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 ملخص البحث باللغة العربية

فهذا البحث يشمل على جمع األحاديث الواردة في النهي عن قتل بعض        
ويقوم البحث دراستها من الناحية الحديثية والفقهية، و وتخريجها  الحيوانات، 

بيان عظمة السنة النبوية وشمولها لجميع جوانب الحياة البشرية، حتى على 
أنه وضع   ألصغر األشياء أحكامًا تخصها، وكذلك على الحاجة الفعلية 

 الواقعية للموضوع في حياة الناس.
واردة في النهي عن قتل بعض وتدور اشكالية البحث حول ما هي األحاديث ال

الحيوانات؟ وما مدى صحتها؟ وما هي هذه الحيوانات؟ وسبب النهي عن 
 قتلها.
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  Abstract 
This research includes the collection of Traditions 

contained in the prohibition on killing some animals, and 

verification of the hadiths and study it from the side  OF 

Hadith and jurisprudence. 
The research is based on the manifestation of the 

greatness of the Sunnah and its comprehension of all 

aspects of human life, so that the smallest things have 

their own provisions, as well as the real need for the 

subject in people's lives. 

The problem of searching about what are the hadiths 

mentioned in the prohibition on killing some animals? 

How valid are they? What are these animals? And the 

reason why it is forbidden to kill her. 
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 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهديه اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هدي له، واشهد 
أن ال إله إال اهلل، وأن محمد عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 

 أما بعد: تسليما،
لقد كتبت بحثا في بعض ما أمر بقتله من الحيوانات )خمس فواسق(، وأحببت 
كتابة هذا البحث وهو ما نهي عن قتله من الحيوانات، فاستعنت باهلل وجمعت 
األحاديث الواردة في هذا وقمت بدراستها وتحرير الكالم فيها، ثم ختمت البحث 

 اهب الفقهية وذلك باختصار.  بإبرز المسائل الفقهية من خالل كتب المذ
 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

بيان عظمة السنة النبوية وشمولها لجميع جوانب الحياة البشرية، حتى أنه  -
 وضع   ألصغر األشياء أحكامًا تخصها.

 واقعية الموضوع في حياة الناس. -
 مشكلة البحث:

وما مدى صحتها؟  ما األحاديث الواردة في النهي عن قتل بعض الحيوانات؟
 وما هي هذه الحيوانات؟ وسبب النهي عن قتلها.

 حدود البحث:
جمع روايات األحاديث الواردة بالنهي عن قتل بعض الحيوانات، ودراستها، 

 وتوضيح الجانب الفقهي منها.
 أهداف البحث:

 جمع ما يتعلق بالنهي عن قتل بعض الحيوانات في مكان واحد. -
 ستها دراسة حديثية موسعة.تخريج األحاديث ودرا -
 بيان الحكم الصحيح على الحديث. -
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 بيان األحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع. -
 الدراسات السابقة:

 لم أقف على من جمع هذا الموضوع بخصوصه.
 خطة البحث:

جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وتفصيل ذلك كما 
 يلي:

الموضوع، ومشكلة البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات  المقدمة: وفيها أهمية
 السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.

 المبحث األول: األحاديث الواردة في النهي عن قتل بعض الحيوانات.
 المبحث الثاني: شرح غريب الحديث، وبيان األحكام الفقهية.

 الخاتمة.
 منهج البحث:

 بعض الحيوانات، ودراستها.جمع روايات أحاديث النهي عن قتل  -
 ترتيب األحاديث حسب صحتها. -
 أكتب النص بكامله إسنادًا ومتنًا من المصدر المختار.  -
 أبتدئ التخريج بأصحاب الكتب الستة حسب ترتيبهم المشهور، ثم بعد ذلك  -

 حسب وفيات المصنفين، مبتدًء بالمتابعة التامة ثم القاصرة.
قع فيه من اختالف في إسناده ومتنه، وما ذكر أدرس الحديث، مبينا ما و  -

 فيه من عله.
 أترجم ما أحتاج إلى ترجمته من الرواة بما يبين حاله.  -
أبين بعد ذلك ما ظهر لي في الحكم على الحديث، بعد نقل كالم أئمة  -

 الحديث عليه أن وجد.
 أقوم بشرح بيان غريب الحديث من الكتب المعتمدة. -
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 األحاديث من األحكام الفقهية الظاهرة خصوصا ما يتعلق أذكر ما تضمنته -
 بموضوع البحث مراعيا في ذلك االختصار قدر اإلمكان. 

أعزو األقوال الفقهية في كل مذهب إلى كتبه المشهور والمعتمدة،  -
 وأجعل ذلك 

 في تحت عنوان )فقه األحاديث(.
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 المبحث األول

 (367/ 4سنن أبي داود )الحديث األول :
5267 -  ، زَّاِق، َحدََّثَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َحدََّثَنا َعْبُد الرَّ

ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ))َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: 
: النَّْمَلُة، َوالنَّْحَلُة، َواْلُهْدُهُد، اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى عَ  ْن َقْتِل َأْرَبٍع ِمَن الدََّوابِّ

َردُ   ((َوالصُّ
 التخريج:

(، 3066(، وعنه أحمد في المسند )8415*أخرجه عبد الرزاق في المصنف )
 ( بمثله.650وعبد بن حميد )

لكبرى (، عن أحمد بن حنبل، ومن طريقه البيهقي في السنن ا5267وأبوداود )
 (. 132(، واألحاديث المختارة )19211(، ومعرفة السنن واآلثار )10070)

(، من 134(، واألحاديث المختارة )2042(، والدارمي )3224وابن ماجه )
 طريق محمد بن يحيي الذهلي.

(، من طريق أبي مصعب القاسم بن 869والطحاوي في مشكل اآلثار )
 الحارث.

سحاق الدبري )   (.19373قه البيهقي في السنن الكبرى )(، ومن طري11وا 
سحاق(  أربعتهم )عبد بن حميد، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيي الذهلي، وا 

 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، به. بمثله.
(، 880وابن أبي خيثمة في تاريخه )، (196*وأخرجه عبد اهلل بن المبارك )

(، ومن 3242وأحمد في المسند)، (1)(870والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )

                                 
 سعيد القطان وهو خطأ، واهلل أعلم.وفي طبعة الرسالة يحيي بن معين بدل يحيي بن  (1)
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(، 19376(، والبيهقي في السنن )58طريقه القطيعي في جزء األلف دينار )
 (، من طريق يحيي بن سعيد القطان.133والمقدسي في األحاديث المختارة )

(، والبيهقي في السنن 868(، )867والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
 (، من طريق عبد اهلل بن وهب.19375)
 (، من طريق سعيد بن سالم.866طحاوي في شرح مشكل اآلثار )وال

 (، من طريق حبان بن علي العنزي.5646وابن حبان في صحيحه )
( من 871(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )5289والبزار في مسنده )

 طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير.
 ربيعة الكالبي.( من طريق محمد بن 5289والبزار في مسنده بعد رقم )

سبعتهم )عبد اهلل بن المبارك، يحيي القطان، عبد اهلل بن وهب، سعيد بن 
سالم، وحبان العنزي، وأبو معاوية، محمد بن ربيعة الكالبي( عن ابن جريج، 

 عن ابن شهاب، عن عبيد اهلل، عن بن عباس رضي اهلل عنهما.
جريج ُحدثُت عن ابن  في رواية عبد اهلل بن المبارك، ويحيي القطان، قال ابن

 شهاب به، بمثله. 
وفي رواية عبد اهلل بن وهب، قال سمعت بن جريج، يحدث عن رجل، عن ابن 

أربع من الدواب ال يقتلن: النملة، والنحلة، والهدهد، ))شهاب به، بلفظ 
 .((والصرد

وفي رواية سعيد بن سالم، قال أظنه، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به، 
 هب.بمثل لفظ ابن و 

وفي رواية حبان العنزي قرن بين ابن جريج، وعقيل، عن ابن شهاب، به، 
 بمثل لفظ معمر.

وفي رواية أبو معاوية، عن جريج، عن الزهري، عن سليمان بن يسار عن 
نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ))عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما 
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. فأما النملة، والنحلة، ((ردعن قتل أربع: النملة، والنحلة، والضفدع، والص
، وأشك في الرابع، وهو الضفدع، أو غيره، وهذا لفظ أبو (1)والصرد، فال أشك

 معاوية.
قال البزار: )وهذا الحديث ال نعلم أحدا رواه إال ابن جريج، عن الزهري، وال نعلم 
رواه عنه إال أبو معاوية، وقال غير أبي معاوية: عن ابن جريج، عن الزهري، 

رجل، عن ابن عباس، وقال محمد بن ربيعة الكالبي: عن ابن جريج، عن عن 
 .(2) الزهري، عن عبيد اهلل، عن ابن عباس(

 وعند الطحاوي من رواية أبي معاوية نحو رواية معمر.
(، من طريق إبراهيم بن سعد، 19374*وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) 

 عن الزهري، به، بنحوه. 
 ول أهل العلم عليه:دراسة الحديث وأق

 مدار الحديث محمد بن شهاب الزهري، واختلف عليه على وجهين:
الوجه األول: رواه عنه معمر، واختلف على معمر، فرواه عن معمر عبد 

 الرزاق موصواًل.
 ورواه رباح بن يزيد عن معمر عن ابن شهاب مرساًل. 

ِديث َمْعَمر: َعِن قال أبو زرعة: )أخطأ فيه عبد الرزَّاق، والصَّحيُح من حَ 
 .(3)الزُّهري: أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم، ُمرَسًل(
 . (4)ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري مرسالً 

 الوجه الثاني: رواه عنه ابن جريج، واختلف عليه.  

                                 
 الشك وقع من عمرو بن علي. (1)

 (.5289مسند البزار ) (2)

 (.2416علل ابن أبي حاتم ) (3)

 المصدر السابق. (4)
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رواه عبد اهلل بن المبارك، ويحيي بن سعيد عن، ابن جريج بقوله  -1
اهلل، عن عبد اهلل بن عباس أن النبي صلى  ُحدثُت، عن الزهري، عن عبيد

 اهلل عليه وسلم.
قال يحيى: وكان عندي ضعيفا فمحيته، ثم قال: رأيته في كتاب سفيان بن 

عن الزهري، عن عبيد اهلل، عن  سعيد عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد،
 .(1)ابن عباس

 . (2)قال أبو زرعة: وهو أصح     
سمعت ابن جريج، يحدث عن رجل، عن ابن ورواه عبد اهلل بن وهب قال  

شهاب، عن عبيد اهلل، عن عبد اهلل بن   عباس أن النبي صلى اهلل عليه 
 وسلم.

ورواه سعيد بن سالم، وحبان العنزي، محمد بن ربيعة الكالبي، عن  -2
عن عبيد اهلل، عن ابن عباس أن  ابن جريج عن بن شهاب
 النبي صلى اهلل عليه وسلم.

ة، وأيوب بن سويد، عن ابن جريج َعِن ورواه أبو معاوي -3
الزُّهري، َعْن ُسَليمان بن َيَسار، عن ُعَبيداهلل بن 

 عبد اهلل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.
، َوَلْم َيْسَمِع ابُن ُجَريج ِمْن (3)قال ابن أبي حاتم: وأخطأ فيه )أيوب بن سويد(

ال عنه ابن حجر: . وأبو معاوية محمد خازم الضرير: ق(4)الزُّهري َهَذا الحديثَ 

                                 
(، وأحمد في المسند 870(، الطحاوي في مشكل اآلثار)2416علل ابن أبي حاتم ) (1)
(3242.) 

 (.2416علل ابن أبي حاتم ) (2)
 (.118ابن حجر صدوق يخطأ التقريب )ط قال عنه (3)

 (.2416علل ابن أبي حاتم ) (4)
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ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمى 
 .(1)باإلرجاء

 ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري موصواًل.
َعْن  -شيٌخ ِبَهَمَذاَن  -قال ابن أبي حاتم: )َوَرَوى َهَذا الحديَث حارٌث الخازن  

، َعِن اْبِن َعبَّاس، َعِن النبيِّ صلى ِإْبرَاِهيم ْبن سعد، عن الزُّهري، عن ُعَبيداهلل
اهلل عليه وسلم . وأخَطَأ فيه الشيُخ، يشبه أن يكوَن دخل له حديٌث ِفي 

 َحِديث، وليس َهَذا الحديُث ِمْن َحِديث ِإْبرَاِهيم ْبن َسْعد.
؟  (2)قلتُ   أَلِبي ُزْرَعَة: ما حاُل َهَذا الشيخ الَهْمذانيِّ

نه َأنَُّه حدَّث بحديٍث ُمنَكر إال َهَذا، وقد َكاَن كتب قال: كان شيًخ لم يبُلْغني ع
 َعْن َأِبي َمْعَشر حديثا كثيرا.

وقال أبو زرعة: وأمَّا نفُس اْلَحِديث، فالصَّحيُح عندنا َعَلى ما ُروَي ِفي كتاب 
ابن ُجَريج: عن عبد اهلل ْبِن َأِبي َلبيد، َعِن الزُّهري، عن ُعَبيداهلل ابن عبد اهلل، 

 اْبِن َعبَّاس، َعِن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم . َعنِ 
قلُت: أليس هشاٌم وَأباُن الَعطَّاُر َرَويا عن عبد الرحمن ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن 
الزُّهري؛ أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم؟ َقاَل: بلى، ولكنَّ زيادَة الحافظ َعَلى 

 .(3) الحافظ ُتقَبُل(
ن بن محمد العسقالني قد أجاز لنا عن الغالبي قال الطحاوي: )ووجدنا هارو

قال: روى هذا الحديث الثوري عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري. 
قال الغالبي: سمعت هذا من أبي داود. فوقفنا بذلك على أن الرجل المسكوت 
عن اسمه، في هذا الحديث من رواية ابن وهب، عن ابن جريج الذي ذكرناه 

                                 
 (.475تقريب التهذيب ) (1)
 لقائل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي.( ا2)
 (.2416العلل ) (3)
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هو: ابن أبي لبيد فعقلنا أن هذا الحديث قد صح لنا من رواية  في هذا الباب
ابن جريج كصحته لنا من رواية معمر، وقد وجدنا أبا معاوية قد حدث به عن 

 . (1)ابن جريج، فخالف ابن وهب في إسناده(
، وقال البيهقي: هو (2)وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: رجاله رجال الصحيح

 . (3)أقوى ما ورد في الباب
 (.5)، قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح (4)قال ابن الملقن: أسناده صحيح

 خالصة الحكم على الحديث:
 الوجه األول: عن معمر، الراجح اإلرسال.

الوجه الثاني: عن ابن جريج عن الزهري الصحيح أن بينهما ابن ابي لبيد، 
 ، فصح هذا الوجه موصواًل.(6)وهو ثقة كما في التقريب

 
 (127/ 6ديث الثاني: المعجم الكبير للطبراني )الح

، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي  - 5728 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدِه اأْلَْصَبَهاِنيُّ
النَّْضِر، ثنا اْبُن َأِبي ُفَدْيٍك، ثنا َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن َعبَّاِس ْبِن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعْن 

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َقَتِل النَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة ))يِه، َعْن َجدِِّه، َأبِ 
ْفَدعِ  َرِد َوالضُّ  ((َواْلُهْدُهِد َوالصُّ

 التخريج:

                                 
 (.2/326شرح مشكل اآلثار ) (1)
 (.6/345البدر المنير ) (2)
 (.2/584(، التلخيص الحبير )6/345البدر المنير ) (3)
 (.6/345البدر المنير ) (4)

 (.2/584التلخيص الحبير ) (5)
 (.319( التقريب )6)
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 (، من طريق ابن أبي فديك.5728أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )
(، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 19378والبيهقي في السنن الكبرى )

 ( من طريق علي بن بحر.2/291)
 كالهما )ابن فديك، وعلي بن بحر( عن عبد المهيمن بن عباس.

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهي عن قتل ))وفي رواية علي بن بحر 
 ((الخمسة...

  دراسة الحديث الحكم عليه:
 اس، وهو ضعيف.إسناده ضعيف انفرد به عبد المهيمن بن عب

، (2): منكر الحديث ، وقال البخاري(1)قال عنه ابن أبي حاتم: منكر الحديث
 ، قال ابن حبان:(4)، وقال أيضا: متروك الحديث (3)وقال النسائي: ليس بثقة

ينفرد عن أبيه بأشياء مناِكير ال ُيتَابع عليها من كثرة وهمه فلمَّا فحش ذلك في 
  .(5)روايته بطل االحِتَجاج ِبهِ 

قال البيهقي بعد رواية الحديث: تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، 
وحديث عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أقوى ما ورد 

 في هذا الباب.
 الحديث الثالث:  سنن ابن ماجه

ِد اْلَوهَّاِب، َقااَل: َحدََّثَنا َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعبْ  - 3223
، َعْن َأِبي  َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ َقاَل: َحدَّثََنا ِإْبرَاِهيُم ْبُن اْلَفْضِل، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ

                                 
 (.6/68لجرح والتعديل )( ا1)
 (.6/137لتاريخ الكبير )( ا2)
 (.18/441هذيب الكمال )( ت3)
 (.2/154لضعفاء )( ا4)
 (.2/149لمجروحين )( ا5)
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فْ ))ُهَرْيَرَة، َقاَل:  َرِد، َوالضِّ َدِع، َنَهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َقْتِل الصُّ
 .((َوالنَّْمَلِة، َواْلُهْدُهدِ 

 التخريج:
 ( من طريق إبراهيم بن الفضل.3223أخرجه ابن ماجه )
( من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن الزهري، 7797والبزار في مسند )

 عن سعيد بن المسيب.
 ( من طريق الزهري عن أبي صالح.10/173والخطيب في تاريخ بغداد )

( من طريق عباد بن كثير، عن عثمان األعرج، 2/160ية )وأبو نعيم في الحل
 عن الحسن.

أربعتهم )سعيد المقبري، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح، والحسن( عن أبي 
هريرة رضي اهلل عنه قال )نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل 
، الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد( هذا لفظ المقبري، وعند ابن المسيب

وأبي صالح، والحسن، النحلة بدال الضفدع، وفي رواية أبي صالح، والحسن، 
 نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب.

وعند ابن نعيم راوه الحسن عن عمران بن حصين وجابر بن عبد اهلل وأبي 
غريب من حديث الحسن عن عمران،  هريرة رضي اهلل عنهم، قال أبو نعيم:

 .(1)ابر، وأبي هريرة لم نكتبه إال من حديث عباد بن كثيروج
 دراسة الحديث والحكم عليه:

 روي هذا الحديث من أربع طرق عن أبي هريرة رضي اهلل عنه:
 الطريق األول: رواه إبراهيم بن الفضل عن المقبري. 

براهيم متروك، قال أحمد: ليس بقوى في الحديث، ضعيف الحديث ، قال (1)وا 
، وقال أيضا: ضعيف الحديث ال يكتب (2)معين: ليس حديثه بشيء يحيي بن

                                 
 (.2/160الحلية ) (1)
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، قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث (4)، قال البخاري: منكر الحديث(3)حديثه
، قال ابن (6)، وقال أبو زرعة الرازي: مديني ضعيف الحديث(5)منكر الحديث

،  (8)متروك ، قال النسائي، واألزدي، والدارقطني:(7): كان فاحش الخطأ حبان
 .(9)قال ابن حجر: متروك

 الطريق الثاني: رواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
وسليمان بن أرقم ضعيف، قال أحمد: ال يسوى شيء، ال يروى عنه 

، وقال (11)، قال يحيي بن معين: ليس يسوى فلسا، وليس بشيء(10)الحديث
، (13)، وقال أبو حاتم: متروك الحديث(12)البخاري: عن الحسن والزهري: تركوه

، قال ابن حبان: كان (14)وقال أبو زرعة: بصري ضعيف الحديث، ذاهب الحديث

                                                                             
 2788لعلل ( ا1)
 (.2/122لجرح والتعديل )( ا2)
 (.1/520لكامل البن عدي )( ا3)
 (. 1/311لتاريخ الكبير)( ا4)
 (.1/122لجرح والتعديل )( ا5)
 (1/122لجرح والتعديل)( ا6)
 (.1/105لمجروحين البن حبان )( ا7)
 (.1/46لضعفاء البن الجوزي )/( ا8)
 (.92لتقريب )( ا9)
 (.1570لعلل )( ا10)
 (4/100لجرح والتعديل )( ا11)
 (4/2الكبير )لتاريخ ( ا12)
 (.4/100لجرح والتعديل )( ا13)
 (.4/100لجرح والتعديل )( ا14)
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، قال ابن حجر: (1)ممن يقلب األخبار ويروي َعن الثقات الموضوعات
 .(2)ضعيف

الطريق الثالث: رواه سهل بن يحيي بن سبأ الحداد، عن الحسن بن علي 
ق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي صالح، عن أبي الحلواني، عن عبد الرزا

 هريرة.
ُسئل عنه الدارقطني فقال: رواه شيخ يعرف بسهل بن يحيى بن سبأ الحداد، 
عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن 
نما رواه الزهري، عن عبيد اهلل بن  أبي صالح، عن أبي هريرة، ووهم فيه. وا 

  (.3)، عن ابن عباسعبد اهلل
 الطريق الرابع: رواه عباد بن كثير عن عثمان األعرج، عن الحسن البصري.

 : مجهول. (5)، وقال مره(4)عثمان األعرج: مجهول، قال عنه الذهبي: ال يعرف 
عباد بن كثير: متروك، قال أحمد: روى أحاديث كاذبة لم يسمعها، وكان من 

. قال أبو (7)ي بن معين: ضعيف ليس بشيء. قال يحي(6)أهل مكة وكان صالحا
. (8)حاتم الرزي: كان يسكن مكة ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إنكار

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن عباد بن كثير، قلت: 

                                 
 (.1/328لمجروحين )( ا1)
 (.249التقريب )(  2)
 (.10/124علل الدارقطني ) (3)
  (.3/60( ميزان االعتدال )4)
 (.47يوان الضعفاء )( د5)
 (.6/84لجرح والتعديل )( ا6)
 (.6/84لجرح والتعديل )( ا7)
 (.6/84والتعديل )لجرح ( ا8)
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. (1)يكتب حديثه؟ قال: ال، ثم قال: كان شيخا صالحا وكان ال يضبط الحديث
 .(3): متروك . قال ابن حجر(2) ركوه: ت قال البخاري

 وعليه فالحديث ضعيف جدا.
 الحديث الرابع: سنن أبي داود

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكثِيٍر، َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن )الثوري(، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب،  - 3871
َأنَّ ))الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن: َعْن َسِعيِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َعْبِد 

َطِبيًبا َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِضْفَدٍع َيْجَعُلَها ِفي َدَواٍء، َفَنَهاُه 
 .((النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َقْتِلَها

 التخريج:
(، وفي الكبرى 4355(، والنسائي )5369(، )3871*أخرجه أبو داود )

(، وابن أبي شيبة في 1279(، والطيالسي في المسند )4848)
(، عبد بن 16069(، )15757(، وأحمد في المسند )23709المصنف)

(، 2041(، والدارمي في السنن )313حميد في المنتخب من مسنده)
(، وابن قانع في معجم 1780(، )1779والطحاوي في مشكل اآلثار )

(، وأبو نعيم 8261((، 5882(، والحاكم في المستدرك )2/160الصحابة )
(، ومعرفة السنن 19379(، و)19004(، والبيهقي في السنن )4596)

(، 1868(، والخطيب البغدادي في تاريخه )18861(، )18860للبيهقي )
( من 12/482(، والذهبي في السير )10/406والمزي في تهذيب الكمال )

بن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد طرق عن محمد بن عبد الرحمن 
بن المسيب، عبد الرحمن بن عثمان))َأنَّ َطِبيًبا َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

                                 
 (.6/84لجرح والتعديل )( ا1)
 (.6/43لتاريخ الكبير )( ا2)
 (.290لتقريب )( ا3)
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َوَسلََّم َعْن ِضْفَدٍع َيْجَعُلَها ِفي َدَواٍء، َفَنَهاُه النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن 
 ظ متقاربه، واختصره عبد بن حميد، والدارمي.َقْتِلَها((. جميعهم بألفا

 دراسة الحديث وأقول العلماء فيه:  
في إسناده سعيد بن خالد بن عبد اهلل بن قارظ القارظي وهو صدوق، ذكره ابن 

، قال ابن حجر: (2)، وقال الدارقطني: مدني يحتج به(1): في كتابه الثقات حبان
ن حجر أن النََّسائي قال في كتاب .وقد ذكر مغلطاي، والسخاوي، واب(3)صدوق

، ونقل المزي عن صاحب الكمال قول النسائي فيه (4)الجرح والتعديل )ثقة(
: )والذي نقله عنه المزي متبعا صاحب الكمال: (6)، قال مغلطاي(5))ضعيف(

ضعيف، لم أره في شيء من تصانيف النسائي فيما أعلم، والذي ذكره في 
ما أنبأتك به، وهو الذي نقله عنه جماعة أيضا كتاب صاحب )الجرح والتعديل( 

منهم ابن خلفون لما ذكره في كتاب )الثقات(. وفي كتاب )المجروحين( البن 
 حبان عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي: هو ثقة(.

 أقول العلماء في الحديث:
قال الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في 

 .  (7)الضفدع
 والحديث حسن.

                                 
 (.6/357لثقات )( ا1)
 (.33ؤاالت البرقاني )( س2)
 (.234قريب التهذيب )( ت3)
 (، تهذيب التهذيب1/395(، التحفة اللطيفة )5/281انظر إكمال تهذيب الكمال ) (4)
(4/20.) 
 (.10/405كمال )هذيب الت( 5)

 (.5/281إكمال تهذيب الكمال )( 6)
 (4/201(، ونصب الراية )4/455انظر: مستدرك الحاكم ) (7)
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 الحديث الخامس: مصنف ابن أبي شيبة 
َقاَل: َحدََّثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُزرَاَرَة ْبِن  - 23710

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل:  اَل َتْقُتُلوا ))َأْوَفى، َعْن َأِبي اْلَحَكِم اْلَبَجِليِّ
َفادِ   .((َع، َفِإنَّ َنِقيَقَها الَِّذي َتْسَمُعوَن َتْسِبيحٌ الضَّ

 التخريج:
 (، قال حدثنا يزيد بن هارون.23710*أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف)

(، وابن عدي في 512(، والصغير)3716والطبراني في األوسط)
(، وابن عساكر في تاريخ 1226(، وأبو الشيخ في العظمة )16340الكامل)
 ( من طرق عن المسيب بن واضح عن حجاج بن محمد.6/77دمشق )

( من طريق أبي 2/243والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق )
 دواد الطيالسي.

ثالثتهم )يزيد، وحجاج، وأبوداود( عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن ابي 
َفاِدعَ ))الحكم عن عبد اهلل بن عمرو  َقاَل:  ، َفِإنَّ َنِقيَقَها الَِّذي اَل َتْقُتُلوا الضَّ

 وهذا لفظ يزيد وحجاج وأبو داود بنحوه. ((َتْسَمُعوَن َتْسِبيحٌ 
 وفي إسناد يزيد لم يذكر قتادة.

ورفعه المسيب، عن حجاج، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة عن عبد اهلل  
 مرفوعًا. ولم يذكر البجلي.
ادة عن زرارة، عن ( من طريق حماد عن قت1226وأبو الشيخ في العظمة )

 عبد اهلل بن عمرو، مثل رواية المسيب، عن حجاج، عن شعبة.
(، عن معتمر بن سليمان بن 8481*وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )

 طرخان التيمي.
 ( من طريق بقية بن الوليد.86وابن المقرئ )
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كالهما )ابن التيمي، وبقية( عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، 
ْفَدَع َفِإنَّ َصْوَتُه ))أبي الحكم، عن عبد اهلل بن عمرو قال  عن اَل َتْقُتُلوا الضِّ

 ، ولم يذكر بقية أبا الحكم.((وتقديس))زاد التيمي (( الَِّذيَن َتْسَمُعوَن َتْسِبيحٌ 
(، من طريق هشام الدستوائي، 19382*وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )

عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال:  عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،
ال تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، وال تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت 

 المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم.
(، قال حدثنا أحمد المروزي، 5/1548*وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )

يزيد، عن عكرمة، قال عبد اهلل بن  عن النضر، عن إسرائيل، عن جابر بن
عمرو: ال تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل. انطلق ضفدع 
منها فوقع في تنور فيه نار طلبت بذلك مرضاة اهلل فأبدلهن اهلل أبرد شيء 

 تعلمه الماء وجعل نقيقهن التسبيح.
 دراسة الحديث والحكم عليه

 ين )الوقف والرفع(:اختلف في هذا الحديث على وجه 
 الوجه األول: الوقف رواه:

 يزيد بن هارون، عن شعبة )ولم يذكر قتادة(. -
 وأبو داود الطيالسي، عن شعبة عن قتادة. -
 وابن التيمي، عن سعيد، عن قتادة. -
 وبقية، عن سعيد، عن قتادة )ولم يذكر البجلي في روايته(.  -
ة )ولم ، عن هشام، عن قتاد(1)وعبد الوهاب، ويحيي القطان -

 يذكر البجلي في روايته(.

                                 
ذكر رواية )معاذ بن هشام ويحيي القطان( عن هشام، ابن أبي حاتم في العلل ولم أقف  (1)

 (.6/265عليها )
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 ومعاذ بن هشام، عن هشام عن قتادة.  -
 وجابر بن يزيد، عن عكرمة، عن عبد اهلل بن عمرو.  -

 الوجه الثاني: مرفوعًا رواه:
 المسيب بن واضح عن حجاج عن شعبة، )لم يذكر البجلي(. -

 قال الطبراني في األوسط )لم يرفع هذا الحديث عن شعبة، إال حجاج، تفرد
 المسيب بن واضح(

قال ابن عدي بعد ان ساق رواية المسيب، عن حجاج )وهذا بهذا اإلسناد 
 .(1)يرويه الُمَسيَّب ويرفعه ِإَلى النَِّبّي َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوسلََّم والحديث موقوف(

وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل: )قال: َأِبي ِفي َحِديِث ُشْعَبَة َعن َقتَاَدة َعن 
اَرة ْبن أوفى َعن َأِبي الحكم َعن َعْبد اللَّه ْبن َعْمرو اَل تقتُلوا الضفادع َقاَل ُزرَ 

  َأِبي َأُبو الحكم َعْبد الرَّْحَمن ْبن َأِبي نعم(
)وُسِئَل َأُبو ُزْرَعَة َعْن حديٍث َرَواُه ُمعاذ ْبن ِهَشاٍم، َعْن َأِبيِه )هشام الدستوائي(، 

عن أبي الَحَكم، عن عبد اهلل ابن َعْمٍرو؛ َقاَل: ال تقُتلوا َعْن َقتادة، َعْن ُزراَرة، 
ْفِدَع؛ فإن صوَته الذي تسمعون تسبيٌح.  الضِّ

 َوَرَواُه َيْحَيى القطَّان، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َقتادة، َعْن ُزراَرة، عن عبد اهلل بن عمرو.
 د اهلل بن عمرو.َوَرَواُه ُشعبة، َعْن َقتادة، َعْن ُزراَرة، عن ابن ُنْعٍم، عن عب

؟  فقيل أَلِبي ُزْرَعَة: أيُّها أَصحُّ
، َوَأُبو الَحَكم: هو عبد الرحمن ْبن َأِبي ُنْعٍم(  .(2)َقاَل: َحِديث ُشعبة أصحُّ

قال الذهبي: )المسيب، حدثنا حجاج، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن 
 تقتلوا أوفى، عن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال

 .(1)الضفادع، فإن نقيقها تسبيح. صوابه موقوف(

                                 
 (.9/642الكامل في ضعفاء الرجال ) (1)

 (.2510رقم ) (6/265علل أبي حاتم ) (2)
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وال يرويه مرفوعًا إال المسيب بن واضح السلمي التلمسني الحمصي: قال عنه 
أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل، وقال ابن عدّي: وكان 

ما قاله  وهذا خالف -النَّسائّي َحَسن الرأي فيه، ويقول: الّناس يؤذوننا فيه. 
، وَذَكر َلُه ابن عدي عدة أحاديث مناكير، - (2)النسائي قال وهو عندي ضعيف

 ثم قال: أرجو أّن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن ُيْكَتب حديثه. 
وسمعت َأَبا َعُروَبة، يقول: كان المسيب ْبن واضح ال يحدِّث إال بشيء يعرفه  

 ويقف عليه. 
 .(3)كن من سننهقال الدارقطني فيه: ضعيف في أما

 خالصة الحكم على الحديث:
 صوابه الوقف.

 الحديث السادس: مصنف عبد الرزاق
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل  - 8392 َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

ْفَدُع ُتْطِفُئ النَّاَر َعْن ))َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ِإْبرَاِهيَم، َوَكاَن اْلَوَزُغ َيْنُفُخ َكاَنِت الضُّ
 .((ِفيِه، َفُنِهَي َعْن َقْتِل َهَذا، َوُأِمَر ِبَقْتِل َهَذا

 التخريج:
 (. 8392رواه عبد الرزاق في المصنف )

 الحكم على الحديث:
 إسناده صحيح.

                                                                             
 (.5/2628(، ذخيرة الحفاظ )4/117ميزان االعتدال ) (1)

 (.73مشيخة النسائي ) (2)

 (، 5/1259انظر: تاريخ اإلسالم ) (3)
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 الحديث السابع: الكامل في ضعفاء الرجال
جية الحراني، َحدثنا أحمد بن َعبد َحدثنا َيحيى بن َعبد الرحمن بن نا - 4530

الرحمن بن مفضل، َحدثنا ُمحمد بن سليمان، َحدثنا حماد بن ُعبيد الكوفي 
الذي يسكن ناحية الري، َحدثنا جابر، عن ِعكرَمة، عن ابن عباس؛ أن ضفدعا 
ألقت نفسها في النار من مخافة اهلل، فأثابهن اهلل بها برد الماء، وجعل نقيقهن 

ال: نهى رسول اهلل َصلى اهلل َعليه وَسلم عن قتل الضفدع والصرد التسبيح. وق
 والنحلة.

: وال أعلم لحماد بن ُعبيد غير (1)(، وقال4530رواه ابن عدي في الكامل )
 هذا الحديث، وهو الذي ذكره الُبخاري.

، وقال البخاري: (2)قال أبو حاتم عن حماد: ليس بصحيح الحديث، وال يعبأ به
 .(4)، قال ابن حبان: كان ممن يخطئ(3)لم يصح حديثه

 الحكم على الحديث: ضعيف.
 الحديث الثامن: المراسيل ألبي داود 

ُحدِّْثُت َعِن اْبِن الُمَباَرِك، َعْن ِإْبرَاِهيَم ْبِن َطْهَماَن، َعْن َعبَّاِد ْبِن ِإْسَحاَق،  -375
وَسلم َعِن الَخَطاِطيِف ُعوِذ َعْن َأِبيِه، َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلِل َصلى اهلل َعليِه 

 الُبُيوِت.
 التخريج والدراسة:

(، 19380(، والبيهقي في السنن الكبرى )375أخرجه أبو داود في المراسيل )
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث 

                                 
 (.3/338لكامل )( ا1)

 (.3/143لجرح والتعديل )( ا2)
 (. 3/28لتاريخ الكبير )( ا3)
 (.8/205لثقات )( ا4)
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ل: المرادي، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقا
. ورواه إبراهيم بن طهمان عن ((ال تقتلوا هذه العوذ، إنها تعوذ بكم من غيركم))

 عباد بن إسحاق عن أبيه قال وذكره، ثم قال وكالهما منقطع.
 الحديث التاسع: معجم الصحابة البن قانع 

، نا اْلَعبَّاُس ْبُن َحدََّثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبرَاِهيَم اْلَبزَّاُز، نا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلجَ  َزِريُّ
، نا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َضْمَضِم ْبِن ُزْرَعَة، َعْن ُشَرْيِح  اْلَهْيَثِم اأْلَْنَطاِكيُّ
ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن َأِبي ُزَهْيٍر النَُّمْيِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  ((ُلوا اْلَجرَاَد َفِإنَُّه ُجْنُد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ اَل ُتَقاتِ ))
 التخريج:

(، وابن أبي عاصم في األحاد والمثاني 239/ 3أخرجه ابن قانع في معجمه)
(، والطبراني في 23(، ومحمد بن القاسم في األخبار والحكايات ) 1440)

(، واألصبهاني في العظمة 9277(، واألوسط)757المعجم الكبير)
( وأبي نعيم في 159(، والموصلي في المخزون في علم الحديث )5/1788)

(، من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم 6804معرفة الصحابة )
بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميري عن النبي صلى اهلل 

، وهذا لفظ ابن قانع، ((ال تقاتلوا الجراد فإنه جند اهلل عز وجل)) عليه وسلم
 والبقية بنحوه.

فإنه جند )) ((ال تقتلوا))وعند أبي عاصم، وابن القاسم، والطبراني، واألصبهاني 
 . ((اهلل األعظم

(، عن علي بن أحمد، عن أحمد بن عبيد، 9654والبيهقي في شعب اإليمان )
ْنِد اَل َتْقُتُلوا اْلَجرَاَد َفِإنَُّه ِمْن جُ )) عن أبي زهير، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .((اهلِل اأْلَْعَظمِ 
 دراسة الحديث والحكم عليه:



 

 
630 

 مدار الحديث على إسماعيل بن عياش 
، وقال يزيد بن هارون: ما رأيت (1)قال عنه داود بن عمر الضبي:كان حافظاً 

، وعن يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش (2)أحفظ من إسماعيل ابن عياش
 .(3)ثقة
ما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن وقال على ابن المدينى: رجالن ه 

، وقال أحمد بن حنبل: روايته عن أهل العراق (4)عياش، وعبد اهلل بن لهيعة
، (5)وأهل الحجاز، بعض الشيء، وروايته عن أهل الشام، كأنه أثبت وأصح

وقال أبو داود: سألت أحمد عن إسماعيل بن عياش، فقال: ما حدث عن 
نعم. فأما ما حدث عن غيرهم، فعنده  مشايخهم. قلت: الشاميين؟ قال:

سماعيل ثقة (6)مناكير . وقال يعقوب بن سفيان: وتكلم قوم في إسماعيل، وا 
عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب 

، وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: سمعت (7)عن ثقات المدنيين والمكيين
ول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما يحيى بن معين يق

، وعن على (8)روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم
ابن المديني: كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن 

                                 
 (.3/170تهذيب الكمال ) (1)
 (.3/172(، تهذيب الكامل )2/191التعديل )الجرح و  (2)

 (.2/81الكامل البن عدي ) (3)
 (.6/222تاريخ بغداد ) (4)
 (.2/81(، الكامل في ضعفاء الرجال )2/192الجرح والتعديل ) (5)

 (.6/225تاريخ بغداد ) (6)
 (.6/224(، تاريخ بغداد )2/424المعرفة ) (7)

 (.6/226تاريخ بغداد ) (8)
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، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده (1)غير أهل الشام، ففيه ضعف
ذا حدث عن غير أهل بلده، ففيه نظر، وقال في موضع آخر: ما فصحيح، وا  

 .(2)روى عن الشاميين فهو أصح
، وقال (3)وقال أبو زرعة: صدوق؛ إال أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين

أبو حاتم: كان إسماعيل ْبن َعيَّاش من اْلحفاظ المتقنين ِفي حداثته َفَلمَّا كبر 
صباه وحداثته َأَتى ِبِه َعَلى ِجَهته َوَما حفظ َعَلى تغير حفظه َفَما حفظ ِفي 

ْسَناد وألزق اْلَمْتن  ْسَناد ِفي اإلِْ اْلكبر من َحِديث الغرباء خلط ِفيِه َوأْدخل اإلِْ
ِباْلَمْتِن َوُهَو اَل يعلم َومن َكاَن َهَذا َنعته َحتَّى َصار اْلَخَطأ ِفي َحِديثه يكثر خرج 

، وقال أبو جعفر العقيلى: ِإذا حدث عن (4)يَما َلْم يخلط ِفيهِ َعن ااِلْحِتَجاج ِبِه فِ 
 . (5)غير أهل الشام اضطرب، وأخطأ

، وقال عبد الرحمن بن أبى (6)وَعن يحيى ْبن َمِعين: أرجو أن ال يكون به بأس
حاتم: سألت أبى عن إسماعيل بن عياش، فقال: هو لين، يكتب حديثه، ال 

 .(7)اق الفزاريأعلم أحدا كف عنه إال أبو إسح
قال أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ماروى عن المعروفين، وال تكتب عنه 
ما روى عن غير المعروفين، وال تكتب عن إسماعيل بن عياش، ما روى عن 

  .(8)المعروفين وال غيرهم
                                 

 (.6/227(، تاريخ بغداد )161ن أبي شيبة )سؤاالت اب (1)
 (.1/369التاريخ الكبير ) (2)
 (.2/192الجراح والتعديل ) (3)
 (.1/125المجروحين ) (4)

 (.1/88الضعفاء ) (5)

 (.2/81472(، الكامل البن عدي )2/192الجرح والتعديل ) (6)

 (.2/192الجرح والتعديل ) (7)

 (.1/90الضعفاء الكبير للعقيلي ) (8)
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، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال ايضا: مضطرب (1)قال النسائي: ضعيف
، قال ابن حجر:  (2)غير الشاميين، وفي موضع: ضعيف الحديث، وزاد عن

 .(3)صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم
 ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي الحمصي. -

. قال (5)ونقل بن خلفون عن ابن نمير توثيقه .(4)قال يحيي بن معين: ثقة
أبو حاتم:  . قال(7). وذكره ابن حبان في الثقات(6)أحمد بن عيسى: ال بأس به

 . (8)ضعيف
 .(9)قال ابن حجر: صدوق يهم

 شريح بن عبيد بن الحضرمى الشامي الحمصي.  -
 .(11). وقال النسائي: ثقة(10)قال أحمد بن عبد اهلل العجلي: ثقة

َوَقال عثمان ْبن َسِعيد الدارمي، َعن دحيم: من شيوخ حمص الكبار، 
 .(12)ثقة

                                 
 (.4/475الكامل البن عدي ) (1)
 (.4/230(، )4/118(، و)3/30(، و)1/65السنن ) (2)
 (.109تقريب التهذيب ) (3)
 (.4/468الجرح والتعديل ) (4)

 (4/462تهذيب التهذيب ) (5)
 (.13/328تهذيب الكمال ) (6)
 (.6/485الثقات ) (7)
 (.4/468الجرح والتعديل ) (8)
 (.280تقريب التهذيب ) (9)
 (.1/452الثقات ) (10)
 (.12/447تهذيب الكمال ) (11)
 (.12/447تهذيب الكمال ) (12)
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 .(1)وقال أبو حاتم الدارمي: كان ثبتا
ل ُمَحمَّد ْبن عوف: هل سمع شريح ْبن ُعَبيد من َأبي الدَّْرَداء؟ فقال: وسئ

ال. قيل له: فسمع من أحد من أصحاب النَِّبّي صلى اهلل عليه وسلم؟ 
قال: ما أظن ذلك، وذلك أنه ال يقول ِفي شيء من ذلك سمعت وهو 

. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي (3). وذكره ابن حبان: في الثقات(2)ثقة
قول: شريح لم يدرك أبا أمامة، وال الحارث بن الحارث، وال المقدم. وعد ي

 . (5)،  قال ابن حجر: ثقة وكان يرسل كثير(4)غيرهم
الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، تفرد به إسماعيل بن عياش، وال 

 يحتمل تفرده. 
 (7/239الحديث العاشر:سنن النسائي )

َسِعيٍد َقاَل: َحدََّثَنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن ُصَهْيٍب،  َأْخَبَرَنا ُقَتْيَبُة ْبنُ  - 4445
َمْن َقَتَل ُعْصُفورًا َفَما َفْوَقَها ِبَغْيِر َحقَِّها، ))َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َيْرَفُعُه َقاَل: 
اللَِّه، َفَما َحقَُّها؟ َقاَل:  ، ِقيَل: َيا َرُسولَ ((َسَأَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 ((َحقَُّها َأْن َتْذَبَحَها َفتَْأُكَلَها، َواَل َتْقَطْع رَْأَسَها َفُيْرَمى ِبَها))
 التخريج:

(، 4841(، )4519(، وفي الكبرى )4445(، )4349*أخرجه النسائي)
(، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل 606والشافعي في السنن المأثورة)

(، ومعرفة السنن 18128(، والبيهقي في السنن الكبرى)872اآلثار)

                                 
 (.187مشاهير علماء األمصار ) (1)
 (.12/447تهذيب الكمال ) (2)

 (.4/353الثقات ) (3)
 (.90المراسيل ) (4)
 (.265تقريب التهذيب ) (5)
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(، ومن طريقه البيهقي في 2393(، والطيالسي في مسنده)18050واآلثار)
(، وعبد الرزاق في مصنف 10564وشعب اإليمان)(، 1913الكبرى)

(، والحاكم 598(، والحميد في مسنده )2021(، الدارمي في السنن )8414)
 (، من طرق عن سفيان بن عيينة به.7574في المستدرك )

 ورواه الطيالسي عن، ابن عيينة وشعبة، وقال: وحديث ابن عيينة أتم.   
(، 1913البيهقي في الكبرى)(، ومن طريقه 2393* وأخرجه الطيالسي)

( ومن طريقه الطبراني 6550(. وأحمد في المسند)10564وشعب اإليمان)
(، وعلي بن الجعد في مسنده 6960(، وأحمد في المسند)14345في الكبير )

 ( من طرق عن شعبة. 1620)
(، ومن طريقه الطبراني في 104*وأخرجه أسد بن موسى في الزهد )

( والبزار في مسنده 6861(، )6551ي المسند)(. وأحمد ف14344الكبير)
 (، من طرق عن حماد بن سلمة.12(، وأبو الحسن الحنيفي)2463)

ثالثتهم )سفيان بن عيينة، وشعبة، وحماد بن سلمة( عن عمرو، عن صهيب، 
من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، ))عن عبد اهلل بن عمرو يرفعه قال: 

، قيل: يا رسول اهلل، فما حقها؟ قال: ((قيامةسأل اهلل عز وجل عنها يوم ال
.واللفظ لسفيان، وبنحوه ((حقها أن تذبحها فتأكلها، وال يقطع رأسها فيرمى بها))

 عن شعبة، وعن حماد، مختصرًا.
زاد الحميدي: فقيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه: أخبرني عمرو، عن 

قط: صهيب الحذاء، ما قال صهيب الحذاء، فقال سفيان: ما سمعت عمرا قال 
 إال: صهيبا، مولى عبد اهلل بن عامر. 
( قال حدثنا عبد اهلل بن وهيب 14331*وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )

الغزي ثنا محمد بن أبي السري العسقالني ثنا شعيب بن إسحاق عن ابن 
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غيره  ما من دابة طائر وال))جريج عن عطاء عن عبد اهلل بن عمرو رفعه قال: 
 .((يقتل بغير حق إال سيخاصمه يوم القيامة

 دراسة الحديث والحكم عليه:
فيه صهيب الحذاء مولى عبد اهلل بن عامر، ذكره ابن حبان في الثقات، قال 
عنه ابن القطان ال يعرف، وقال أبو حاتم: قال ال يعرف وال يسمى، وقال ابن 

 .(1)حجر مقبول، وقال الذهبي: مجهول
صحيح األسناد، قال ابن حجر: وأعله بن القطان بصهيب مولى قال الحاكم: 

 . (2)بن عامر الراوي عن عبد اهلل فقال ال يعرف حاله
 إسناده ضعيف لجهالة صهيب الحذاء.

*وما أخرجه الطبراني، عن عبد اهلل بن وهيب الغزي، ثنا محمد بن أبي السري 
عبد اهلل بن  العسقالني ثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عن عطاء عن

ما من دابة طائر وال غيره يقتل بغير حق إال سيخاصمه يوم ))عمرو رفعه قال: 
 .((القيامة

، ومحمد بن أبي (3)ففيه عبد اهلل بن وهيب الغزي قال الهيثمي: لم أعرفه
السري العسقالني، قال إبرهيم بن عبد اللَّه بن الجنيد: سألت يحيى بن مِعيٍن 

 . (4)فقال: ثقةعن ابن أِبي الّسرّي، 
، وقال أبوحاتم: ليِّن (1)وقال ابن ِحّبان ِفي كتاب " الثّقات ": َكاَن ِمَن اْلُحّفاظ

، وقال ابن حجر)َقال مسلمة بن (3)، وقال ابن عدّي: كثير الَغَلط(2)الحِديثِ 

                                 
(،ديوان 4/440ب)(، تهذيب التهذي13/243(، تهذيب الكمال)4/445الجرح والتعديل)(1)

 (.197الضعفاء)
 (.4/154تلخيص الحبير ) (2)
 (.47/ 2مجمع الزوائد) (3)
 (.397سؤاالت ابن الجنيد) (4)
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. (4)قاسم. كان كثير الوهم، وكان ال بأس. قال ابن وضاح: كان كثير الغلط(
 .(5)صدوق عارف له أوهام كثيرةوقال في التقريب: 

، فهذا األسناد ضعيف فيه عبد اهلل (6)قال الذهبي: ولمحمد هذا أحاديث تستنكر
 بن وهيب وهو مجهول.

 (239/ 7الحديث الحادى عشر: سنن النسائي )
يِصيُّ َقاَل: َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ  - 4446 َقاَل:  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد اْلِمصِّ

َحدََّثَنا َأُبو ُعَبْيَدَة َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َواِصٍل، َعْن َخَلٍف َيْعِني اْبَن ِمْهرَاَن َقاَل: َحدََّثَنا 
َعاِمٌر اأْلَْحَوُل، َعْن َصاِلِح ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّريِد َقاَل: َسِمْعُت الشَِّريَد 

َمْن َقَتَل ُعْصُفورًا َعَبثًا ))لَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل ال
، ِإنَّ ُفاَلًنا َقَتَلِني َعَبثًا، َوَلْم  َعجَّ ِإَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُقوُل: َيا َربِّ

 ((َيْقُتْلِني ِلَمْنَفَعةٍ 

 التخريج:
 (.19470* أخرجه أحمد في المسند )

(، 1/343(، وابن قانع في معجمه )4520(، وفي الكبرى )4446والنسائي)
(، 7245(، والطبراني في المعجم الكبير )5894وابن حبان في صحيحه)

(، من طرق 8/298والمزي في تهذيب الكمال )في ترجمة خلف بن مهران( )
 عن أحمد به.

                                                                             
 (.9/88الثقات ) (1)
 (.8/105الجرح والتعديل) (2)
 (.9/69الكامل ) (3)
 (.9/425تهذيب التهذيب ) (4)

 (.405التقريب ) (5)

 (.4/24ميزان االعتدال ) (6)
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(، والدوالبي 18) *وأخرجه أبو منصور الشيباني في جزء من حديث ابن معين
(، وابن السماك في الفوائد 7245(، والطبراني )1/175في الكنى واألسماء )

 (، من طرق عن يحيي بن معين.73المنتقاة)
(، ومن طريقه ابن 23*أخرجه عبد اهلل بن عون في نسخته عن شيوخه )

(، واآلجري في تحريم النرد والشطرنج 1/343قانع في معجمه )
(، والبيهقي في شعب 11868وابن عدي في الكامل)، (1)(54والمالهي)

 (.8/521(، والخطيب في تاريخ بغداد)10565)
( من طريق أبي 55*وأخرجه اآلجري في تحريم النرد والشطرنج والمالهي)

 معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي.
أربعتهم )أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن عون، والقطيعي( عن عبد الواحد 

بو عبيدة، عن خلف يعني ابن مهران، عن عامر األحول، عن صالح الحداد أ
بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول اهلل 

من قتل عصفورا عبثا، عج إلى اهلل عز وجل يوم ))صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
واللفظ  ((القيامة منه يقول: يا رب إن فالنا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة

 ألحمد، وثالثتهم بمثله.
(، وابن أبي عاصم في اآلحاد 4/277*وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )

( من طريق حرمي بن 1/343(، وابن قانع في معجمه )1572والمثاني )
، عن عامر (2)-خلف بن مهران -عمارة، عن أبو الربيع أمام مسجد بني عدي

مرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول األحول، عن صالح بن دينار، عن ع
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بمثله.

                                 
 د اهلل بن عدي الخراز، ولعله خطأ في الطبعة.قال عب (1)
 ليس موجود في السند باسمه.  (2)
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(، الطبراني في الكبير 873*وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار)
( من طريق خالد ين يزيد الكاهلي، عن أبو بكر بن عياش، عن أبان 7246)

صلى  ، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي(1)بن صالح، عن ابن دينار
اهلل عليه وسلم، وقال مثله، )أي مثل رواية عامر األحول عن صالح بن دينار 

 به(.
 دراسة الحديث والحكم عليه:

مدار الحديث على صالح بن دينار ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له 
 .(2)النسائي حديث واحد قال ابن حجر: مقبول

 وعليه فإسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار.
 ث الثاني عشر: المجالسة وجواهر العلمالحدي

َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد النَِّباِجيُّ َورَّاُق َيْحَيى ْبِن َمِعيٍن، نا َعبَّاُد ْبُن  - 3181 
ُموَسى اأَلْزَرُق، نا السَِّريُّ ْبُن َيْحَيى، َعْن ِزَياِد ْبِن اْلُمْنِذِر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن 

َمْن َقَتَل ُعْصُفورًا ))ٍك؛ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنِس ْبِن َمالِ 
! َسْل َهَذا ِلَم َقَتَلِني َعَبثًا ِبال َمْنَفَعةٍ   ((َعَبثًا؛ َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلُه ُصرَاٌخ: َربِّ

 
 
 

 التخريج:

                                 
وفي شرح مشكل اآلثار طبعة الرسالة، عمرو بن دينار، بدال صالح بن دينار، ولعله  (1)

 خطأ في المطبوع واهلل أعلم.

 (.271لتقريب )( ا2)
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(، وابن عدي في 3181*أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم)
( من طريق زياد بن 524(، والشهاب القضاعي في مسنده)7152الكامل)
 المنذر.

 دارسة الحديث والحكم عليه:
الحديث من طريق زياد بن المنذر الرافضي، قال عنه األمام أحمد بن حنبل: 

. عن يحيى بن معين: كذاب عدو اهلل، ليس (1)متروك الحديث، وضعفه جدا
. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، (3)، وقال النسائى:متروك(2)يسوى فلسا

. قال ابن حجر: (4)كوفي ضعيف الحديث، واهي الحديث وقال أبو زرعة:
 . (5)رافضي، كذبه يحيي بن معين

 الحديث ضعيف جدا
 الحديث الثالث عشر: مصنف عبد الرزاق 

زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َقتَادَ  - 8474 َصلَّى اهلُل -َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َعْبُد الرَّ
َأْو َقاَل :  ((َمْن َقَتَل ُعْصُفورًا ، َفَما ُدوَنُه ِبَغْيِر َحقٍّ َعجَّ ِإَلى اهللِ )):  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .((َرحَّ ِإَلى اهلِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَقاَل: َيا َربِّ َقَتَلِني ُفاَلٌن ِبَغْيِر َمْنَفَعةٍ ))
 ( تفرد به عبد الرزاق وهو منقطع.8474أخرجه عبد الرزاق )

 

                                 
 (.3/382العلل ومعرفة الرجال) (1)
 (.1/306المجروحين ) (2)
 (.181الضعفاء والمتروكين ) (3)
 (.3/546الجرح والتعديل ) (4)

 (.348تقريب التهذيب) (5)
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 المبحث الثاني:
 شرح غريب األحاديث:

: العدد ال ((َنَهى َعْن َقْتِل َأْرَبٍع ِمَن الدََّوابِّ )) في قوله صلى اهلل عليه وسلم
مفهوم له ما لم يوجد قرينة، كما هو مقرر في األصول، ألن ما نهى عن قتله 

 أكثر من أربع.
. والمقصود به في الحديث: نوع (1))النمل(: معروف الواحدة نملة والجمع نمال

منه خاص وهو الكبار منها ذوات األرجل الطوال وذلك أنها قليلة األذى 
 .(2)والضرر

)الصرد(: هو مهمل الحروف، على وزن جعل، وكنيته أبو كثير وهو طائر، 
ه النضر بن شميل، وهو فوق العصفور يصيد العصافير، والجمع صردان، قال

أبقع ضخم الرأس، يكون في الشجرة. نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم 
المنقار، له برثن عظيم، يعني أصابعه عظيمة ال يرى إال في سعفة أو شجرة، 
ال يقدر عليه أحد، وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم وله صفير 

يدعوه إلى التقرب منه، فإذا مختلف، يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته، ف
اجتمعوا إليه، شد على بعضهم وله منقار شديد، فإذا نقر واحدا قده من 
ساعته، وأكله، وال يزال هذا دأبه. ومأواه األشجار ورؤوس القالع، وأعالي 

 .(3)الحصون
)الخطاف(: بضم الخاء المعجمة جمعه خطاطيف، ويسمى زوار الهند وهو من 

الناس، تقطع البالد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم، ثم الطيور القواطع إلى 
إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليها، وهذا الطائر يعرف عند 

                                 
 (.2/497ياة الحيوان الكبرى )( ح1)
 (.4/157عالم السنن )( م2)
 (.2/83ياة الحيوان الكبرى )( ح3)
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الناس بعصفور الجنة، ألنه زهد ما في أيديهم من األقوات فأحبوه ألنه إنما 
 ، ويطلق عليه العوذ.(1)يتقو بالذباب والبعوض
ُفورًا َفَما َفْوَقَها( أي: في الحقارة والِصَغِر، أو في كبر الجثة )َمْن َقَتَل ُعصْ 

 والعظم، )ِبَغْيِر َحقَِّها(: وهو االنتفاُع بأكِلَها.
 األحكام الفقهية المستفادة من األحاديث:

قال الخطابي: )يقال إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه  -1
وال، وذلك أنها قليلة األذى خاص، وهو الكبار منها ذوات األرجل الط

والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصرد 
فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي 
عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته، وال لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، أال 

سلم قد نهى عن ذبح الحيوان إاّل ترى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
لمأكلة، ويقال إن الهدهد منتن اللحم فصار في معنى الجاللة المنهي 
عنها، وأما الصرد فإن العرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشخصه، ويقال 

 . (2)إنهم إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد(
ثنى النمل في وكره الحنفية والمالكية والحنابلة، قتل النمل والنحل، واست -2

حالة األذية، فإنه حينئذ يجوز قتله، وأجازا المالكية قتل النمل بشرطين: أن 
تؤذي، وأن ال يقدر على تركها، وكرهوه عند اإلذاية مع القدرة على تركها، 
ومنعوه عند عدم اإلذاية، وال فرق عندهم في ذلك بين أن تكون اإلذاية في 

 .(3)البدن أو المال

                                 
 (1/411ياة الحيوان الكبرى )( ح1)
 (ٍ 158-4/157عالم السنن )( م2)
المدينة المعونة على مذهب عالم (، 2/196بدائع الصنائع )(، 2/66( تبين الحقائق )3)
 (.2/349(، كشاف القناع)5/515الفروع  )(، 1734)
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ية قتل النمل السليماني، والنحل، والضفدع، أما غير يحرم عند الشافع -3
السليماني، وهو الصغير المسمى بالذر، فيجوز قتله بغير اإلحراق، وكذا 

 . (1)باإلحراق إن تعين طريقا لدفعه
 حكم أكل الهدهد، والصرد، والخطاف. -4

 . (2)ذهب اإلحناف إلى جواز أكل الخطاف، ويكره عندهم الصرد والهدهد
الك أكل شيء من الطير كله، وال بأس بأكل الهدهد والخطاف، ولم يكره م

 .(3)وروي كراهة أكل الخطاف لقلة لحمه
ويحرم عند الشافعية أكل الهدهد، والصرد، والخطاف، وفيها وجه ضعيف 

 .(4)باإلباحة عنهم
وعن اإلمام أحمد روايتين في الهدهد والصرد أنهما حالل؛ ألنهما ليسا من 

يستخبثان. وعنه تحريمهما؛ ألن النبي صلى اهلل عليه  ذوات المخلب، وال
وسلم نهى عن قتل الهدهد، والصرد، والنملة، والنحلة. وكل ما كان ال يصيد 

 .(5)بمخلبه، وال يأكل الجيف، وال يستخبث، فهو حالل(
 .(6)أما الخطاف فقد سئل عنه فقال: ال أدري

 حكم أكل الضفدع:  -5
 .(7)ابلة إلى تحريم أكل الضفدعذهب اإلحناف، والشافعية، والحن

                                 
 (3/343(، نهاية المحتاج )3/146روضة الطالبين )( 1)
 .(6:306المختار )الدر ( 2)
 (.4/346التاج واألكليل )(، 1/450( المدونة )3)
 (.9/22المجموع )(  4)
 (.13/328لمغني )( ا5)
 (.13/323لمغني )( ا6)
(، 13/345المغني )(، 9/30والمجموع )(، 4/353(، الهداية )5/35بدائع الصنائع )( 7)

 (.6/271والفروع)
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 .  (1)وذهب المالكية إلى جواز أكلها ألنها من صيد البحر
أي: لغير األكل، فإن  ((ال تقاتلوا الجرد))في قوله صلى اهلل عليه وسلم  -6

 .(2)تعرض إلفساد األرض، جاز دفعه بالقتل وغيره
 ((َقَها ِبَغْيِر َحقَِّهاَمْن َقَتَل ُعْصُفورًا َفَما َفوْ ))قوله صلى اهلل عليه وسلم  -7

وهذا دليل واضح أن ما يحل أكله ال يجوز قتله لما فيه من (قال ابن عبد البر 
ضاعة المال، واهلل قد نهى عن الفساد، وأخبر أنه ال يحبه وقد نهى  الفساد وا 
عن إضاعة المال، وكل مقدور عليه ذكاته الذبح، وكل ممتنع من الصيد 

 .(3)نه مع سنة التسمية في ذلك(ذكاته الحديد حيث أدركت م
 

                                 
 (.4/357(، النوادر )1/542( المدونة )1)
 (.2/497(، التيسير بشرح الجامع الصغير )7/2676رقاة المفاتيح )( م2)
 (.12/38الستذكار )( ا3)



 

 
644 

 الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعم اهلل على أن وفقني إلتمام هذا 

 البحث، وفيما يلي رصد ألبرز نتائجه:
أن مجموع ما روي في باب النهي عن قتل الحيوانات ثالثة  -1

 عشر حديثًا.
النحلة، والهدهد، الحيوانات المذكورة في األحاديث هي: النملة، و  -2

 والصرد، والضفدع، والخطاطيف، والجراد.
أقوى ما ورد في باب النهي عن قتل الحيوانات، حديث عبد اهلل  -3

ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َقْتِل ))بن عباس قال: 
: النَّْمَلُة، َوالنَّْحَلُة، َواْلُهدْ  َردُ َأْرَبٍع ِمَن الدََّوابِّ  .((ُهُد، َوالصُّ

 يكره قتل النمل والنحل إال في حال دفع األذية الواقعة منهما. -4
اختلف الفقهاء في حكم أكل الخطاف، والهدهد، والصرد بين  -5

 التحريم والكرهة والجواز.
 الجمهور على تحريم أكل الضفدع، وذهب المالكية للجواز. -6
د األرض جاز ال يجوز قتل الجراد لغير األكل، فإن تعرض إلفسا -7

 دفعه بالقتل وغيره.
ال يجوز قتل ما ينتفع الناس به من مأكول اللحم دون منفعة  -8

 لذلك.
واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
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لرشد الرياض، ط: األولى، بن محمد، ت: كمال الحوت، مكتبة ا

1409. 
المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب  -68

الرحمن األعظمي، الناشر: المجلس العلمي الهند، ط: الثانية، 
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1403. 
معالم السنن، الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  -69

-هـ 1351بن الخطاب، المطبعة العلمية حلب، ط: األولى 
 م. 1932

معجم الصحابة، ابن قانع، أبو الحسين عبد الباقي البغدادي،  -71
ت:صالح المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية المدينة 

 .1418المنورة،ط:األولى 
المعجم الكبير، الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت:  -71

حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط: 
 م.1983الثانية، 

المعجم البن المقرئ، أبو بكر محمد بن إبراهيم األصبهاني، ت:  -72
هـ 1419عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ط: األولى، 

 م. 1998
معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين، أبو العباس  -73

أحمد بن محمد بن قاسم بن ُمْحِرز، ت: أبو عمر محمد بن علي 
-هـ 1430ثة القاهرة، ط: األولى، األزهري، الفاروق الحدي

 م.2009
معرفة السنن واآلثار،البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن  -74

علي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية 
 م.1991 -هـ 1412باكستان، ط: األولى، 

معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن إسحاق  -75
العزازي، دار الوطن الرياض،ط:األولى األصبهاني، ت: عادل 

 م.1998هـ1419
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المعونة على مذهب عالم المدينة، الثعلبي، أبو محمد عبد  -76
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ت: حميش عبد الحّق، 
المكتبة التجارية، )رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة 

 المكرمة(.
عبد اهلل بن أحمد بن المغني، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين  -77

محمد المقدسي، ت: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، وعبد 
هـ 1417الفتاح محمد لحلو، عالم الكتب، الرياض، ط: الثالثة، 

 م.1997 -
المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن  -78

حميد بن نصر، ت: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد 
 – 1408القاهرة، ط: األولى،  –مكتبة السنة خليل الصعيدي، 

1988. 
موضح أوهام الجمع والتفريق، الخطيب البغدادي أحمد بن علي  -79

بن ثابت، ت: عبد المعطي قلعجي،دار المعرفة 
 .1407بيروت،ط:األولى،

ميزان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، شمس الدين أبو عبد  -81
محمد البجاوي، دار  اهلل محمد بن أحمد بن عثمان، ت: علي

 م. 1963 -هـ  1382المعرفة، بيروت، ط: األولى، 
نسخة عبد اهلل بن عون الخراز عن شيوخه، الخزاز عبد اهلل بن  -81

عون، ت: أحمد عبد القادر غزي، مجلة الشريعة والدراسات 
 م. 2008اإلسالمية بالكويت، ط: األولى، 

اهلل بن يوسف،  نصب الراية، الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد -82
ت: محمد عوامة، مؤسسة الريان بيروت،ط: األولى، 
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 م.1997هـ/1418
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، علي بن أبي بكر  -83

بن عبد الجليل الفرغاني، ت: طالل يوسف، دار احياء التراث 
 العربي بيروت.
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