العرب، -
ين : حسةةةةةام الدت أبو احلسةةةةةن نور الدين عةلي بن أيب بكر اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،  -

 م. 1994هة،  1414القدسي، الناشر: مكتب  القدسي، القاهرة، عام النشر: 
شةةةةةرف  أبو زكريا حميي الدين حيىي بن اجملموع شةةةةةر  املهذب )مع تكمةل  السةةةةةبكي واملطيعي(، -

 .دار الفكر النووي،
مةةالةةك بن أنس بن مةةالةةك بن عةةامر األصةةةةةةةةةةةةةبحي، دار الكتةةب العةلميةة ، ط: األوىل، املةةدونةة ،  -

 م.1994 -هة 1415
ر حممد الدكتو  أبو داود سةةةليمان بن داود بن اجلارود الطيالسةةي، ت:مسةةند أيب داود الطيالسةةي،  -

 م. 1999 -هة  1419مصر، طبع : األوىل،  –بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر 
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أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال  بن خالد بن مسةةند البزار املنشةةور باسةةم البحر الزخار،  -

ملدين  املنورة، ط: ا -اهلل العتكي املعروف بالبزار، ت:جمموع  حمقيقني، مكتب  العةلوم واحلكم عبيد 
 م(.2009م، وانتهت 1988األوىل، )بدأت 

مسةةةةةةةةلم بن احلجاج أبو احلسةةةةةةةن القشةةةةةةةريي  املسةةةةةةةند الصةةةةةةةحيي املختصةةةةةةةر )صةةةةةةةحيي مسةةةةةةةةلم(، -
 بريوت. –النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

األوىل  دار الفكر بريوت، ط:، أبو حممد موف  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام املغين،  -
 .ة هة1405سنة  

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شةةةةةةرف النووي، دار  املنهاج شةةةةةةر  صةةةةةةحيي مسةةةةةةةلم بن احلجاج، -
 هة.1392بريوت، ط: الثاني ،  –إحياء الرتاث العريب 

سةةةةي مشس الدين أبو عبد اهلل بن عبد الرمحن الطرابةلمواهب اجلةليل يف شةةةةر  خمتصةةةةر خةليل،  -
 م.1992 -هة 1412املغريب، املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي، دار الفكر، ط: الثالث ، 

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال،  -
 م. 1963 -هة  1382ط: األوىل، ، لبنان –دار املعرف ، بريوت  ،د البجاويت: عةلي حمم

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شةةةةةةةةةةهاب الدين  هناي  احملتاج إىل شةةةةةةةةةةر  املنهاج، -
 م.1984هة/1404الرمةلي، دار الفكر، بريوت، ط: 

 

 
 

 

 


