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ABSTRACT 

 

The research topic: Analytical study on Hadiths that mention the ruling of eating a hyena. 

The research aims to know the narration of the hadith of Jabir, may God be pleased with him, on 

the permissibility of eating the hyena, and the hadith of Khuzaymah ibn Juzza in the prohibition of 

eating it, examining the context of the two hadiths and their narratives, explaining the stranger, 

explaining the meaning of the two hadiths, and knowing the opinions of scholars on them. 

 

 لخص امل

 
 موضوع البحث: )األحاديث الواردة يف حكم أكل الضبع دراسة حديثية حتليلية(.  •
  يف جواز أكل الضبع, وحديث خزمية بن جزء    يهدف البحث إىل: معرفة ختريج حديث جابر   •

يف حترمي أكلها, والوقوف على سياق احلديثني ورواايهتما, وبيان الغريب, وبسط دالالت احلديثني,  
 ومعرفة موقف العلماء منهما. 
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 مقدمة 

 ومن   له،   مضل   فال  للا   يهده   من   أعمالنا،   وسيئات  أنفسنا  شرور  من   ابهلل   ونستعينه ونستغفره، ونعوذ   حنمده   هلل،   احلمد   إن  
 ورسوله.  عبده  حممدا   أن    وأشهد  له،   شريك  ال وحده  للا،   إال    إله  ال أن   وأشهد   له، هادي  فال  يضلل

 ا بعد: أم  

فإن الشَّريعة اإلسالمية الغراء جاءت شاملة ومبينة لكل ما حيتاجه املرء يف أمور دينه ودنياه، سواء ما تعلق منها يف 
العبادات, أو املعامالت, أو األبضاع, أو اللحوم وغريها مما حيتاجه البشر يف حياهتم ومعاشهم, ولكن مثة فروع وقع فيها 

ف هو اختالف الُفهوم, وتفاوت النظر يف األدلة من حيث صحتها, وضعفها, خالف بني العلماء، ومنشأ ذلك اخلال
ومن اعتقد أن ومما وقع فيه اخلالف بني العلماء قدميا أكل الضبع, حيث أجازه بعضهم وحرمه آخرون, قال ابن رشد:"

ى عبد الرمحن بن الضبع والثعلب حمرمان فاستدالال بعموم لفظ السباع، ومن خصص من ذلك العادية فمصريا ملا »رو 
عمار قال: سألت جابر بن عبد للا عن الضبع آكلها؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: فأنت مسعت 

 . (i) ؟ قال: نعم«-صلى للا عليه وسلم   -ذلك من رسول 

ومها: ومن خالل تتبعي لألقوال وجدُت أن من أسباب اخلالف بني العلماء: ورود حديثني متعارضني يف هذه املسألة,    
فقال: »  قال: سألت رسول للا  حديث جابر   الضبع،  , «م  حر  امل    ه  اد  إذا ص    بش  فيه ك    عل  ي  و    ، يد  ص    و  ه  : عن 

، وسألته عن «؟د  ح  أ    ع  ب  الض    ل  ك  ي أ   و  أ  »عن أكل الضبع، فقال:    قال: سألت رسول للا      ءز  بن ج    زمية  خُ وحديث  
مث   «؛ لذا جاء هذا البحث يف ختريج هذين احلديثني، وبيان درجتهما, ؟ يأ  فيه خ    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »الذئب؟ فقال:  

 ذكر دالالت هذين احلديثني وبيان أقوال العلماء فيها والرتجيح بينها وللا أسأل التوفيق واإلعانة والسداد. 

 م شكلة البحث: 

 تكمن مشكلة البحث يف اآليت:

 يف جواز أكل الضبع, وما درجته؟  ما ختريج حديث جابر  -1

 ؟   وما درجته  يف حترمي أكل الضبع,  ختريج حديث خزمية بن جزء  ما  -2

 

 األلفاظ الغريبة يف احلديث؟ ما   -3
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 ما دالالت هذين احلديثني وأقوال العلماء فيهما وما الراجح منها؟ -4

 :أمهية البحث

 أصالن يف جواز أو حترمي أكل الضبع,   وحديث ُخزمية بن ج ز ء    تكمن أمهية هذا البحث يف أن حديث جابر  
ويف دراسة هذين احلديثني دراسة حديثية حتليلية وبيان أقوال العلماء فيها يتجلى حكم أكل الضبع للمهتمني يف هذا 

 الباب من حيث اجلواز, أو التحرمي. 

 هداف البحث: أ

 يف جواز أكل الضبع, وبيان درجته.   ختريج حديث جابر  معرفة    أو الً:

 يف حترمي أكل الضبع, وبيان درجته.   حديث خزمية بن جزء  معرفة ختريج    اثنياً:

 بيان الغريب يف احلديث.   اثلثاً:

 هذين احلديثني وبيان أقوال العلماء فيهما والرتجيح بينها.بيان دالالت    رابعاً:

 حدود البحث: 

الضبع ابلتخريج يف حترمي أكل    خزمية بن جزء يف جواز أكل الضبع, وحديث    حديث جابر  سيتناول البحث  
 والدراسة وبيان الغريب وبيان دالالت احلديث وأقوال األئمة والرتجيح بينها. 

 الدراسات السابقة:

من خالل البحث مل أقف على من قام بدراسة هذين احلديثني دراسة  حديثية  حتليلية  تعىن بتخريج ودراسة احلديثني 
 بتوسع مع بيان دالالهتما وأقوال العلماء فيهما. 

 منهج البحث: 

سلكُت يف هذا البحث املنهج االستقرائي من خالل تتبع طرق هذين احلديثني يف املصادر احلديثية, وكالم األئمة 
 على كل حديث, واملنهج التحليلي من خالل دراسة الغريب وبيان دالالت كال احلديثني. 

 

 إجراءات التخريج يف البحث:
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  بة من مصادر التخريج لكل طريق. ص دَّرُت نص احلديث ابإلسناد األعلى رت -

 خ رجُت احلديث على املتابعات التامة فالقاصرة جاعال  إسناد املصدر املختار منطلقا  لرتتيبها. -

وهي النجمة)*(, وذكرت بعد انتهاء كل متابعة الصفة املناسبة للرواية   جعلُت لكل متابعة عالمة مستقلة, -
 - إن وجدت - )بلفظه, بنحوه ( مث ذكرت فروق اإلسناد واملنت  

مث ترتيب من بعدهم حسب الوفيات, وأذكر اسم الكتاب ورقم ,  ابتدأت ابلتخريج أبصحاب الكتب الستة -
 احلديث فقط. 

 ذه الرتمجة يف حاشية البحث. ترمجُت لرجال اإلسناد األصل، وذكرت ه  -

 بينُت من أحوال الرواة يف طرق احلديث ما تدعو احلاجة إليه.  -

 وقد جاء البحث يف: مقدمة, وأربعة مباحث, وخامتة، وفهارس وهي على النحو اآليت: 

 وفيها مشكلة البحث, وأمهيته, وأهدافه, وحدوده, والدراسات السابقة له, واجراءاته, وخطته.املقدمة:  -

 يف جواز أكل الضبع.   ختريج ودراسة حديث جابر بن عبدللا    بحث األول: امل -

 يف حترمي أكل الضبع.   ختريج ودراسة حديث ُخزمية بن ج ز ء    املبحث الثاين:  -

 شرح غريب احلديث.   املبحث الثالث: -

 دالالت احلديثني.    املبحث الرابع: -

 وفيها أهم النتائج.: اخلامتة   -

 

 

 

 

 وفيها:،  الفهارس   -
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 فهرس مصادر ومراجع البحث. - أ

 فهرس املوضوعات.  - ب

 وأسأل للا التوفيق والقبول, وأن يكون العمل خالصا  لوجهه الكرمي.

 املبحث األول 
 يف جواز أكل الضبع  ختريج ودراسة حديث جابر بن عبدهللا  

 ، عن(v) بيد للا بن عُ   ، عن عبد  (iv) ازم  بن ح    ريرُ ثنا ج  ، حدَّ (iii) ي  زاع  ثنا حممد بن عبد للا اخلُ : حدَّ (ii) قال أبو داود
 ،يد  ص    و  ه  ، فقال: » ع  بُ : عن الضَّ رسول للا    ألتُ ، قال: س  (vii) ، عن جابر بن عبد للا(vi) ار  عبد الرمحن بن أيب عمَّ 

 . «م  حر  امل    ه  اد  إذا ص    بش  فيه ك    عل  ي  و  

 ختريج احلديث: 

( من طريق 2646وابن خزمية يف صحيحه )  (، 336وابن أيب شيبة يف مصنفه )   (, 3085*أخرجه ابن ماجه يف سننه )
 وكيع، 

 ( من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني, 1235والدارمي يف مسنده )

 ( من طريق شيبان بن فروخ, 3468(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر)116وأبو يعلى يف مسنده )

 ( من طريق عبدللا بن وهب، 439وابن اجلارود يف املنتقى )

 ( من طريق عبد للا بن املبارك،277وابن حبان يف صحيحه )

( من طريق حيىي بن أيوب، 3470(، ) 3469( ) 3468(، )3467(،) 3465والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
غسان مالك بن إمساعيل النهدي، وحجاج بن وحبان بن هالل، وهدبة بن خالد، وأيب    ووهب بن جرير بن حازم،

 ( من طريق قبيصة بن عقبة،274والدارقطين يف سننه )  منهال،

 وحيىي، ووهب، وحبان، وهدبة،   ) وكيع، وأبو نعيم، وشيبان، وابن وهب، وابن املبارك، وقبيصة،  :كلهم اثنا عشر روااي  

  .وأبو غسان، وحجاج ( عن جرير بن حازم به بنحوه

(, 4328(،)2839والنسائي يف سننه )  إمساعيل بن إبراهيم،( من طريق  1791(, ) 851الرتمذي يف جامعه ) *وأخرجه  
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ومن طريقه ابن حبان يف –( 8682وعبد الرزاق يف مصنفه )  ، مسلم بن خالد الزجني( عن 330والشافعي يف مسند )
والدارمي   (،14449 مسنده )، وأمحد يفطريق حيىي القطان ( من  14425،  وأمحد يف مسنده )  -( 277صحيحه )
( 2645(،وابن خزمية يف صحيحه )438، وابن اجلارود يف املنتقى )أيب عاصم الضحاك بن خملد ( عن  1235يف سننه )
(  من طريق 3471(, والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر)890, وابن اجلارود يف املنتقى )سفيان بن عيينةمن طريق  

 مرمي، سعيد بن أيب  ، و حيىي بن املتوكل( من طريق  2544(، ) 2540ين يف سننه )، والدارقط  حممد بن بكر الربساين،
املستدرك ) الكربى )–(  452واحلاكم يف  البيهقي يف  بن عبدللا  من طريق    -( 9872ومن طريقه   ,األنصاريحممد 
، والبغوي يف شرح السنة حيىي بن أيوب، و عبدللا بن وهب( من طريق  19385(، )19383والبيهقي يف الكربى )

 وسفيان،   ) إمساعيل،  :كلهم ثالثة عشر راواي    ،وعبد للا بن احلارث،  عبداجمليد بن عبدالعزيز بن رواد( من طريق  1992)
وعبداجمليد، وابن احلارث، وحيىي بن املتوكل،   وحممد بن عبدللا،   وأبو عاصم،  ومسلم، وحيىي القطان, وحممد بن بكر،

 وحيىي بن أيوب( من طريق عبدامللك بن جريج،  وسعيد، وابن وهب، 

ومن طريقه أمحد يف –(  8681، وعبدالرزاق يف مصنفه )حممد بن رجاء املكي( من طريق  3236وابن ماجه )
والطحاوي حيىي بن سليم،  ( من طريق 2127، وأبو يعلى يف مسنده )  معمر بن راشدمن طريق   - ( 14165مسنده )

 حيىي بن أيوب، ( من طريق  2544(، ) 2543( والدارقطين يف سننه )  4663(،)3465يف شرح مشكل اآلاثر ) 
ستتهم )حممد، ومعمر، وحيىي بن سليم، و  سعيد بن مسلمة، ( من طريق 2542، والدارقطين يف سننه )وسفيان الثوري

  ،حيىي بن أيوب، وسفيان، وسعيد( عن إمساعيل بن أمية

جريج، وإمساعيل ( عن عبد للا بن عبيد بن عمري، عن ابن أيب عمار قال: قلت جلابر: الضبع   كالمها ) ابن
؟ قال: »نعم« هكذا لفظ أصيد هي؟ قال: »نعم«، قال: قلت: آكلها؟ قال: »نعم«، قال: قلت: أقاله رسول للا  

 ابن جريج ورواه إمساعيل بنحو لفظ ابن جريج. 

(، 8224( وعبدالرزاق يف مصنفه ) 330ومن طريقه الشافعي يف مسنده ) - (503يف املوطأ ) مالك *وأخرجه  
 ، والطحاوي يف شرح مشك معمر  ( عن8224وعبدالرزاق يف مصنفه )  ، -(3471والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )

(, والبيهقي يف 2594(، ) 2546، والدارقطين يف سننه )وعبدللا بن عون،  سفيان بن عيينة(من طريق  3471اآلاثر ) 
من (  9887)   (,   9887(،)9884بن عبدللا بن حجية، والبيهقي يف الكربى )   األجلح  من طريق  (, 9876الكربى )

، مثانيتهم )مالك, ومعمر، وابن عيينة، وعبدللا ، واألجلح، وسفيان الثوري،  وأيوب السختياين،  طريق الليث بن سعد 
 والليث، وأيوب، والثوري( عن أيب الزبري، 
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( من طريق 9874( والبيهقي يف الكربى )2543(، والدارقطين يف سننه ) 2648حيحه )وابن خزمية يف ص 
(،والبيهقي يف الكربى 2544(، والدارقطين يف سننه ) 2647، و ابن خزمية يف صحيحه )إبراهيم بن ميمون الصائغ 

، اجلزري  الكعبدالكرمي بن م( من طريق  3471والطحاوي يف مشكل اآلاثر)   منصور ابن زاذان، ( من طريق  9875)
، أربعتهم ) إبراهيم، ومنصور، وعبدالكرمي، وعبدامللك( عبدامللك بن أيب سليمان ( من طريق  9875والبيهقي يف الكربى )  

 عن عطاء، 

 إال أنه وقع خالف على أيب الزبري، وعطاء:  كالمها ) أبو الزبري، وعطاء( عن جابر 

أن عمر   فرواه اجلماعة )مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدللا، والليث، وأيوب والثوري( عن أيب الزبري عن جابر    
   حكم يف الضبع كبشا، ويف الغزال شاة، ويف األرنب عناقا، ويف الريبوع جفرة« وخالفهم األجلح فرواه بلفظه عن أيب«

 . يب  الزبري،عن جابر رضى للا عنه مرفوعا  إىل الن

: )الضبع صيد، وأما رواية عطاء فقد رواه إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد للا قال: قال رسول للا  
فإذا أصابه احملرم ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل( هكذا وقع يف رواية إبراهيم وخالفه اجلماعة فرووه موقوفا ، بعضهم وقفه 

ومل - لكرمي ولفظه عن عطاء، عن جابر بن عبد للا قال: قضى يف الضبع بكبش  على جابر كما يف رواية منصور، وعبدا
 ، زاد عبدالكرمي إذا أصابه احملرم، ووقع يف رواية عبدامللك موقوفا  على عمر قال جابر: " قضى عمر  -يذكر من قضى 

 . يف الضبع كبشا، ويف الظيب شاة، ويف األرنب جفرة، ويف الريبوع عناقا "  

 

 كم عليه: دراسته واحل

 على ثالثة أوجه:   تبني من التخريج السابق أن احلديث اختلف فيه على جابر  

 مرفوعا .   جابر بن عبدللا    الوجه األول:

فيما يرويه عنه إبراهيم    – ، وعطاء  -فيما يرويه عنه األجلح  –وهذا الوجه من رواية عبد الرمحن بن أيب عمار، وأيب الزبري  
 - الصائغ

 جابر بن عبد للا عن عمر بن اخلطاب موقوفا .   الثاين:الوجه  

والثوري   ، فيما يرويه عنه اجلماعة )مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدللا، والليث، وأيوب  –وهذا الوجه من رواية أيب الزبري  
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   -فيما يرويه عنه عبدامللك بن أيب سليمان  –، وعطاء  -(

 موقوفا.     جابر بن عبدللا  الوجه الثالث:

 –مالكفيما يرويه عنه منصور بن زاذان، وعبدالكرمي بن  –وهذا الوجه من رواية عطاء  

 ويظهر هنا أنه وقع اختالف على أيب الزبري، وعطاء: 

 االختالف على أيب الزبري:  أوالً:

 اختلف على أيب الزبري على وجهني:

 مرفوعا  .   أبو الزبري، عن جابر بن عبدللا    األول:

  . الوجه من رواية األجلحوهذا  

 موقوفا  .   ،عن عمر بن اخلطاب  أبو الزبري، عن جابر بن عبدللا    الثاين:

 وهذا الوجه من رواية اجلماعة: مالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبدللا، والليث، وأيوب والثوري . 

 فأخطأ بات، ولعل األجلح سلك اجلادة ألنه من رواية اجلماعة وكلهم ثقات أث  ؛ والراجح عن أيب الزبري هو الوجه الثاين
لقب، اختلف   واألجلح  حيىي،  امسه  الكندي، وقيل:  حجية  بن  للا  عبد  بن  ، واألجلح هو: األجلح يف رفع هذا احلديث

 مل  عدي: ابن  وقال  مفرت،  السعدي:  فيه قول حيىي بن معني، فقال مرة: ثقة، ومرة: صاحل، وقال مرة: ال أبس به، وقال
 بن  أمحد  يقول، وقال  ما  يدري  ال  كان   حبان:   ابن  وقال  صدوق،  وهو  الكوفة  شيعة  يف  يُعد  أنه  إال  منكرا  شيئا  له  أجد

. (viii) به  حيتج  وال  حديثه  يكتب  ابلقوى،  ليس:  حات   أبو  قال  الرازي:  حات   أبو  وقال  منكر،  حديث  غري  روى  قد   حنبل:
 .وخمالفته للجماعةفهو إىل الضعف أقرب، ومثله ال حيتمل تفرده  

 االختالف على عطاء .   اثنياً:

 اختلف على عطاء على وجهني:

 مرفوعا .  عطاء، عن جابر   األول:

  .  وهذا الوجه من رواية إبراهيم الصائغ 

 موقوفا .  عن عمر بن اخلطاب   عطاء، عن جابر بن عبد للا    الثاين:
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 وهذا الوجه من رواية عبد امللك بن أيب سليمان . 

 موقوفا.  الثالث: عطاء، عن جابر بن عبدللا  

 . مالكوهذا الوجه من رواية من رواية منصور بن زاذان، وعبدالكرمي بن  

فقد ألنه من رواية الثقات، وأما الوجه األول    ؛الثالث    الوجهان الثاين, والثالث واألرجح منهما  عن عطاءلراجح  وا
ي، خمتلف فيه، وثقه: ابن معني، وقال أمحد إبراهيم بن ميمون الصائغ ، أبو إسحاق املروز ، وهو:  إبراهيم الصائغ تفرد به  

: ال بن حنبل: ما أقرب حديثه، وقال أبو زرعة: ال أبس به، وقال أبو حات: يكتب حديثه وال حيتج به، وقال النسائي
فال يقوى على خمالفة اجلماعة الذين رووه موقوفا  وفيهم  ؛    (ix) أبس به، وخلص حاله احلافظ ابن حجر فقال: صدوق 

 . (xi) ثقة متقنوعبدالكرمي بن مالك    (x) منصور بن زاذان ثقة ثبت

موقوفا فرمبا عطاء مرة اختصره أو أنه مسعه مرة من جابر من   موقوفا، ومرة عن عمر    وأما كونه جاء مرة عن جابر  
 أيب سليمان توافق رواية اجلماعة عن أيب الزبري .   ن ألن رواية عبدامللك ب؛  قوله وفتواه، ومرة يبلغ به عمر

 ما يلي:   فتلخص مما سبق أن األوجه عن جابر 

 مرفوعا .  األول: جابر بن عبدللا 

 رواية عبد الرمحن بن أيب عمار. وهذا الوجه من  

 موقوفا  .   ،عن عمر بن اخلطاب  جابر بن عبدللا   الثاين:

 وهذا الوجه من رواية أيب الزبري يف الوجه الراجح عنه، وعطاء بن أيب رابح يف الوجه الراجح عنه .

 موقوفا.  جابر بن عبدللا    الثالث:

 عنه .   األرجح  وهذا الوجه من رواية عطاء بن أيب رابح يف الوجه 

ولكن له حكم الرفع فمثله ال يقال فيه ابلرأي   أو على جابر    واألرجح من هذه األوجه هو املوقوف سواء على عمر  
وأما الوجه األول فقد صححه البخاري, كما حكاه عنه الرتمذي يف العلل قال: سالت حممدا   السيما أنه فتوى عمر  

 . (xii) عن هذا احلديث فقال: هو حديث صحيح

 .(xiii)  تقوم به احلجة(  ، وقال البيهقي: )وحديث ابن أيب عمار حديث جيد 
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صححه البخاري والرتمذي وابن حبان وابن خزمية والبيهقي، وأعله ابن عبد الرب بعبد الرمحن بن أيب وقال ابن حجر: )
وقال البيهقي: قال الشافعي: وما يباع  عمار، فوهم؛ ألنه وثقه أبو زرعة والنسائي، ومل يتكلم فيه أحد، مث إنه مل ينفرد به،  

 .(xiv) حلم الضباع إال بني الصفا واملروة(

ابن عبد الرب النهي عن أكل كل ذي انب من   :وممن ضعف احلديث  )وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث 
ا خالفه من هو أثبت وال من حيتج به إذ  ،السباع ألنه حديث انفرد به عبد الرمحن بن أيب عمار وليس مبشهور بنقل العلم

 وقد روي النهي عن أكل كل ذي انب من السباع من طرق متواترة عن أيب هريرة وأيب ثعلبة وغريمها عن النيب    ،منه
 .(xv)  وحمال أن يعارضوا حبديث ابن أيب عمار(  ،روى ذلك مجاعة من األئمة الثقات الذين تسكن النفس إىل ما نقلوه

 أن رسول هللا  : »عن أيب ثعلبة  (   xvi) « الصحيحني»وهنا ابن عبد الرب أعله واستنكره ملعارضته احلديث املخرج يف  
ب    ذ ي   ك ل     ع نأ   َن  ى ب اع    م ن    َن  وسيأيت الكالم   واجلمع مقدم على الرتجيح،   «، ولكن هذا عام خيصص منه الضبع الس  

 وللا أعلم. فال يقوى هذا على جعل احلديث منكرا     احلديث،   دالالت  عليه يف 
 

 

 

 

 املبحث الثاين 
 يف حترمي أكل الضبع  ختريج ودراسة حديث خزمية بن جزء  

، عن عبد الكرمي (xx) سلم  ، عن إمساعيل بن مُ (xix) عاوية  ثنا أبو مُ ، قال: حدَّ (xviii) ناد  ثنا ه  حدَّ ):  (xvii) قال الرتمذي
 بن  

 
ُ
 ل  ك  ن أ  ع      للا    سول  ر    ألتُ قال: س    (xxiii) ء  ز  بن ج    زمية  ، عن أخيه خُ (xxii) زء  ان بن ج  بَّ ، عن ح  (xxi) ة  ميَّ أيب أُ   ارق  خ  أيب امل

 . «؟ي  خ   يه  ف    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »  وسألته عن الذئب؟ فقال: ، «؟د  ح  أ    ع  ب  الض    ل  ك  ي أ   و  أ  »ع، فقال: بُ الضَّ 

، مية  هذا حديث ليس إسناده ابلقوي، ال نعرفه إال من حديث إمساعيل بن مسلم، عن عبد الكرمي أيب أُ   قال أبو عيسى:
وهو عبد الكرمي بن قيس بن أيب املخارق، وعبد الكرمي   ،ميةم بعض أهل احلديث يف إمساعيل، وعبد الكرمي أيب أُ وقد تكلَّ 

 . (بن مالك اجلزري ثقة
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 ختريج احلديث: 

 (، أبو نعيم يف معرفة الصحابة 3235ومن طريقه ابن ماجه يف سننه )–(  24294بة يف مصنفه )*أخرجه ابن أيب شي

وأبو نعيم يف معرفة الصحابة   (،1026، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات ) حيىي بن واضحمن طريق    –(  2383)  
 ، حممد بن سلمة حلراين( من طريق  2384، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) عبدالرمحن بن مغراء( من طريق  2384)

 عن حممد بن إسحاق,  ) حيىي، وعبدالرمحن، وحممد (   :ثالثتهم

( من طريق حممد بن فضيل، وصلة بن 2382(،)2381(, ) 2380)   (،  2379وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) 
 عياش, وعبد الرحيم بن سليمان, سليمان الواسطي، وأبو حبر البكراوي، وإمساعيل بن  

ستتهم )ابن اسحاق، وابن فضيل، وصلة، وأبو حبر، وإمساعيل ( عن إمساعيل بن مسلم, عن عبدالكرمي بن أيب   
املخارق به بنحوه زاد بعضهم ذكر الضب، واألرنب، والثعلب, ووقع خالف على ابن اسحاق فرواه عنه حممد بن سلمة 

حيىي بن واضح فرواه عن ابن إسحاق عن عبدالكرمي بن أيب   ا يل بن مسلم به، وخالفهموعبدالرمحن بن مغراء عن إمساع
 املخارق به. 

قال: أخربان حممد بن عمر عن حازم بن حسني البصري قال: حدثنا ( 2886*وأخرجه ابن سعد يف الطبقات )
عن أكل الثعلب فقال: ومن   عبد الكرمي أبو أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزمية بن جزء قال: " سألت النيب   

 أيكل الثعلب؟ وسألته عن الذئب قال: أيكل الذئب أحد فيه خري! وسألته عن الضبع فقال: ومن أيكل الضبع؟" 

 الضب فقال: "ال آكله وال أحرمه "عن     قال: وروى أيضا عبد الكرمي عن حبان عن خزمية قال: سألت النيب   

 دراسته واحلكم عليه: 

 :وقد تقدم يف ترمجته أنه ضعيف، وأيضا  ،عبد الكرمي بن أيب املخارقألن مداره على    ؛اإلسناداحلديث ضعيف  
وأما اخلرب , وقد ضعفه ابن حزم فقال:  وقد تقدم يف ترمجته أنه جمهول فهذا احلديث ال يصح  ،ءز  ان بن ج  بَّ شيخه ح  

وكذلك   ،(xxiv) ، وحبان بن جزء جمهولاملذكور فال شيء، ألن إمساعيل بن مسلم ضعيف، وابن أيب املخارق ساقط
 وللا أعلم .   (xxvi) , واحلافظ بن حجر كما يف التلخيص(xxv)الزيلعي يف نصب الراية
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 املبحث الثالث 

 شرح غريب احلديث 

 ، من احليواانت آكلة اللحوم اخلشنة واملكس وة ابلفرو  : معروفع بُ الضَّ :  «ع  ب  : عن الض  رسول هللا    ألت  س  »قوله:  
 . يتمي ز بنظره الثاقب والسمع القوي  وحاس ة الش م اليت مُتك نه من حتديد موقع اللحوم

 هذا   وسبب   للناظر،   ذلك   يتخيل  وإمنا   بعرجاء  وليست  ابلعرج   توصف  قال الدمريي يف حياة احليوان: )والضبع
 شهوهتا   لكثرة   القبور   بنبش  مولعة   وهي .  منها  األيسر  على  األمين  اجلانب   يف   رطوبة   ايدةوز   مفاصلها،  يف  لدونة  التخيل
 الذئب،  به  يكتفي  مبا  تكتف  ومل عاثت،  الغنم  يف وقعت  إذا فإهنا  الفساد،  يف املثل  هبا  العرب  آدم... وتضرب  بين   للحوم

 وذئبا  ضبعا  اللهم:  دعائها  يف  تقول  والعرب.  صاحبه  مينع   منها  واحد  كل  ألن   سلمت   الغنم  يف  والضبع   الذئب   اجتمع   فإذا
 .(xxvii) لتسلم(  الغنم  يف امجعهما  أي

 على  اجلمع  هذا   ويقع  ضباع، :  الضبع   ومجع  ضبعان  الذكر   ألن  ضبعة :  تقول  وال   معروفة،  وقال ابن األثري: )الضبع
 . (xxviii) واإلانث(  الذكور 

 واحلمر   كالظباء  أكله  أابح  فقد  الفداء،  فيه  رأى  أو  صيدا    جعله  قد   كان   قال اخلطايب: )إذا«:  يد  ص    و  ه  : »قوله  
 . (xxix) يؤكل(  ال ما   قتل  يف الفداء  أسقط  وإمنا   الرب،   صيد  أنواع  من   وغريها   الوحشية

عل »املصابيح: )يف رواية:    مشكاة  شرح   املفاتيح   مرقاة  قال يف   « عل  ي  و  »  قوله:  على   نسخة   : أي قاتله، ويف «وَي 
 .(xxx)   اجملهول(  بناء

وك باش   أكبش  ومجعه:  نعجة  واألنثى  الضأن   من  ، والكبش: الذكر(xxxi)قتله  جزاء  يف :  أي  «:بش  فيه ك  »قوله:  
(xxxii) . 

 . (xxxiv)االشرتاء(  أو قال يف املرقاة: )أي: ابالصطياد:  (xxxiii) « أصابه»: يف  رواية:    « م  حر  امل    ه  اد  إذا ص  »  قوله:
« املرقاة «:  ؟د  ح  أ    ع  ب  الض    ل  ك  ي أ   و  أ  قوله:  يف  )أي  قال  رواية:  (xxxv) (حكمه  أجهلت:  :  ويف   أيكل  ومن»، 

 (xxxvi) «الضبع؟
: : )وقيل«املرقاة»أحد، قال يف    صفة ;  عرفان   أو  تقوى  أو   إميان:  «: أي؟ي  خ    يه  ف    د  ح  أ    ب  ئأ الذ     ل  ك  ي أ   و  أ  »قوله:    

 . (xxxvii)   تعسف(  بل  تكلف   وهو  حمذوفة، االستفهام  فهمزة   الضواري،  من  وهو   خري،  الذئب   أيف  معناه 
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 املبحث الرابع

 دالالت احلديثي 

 الفقهاء يف حكم أكل الضبع على ثالثة أقوال:اختلف  

)   : اجلواز، وقد صح ذلك عن: على بن أىب طالب و سعد بن أىب وقاص وابن عمر وابن عباس وجابر األول

xxxviii). 

واحلنابلة الشافعية،   قول  الظاهر   وهو  وداود   والليث،  القيم يوإسحاق،  ابن  ورجحه  حزم،  وابن   ،
 .(xxxix) والشوكاين

 الذي تقدم خترَيه والكالم عليه .   ودليلهم حديث جابر 

 . (xl)واألحناف، وهو رواية عن اإلمام أمحد  ي, ، وهو قول ابن املبارك والثور التحرمي   :القول الثاين

 على ذلك مبا يلي: واستدلوا  

1  )  ﴾ ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ ث   . [156األعراف:  ] قوله تعاىل: ﴿و حيُ ل  َل 

 . (xli) «هنى عن أكل كل ذي انب من السباع  : »أن رسول للا  حديث أيب ثعلبة  (  2

بَّان  ب ن  ج ز ء  (  3  املتقدم .     حديث ح 

 مبا يلي:   السابق  وأجابوا عن حديث جابر 

﴾  :  أنه منسوخ بقوله تعاىلأ(   ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ ث   . [ 156األعراف:  ]﴿و حيُ ل  َل 

مقدم  عليه ألنه حاظ ر، وحديث جابر   - انب من السباع    ي يف النهى عن كل   ذ  -     ة أنًّ حديث أىب ثعلبب(  
 واحلاظ ر مقدم  على املبيح، وأبن حديث أىب ثعلبه مشهور، وحديث جابر ليس كذلك، فُيقدًّم عليه . ُمبيح،  

هنى عن   : »أن رسول للا  ، واستدلوا  حبديث أيب ثعلبة  (xlii) ةالكراهة، وهو مشهور مذهب املالكي  :القول الثالث
باع الس   من  ذي انب  يف(xliii) «أكل  كل    وهو حممول   املالكي  ،  مذهب  من  أكثرهم    -  ةاملشهور  عليه  على   -الذى 

 .(xliv)الكراهة
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 .(xlv) أبنه ضعيف، لتفرد "عبد الرمحن بن أىب عمار" به، وهو ليس مشهورا  بنقل العلم    وأجابوا عن حديث جابر

 الرتجيح: 

  :ل ابجلواز، وذلك لسببنيئالسابقة وأدلتها، يرتجح لنا القول األول القابعد عرض األقوال  

 وال يعلم َلم خمالف .   ةأنه قول من ذكران من الصحاب  األول:

 نص صريح يف اجلواز .   أن حديث جابر    :الثاين

ُُم الطَّي  ب ات  و حُي ر  ُم ع ل ي ه ُم اخل  ب ائ   ﴾  وأما استدالل األحناف على التحرمي بدخوله يف عموم قوله تعاىل: ﴿و حيُ ل  َل  األعراف: ]ث 
156 .] 

ألنه ليس من اخلبائث، فلم أيت  نص  على خبثه، بل العكس صحيح، فقد أتت ؛  -على الراجح- فال تشمل الضبع  
 السابق .     كما يف حديث جابر  -ه السنة على حل   

 . (xlvi) ، وغريمهاي عروة بن الزبري، والشافع  ه ومل تستخبثه العرب بل كانوا أيكلونه ويبيعونه بال نكري، كما ذكر 

عامَّة، واخلاص مقدم  على العام على الراجح   ةوعلى فرض دخوله يف ذلك العموم، فحديث جابر خُمصص  َلا ، واآلي
 املشهور عند العلماء واألصوليني.

ألن النهى خمتص   ؛ ، فمرجوح أيضا«النهى عن كل   ذى انب من السباع»وأما قوَلم يف دخول الضبع يف عموم حديث 
ا يعدو عليهما، ف ,   ال يدخل يف ذلك العموم مبن كان له انب، ويعدو ويهجم على اإلنسان والبهائم، والضبع ليس مم 

والذين صححوا احلديث جعلوه خمصصا لعموم حترمي ذي الناب من غري فرق بينهما، حىت قالوا: وحيرم "قال ابن القيم :  
أكل كل ذي انب من السباع إال الضبع، وهذا ال يقع مثله يف الشريعة أن خيصص مثال على مثل من كل وجه من غري 

 ىل ساعيت هذه ما رأيت يف الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعين شريعة التنزيل ال شريعة التأويل. وحبمد للا إ  فرقان بينهما

الكرمية تبني له اندفاع هذا السؤال؛ فإنه إمنا حرم ما اشتمل على الوصفني:   -صلى للا عليه وسلم   -ومن أتمل ألفاظه 
 لذئب والنمر والفهد. أن يكون له انب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كاألسد وا

 وأما الضبع فإمنا فيها أحد الوصفني، وهو كوهنا ذات انب، وليست من السباع العادية. 

هبا شبهها؛  ي وال ريب أن السباع أخص من ذوات األنياب، والسبع إمنا حرم ملا فيه من القوة السبعية اليت تورث املغتذ 
، وال ريب أن القوة السبعية اليت يف الذئب واألسد والنمر والفهد ليست يف الضبع حىت جتب يفإن الغاذي شبيه ابملغتذ
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 ( xlvii)   ."ع من السباع لغة وال عرفا، وللا أعلمالتسوية بينهما يف التحرمي، وال تعد الضب

كما   –انب من السباع، فمرجوح  ي  ستدل به املالكية على الكراهة لدخوله يف عموم حديث النهى عن كل ذا  وأما ما
وأنه ال أبس   وجابر    فقد تقدم يف التخريج صحة احلديث موقوف ا على عمر      وتضعيفهم حلديث جابر  –سبق

 ابملرفوع أيضا   . 

 
 اخلامتة

أمحد للا على التيسري يف هذا البحث واإلعانة, وأرجو أن أكون قد وفقت فيه للصواب واإلابنة, ويف خامتة هذا البحث 
 خلصت إىل النتائج التالية: 

، وأن املرفوع ، واملوقوف على جابر  أن حديث جابر يف جواز أكل الضبع ترجح فيه املوقوف على عمر  -1
 ال أبس إبسناده لتفرد عبدالرمحن بن أيب عمار به. 

ضعيف، وأيضا  وهوعبد الكرمي بن أيب املخارق مداره على أن حديث خزمية بن جزء ضعيف ال يصح, ألن -2
 . جمهول   شيخه حبان بن جزء

يتمي ز بنظره الثاقب والسمع القوي  و   ،ابلفرو  مغطى   ،آكلة اللحوم   أن املقصود ابلضبع احليوان املعروف، وهو من-4
 . وحاس ة الش م اليت مُتك نه من حتديد موقع اللحوم

و أن العلماء اختلفوا يف جواز أكل الضبع على ثالثة أقوال: اجلواز, واملنع, والكراهة, وأرجح هذه األقوال ه-5
 القول ابجلواز. 

النهى خمتص  مبن كان له انب، ويعدو   " النهى عن كل   ذى انب من السباع "  ألنأنه ال تعارض بني حديث  -6
ا يعدو عليهما، فال يدخل يف  . ذلك العموم   ويهجم على اإلنسان والبهائم، والضبع ليس مم 

هو املتعني " النهى عن كل   ذى انب من السباع "   أن اجلمع بني حديث "جواز أكل الضبع" وبني حديث  -7
, النهى خمتص  مبن كان له انبهما ممكن مبا ذكر أهل العلم من أن  إذ إن احلديث الوارد يف اجلواز صحيح, واجلمع بين

 , والضبع ليس كذلك. ويعدو ويهجم

 أن يتقبل هذا العمل وَيعله خالصا  لوجهه الكرمي وينفع به   هذا وأسأل للا  
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 وصلى للا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 ثبت املصادر واملراجع 

1) erwa' alghlyl fy tkhryj ahadyth mnar alsbyl, alm'elf : mhmd nasr aldyn alalbany (almtwfy : 

1420h), eshraf: zhyr alshawysh, alnashr: almktb aleslamy – byrwt, altb'eh: althanyh 1405 h - 

1985m. 

2) alastdkar, alm'elf: abw 'emr ywsf bn 'ebd allh bn mhmd bn 'ebd albr bn 'easm alnmry alqrtby 

(almtwfy: 463h), thqyq: salm mhmd 'eta, mhmd 'ely m'ewd, alnashr: dar alktb al'elmyh – 

byrwt, altb'eh: alawla, 1421 – 2000 m.  

3) alasty'eab fy m'erfh alashab, laby 'emr ywsf bn 'ebd allh bn mhmd bn 'ebd albr bn 'easm alnmry 

alqrtby, thqyq: 'ely mhmd albjawy, altb'eh alawla, 1412 h - 1992 m, dar aljyl, byrwt .  

4) asd alghabh, laby alhsn 'ely bn aby alkrm mhmd bn mhmd bn 'ebd alkrym bn 'ebd alwahd 

alshybany aljzry, 'ez aldyn abn alathyr, 1409h - 1989m, dar alfkr, byrwt . 

5) aleshraf 'ela nkt msa'el alkhlaf, alm'elf: alqady abw mhmd 'ebd alwhab bn 'ely bn nsr albghdady 

almalky (422h), dar abn 'efan . 

6) alesabh fy tmyyz alshabh, lahmd bn 'ely bn hjr abw alfdl al'esqlany alshaf'ey, thqyq: 'ely mhmd 

albjawy, altb'eh alawla, 1412h, dar aljyl, byrwt .  

7) adwa' albyan fy eydah alqran balqran, alm'elf : mhmd alamyn bn mhmd almkhtar bn 'ebd 

alqadr aljkny alshnqyty (almtwfy : 1393h), t . dar 'ealm alfwa'ed. 

8) e'elam almwq'eyn 'en rb al'ealmyn, alm'elf: abw 'ebd allh mhmd bn aby bkr bn aywb alm'erwf 

babn qym aljwzyh (almtwfy: 751 h), qdm lh w'elq 'elyh wkhrj ahadythh watharh: abw 'ebydh 

mshhwr bn hsn al slman, shark fy altkhryj: abw 'emr ahmd 'ebd allh ahmd, alnashr: dar abn 

aljwzy llnshr waltwzy'e, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, altb'eh: alawla, 1423 h . 

9) alam, llshaf'ey abw 'ebd allh mhmd bn edrys bn al'ebas bn 'ethman bn shaf'e bn 'ebd almtlb bn 

'ebd mnaf almtlby alqrshy almky, 1410h - 1990m, dar alm'erfh, byrwt.  

10) alensaf fy m'erfh alrajh mn alkhlaf, alm'elf: 'ela' aldyn abw alhsn 'ely bn slyman almrdawy 

aldmshqy alsalhy alhnbly (almtwfy: 885h), alnashr: dar ehya' altrath al'erby, altb'eh: althanyh 

- bdwn tarykh. 

11) bdayh almjthd wnhayh almqtsd, alm'elf: abw alwlyd mhmd bn ahmd bn mhmd bn ahmd bn 

rshd alqrtby alshhyr babn rshd alhfyd (almtwfy: 595h), alnashr: dar alhdyth – alqahrh, altb'eh: 

bdwn tb'eh, tarykh alnshr: 1425h - 2004 m. 

12) bda'e'e alsna'e'e fy trtyb alshra'e'e, alm'elf: 'ela' aldyn, abw bkr bn ms'ewd bn ahmd alkasany 

alhnfy (almtwfy: 587h), t. dar alhdyth . 

13) tarykh aleslam wwfyat almshahyr wala'elam, lshms aldyn abw 'ebd allh mhmd bn ahmd bn 

'ethman aldhby, thqyq: 'emr 'ebd alslam altdmry, altb'eh althanyh, 1413 h - 1993 m, dar alktab 

al'erby, byrwt.  

14) altarykh alkbyr, lmhmd bn esma'eyl bn ebrahym bn almghyrh albkhary, abw'ebd allh, da'erh 
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alm'earf al'ethmanyh, hydr abad - aldkn .  

15) thryr alfaz altnbyh, alm'elf: abw zkrya mhyy aldyn yhya bn shrf alnwwy (almtwfy: 676h), 

almhqq: 'ebd alghny aldqr, alnashr: dar alqlm – dmshq, altb'eh: alawla, 1408 h .  

16) tqryb althdyb, laby alfdl ahmd bn 'ely bn mhmd bn ahmd bn hjr al'esqlany, thqyq: mhmd 

'ewamh, altb'eh alawla, 1406h - 1986m, dar alrshyd, swrya . 

17) tkmlh almjmw'e llmty'ea, t. mktbh alershad. 

18) altlkhys alhbyr fy tkhryj ahadyth alraf'ey alkbyr, alm'elf: abw alfdl ahmd bn 'ely bn mhmd bn 

ahmd bn hjr al'esqlany (almtwfy: 852h), thqyq: abw 'easm hsn bn 'ebas bn qtb, alnashr: m'essh 

qrtbh – msr, altb'eh: alawla, 1416h/1995m 

19) altmhyd lma fy almwta mn alm'eany walasanyd, laby 'emr ywsf bn 'ebd allh bn mhmd bn 'ebd 

albr bn 'easm alnmry alqrtby, thqyq: mstfy bn ahmd al'elwy , mhmd 'ebd alkbyr albkry, 1387h, 

wzarh 'emwm alawqaf walsh'ewn aleslamyh, almghrb.  

20) thdyb althdyb, laby alfdl ahmd bn 'ely bn mhmd bn ahmd bn hjr al'esqlany, altb'eh alawla, 

1326h, mtb'eh da'erh alm'earf alnzamyh, alhnd .  

21) thdyb alkmal fy asma' alrjal, lywsf bn 'ebd alrhmn bn ywsf, abw alhjaj, jmal aldyn abn alzky 

aby mhmd alqda'ey alklby almzy, thqyq: d. bshar 'ewad m'erwf, altb'eh alawla, 1400 h - 

1980m, m'essh alrsalh, byrwt .  

22) thdyb allghh, alm'elf: mhmd bn ahmd bn alazhry alhrwy, abw mnswr (almtwfy: 370h), 

almhqq: mhmd 'ewd mr'eb, alnashr: dar ehya' altrath al'erby – byrwt, altb'eh: alawla, 2001m . 

23) althqat, alm'elf: mhmd bn hban bn ahmd bn hban bn m'ead bn mَ'eْbdَ, altmymy, abw hatm, 

aldarmy, albusty (almtwfy: 354h), tb'e be'eanh: wzarh alm'earf llhkwmh al'ealyh alhndyh, tht 

mraqbh: aldktwr mhmd 'ebd alm'eyd khan mdyr da'erh alm'earf al'ethmanyh, alnashr: da'erh 

alm'earf al'ethmanyh bhydr abad aldkn alhnd, altb'eh: alawla, 1393 h = 1973 m.  

24) aljam'e alkbyr- snn altrmdy, lmhmd bn 'eysa bn sَwْrh bn mwsa bn aldhak, altrmdy, abw 'eysa, 

thqyq: bshar 'ewad m'erwf, 1998m, dar alghrb aleslamy, byrwt . 

25) aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh  wsnnh wayamh = shyh albkhary, alm'elf: 

mhmd bn esma'eyl abw 'ebdallh albkhary alj'efy, almhqq: mhmd zhyr bn nasr alnasr, alnashr: 

dar twq alnjah (mswrh 'en alsltanyh bedafh trqym trqym mhmd f'ead 'ebd albaqy), altb'eh: 

alawla, 1422h  

26) aljam'e lahkam alqran = tfsyr alqrtby, alm'elf: abw 'ebd allh mhmd bn ahmd bn aby bkr bn frh 

alansary alkhzrjy shms aldyn alqrtby (almtwfy: 671h), thqyq: ahmd albrdwny webrahym 

atfysh, alnashr: dar alktb almsryh – alqahrh, altb'eh: althanyh, 1384h - 1964 m. 

27) aljrh walt'edyl, laby mhmd 'ebd alrhmn bn mhmd bn edrys bn almndr altmymy, alhnzly, alrazy 

abn aby hatm, altb'eh alawla, 1271h - 1952m, tb'eh mjls da'erh alm'earf al'ethmanyh - dar ehya' 

altrath al'erby, bhydr abad aldkn - alhnd, byrwt. 

28) alhawy alkbyr fy fqh mdhb alemam alshaf'ey whw shrh mkhtsr almzny, alm'elf: abw alhsn 'ely 

bn mhmd bn mhmd bn hbyb albsry albghdady, alshhyr balmawrdy (almtwfy: 450h), almhqq: 

alshykh 'ely mhmd m'ewd - alshykh 'eadl ahmd 'ebd almwjwd, alnashr: dar alktb al'elmyh, 
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byrwt – lbnan, altb'eh: alawla, 1419 h -1999 m  

29) hlyh alawlya' wtbqat alasfya', laby n'eym ahmd bn 'ebd allh bn ahmd bn eshaq bn mwsa bn 

mhran alasbhany, 1394h - 1974m, als'eadh, bjwar mhafzh msr .  

30) hyah alhywan alkbra, alm'elf: mhmd bn mwsa bn 'eysa bn 'ely aldmyry, abw albqa', kmal aldyn 

alshaf'ey (almtwfy: 808h), alnashr: dar alktb al'elmyh, byrwt, altb'eh: althanyh, 1424 h . 

31) snn abn majh, laby 'ebd allh mhmd bn yzyd alqzwyny, wmajh asm abyh yzyd, thqyq: mhmd 

f'ead 'ebd albaqy, dar ehya' alktb al'erbyh .  

32) snn aby dawd, alm'elf: laby dawd slyman bn alash'eth bn eshaq bn bshyr bn shdad bn 'emrw 

alazdy alsِjِsْtany, thqyq: mhmd mhyy aldyn 'ebd alhmyd, almktbh al'esryh, syda - byrwt . 

33) snn albyhqy alkbra, lahmd bn alhsyn bn 'ely bn mwsa abw bkr albyhqy, thqyq: mhmd 'ebd 

alqadr 'eta, 1414h – 1994m, mktbh dar albaz, mkh almkrmh . 

34) snn aldarqtny, laby alhsn 'ely bn 'emr bn ahmd bn mhdy bn ms'ewd bn aln'eman bn dynar 

albghdady aldarqtny, thqyq: sh'eyb alarn'ewt, whsn 'ebd almn'em shlby, w'ebd alltyf hrz allh, 

wahmd brhwm, altb'eh alawla, 1424 h - 2004 m, m'essh alrsalh, byrwt - lbnan.  

35) snn aldarmy, laby mhmd 'ebd allh bn 'ebd alrhmn bn alfdl bn bَhram bn 'ebd alsmd aldarmy, 

altmymy alsmrqndy, thqyq: hsyn slym asd aldarany, altb'eh alawla, 1412 h - 2000 m, dar 

almghny llnshr waltwzy'e, almmlkh al'erbyh als'ewdyh .  

36) alsnn alkbra, laby 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb bn 'ely alkhrasany, alnsa'ey, thqyq: hsn 'ebd 

almn'em shlby, rqm altb'eh alawla, 1421 h - 2001 m, m'essh alrsalh, byrwt.  

37) syr a'elam alnbla', alm'elf: shms aldyn abw 'ebd allh mhmd bn ahmd bn 'ethman bn qaَyْmaz 

aldhby (almtwfy: 748h), alnashr: dar alhdyth- alqahrh, altb'eh: 1427h-2006m. 

38) alsyl aljrar almtdfq 'ela hda'eq alazhar, alm'elf: mhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh alshwkany 

alymny (almtwfy: 1250h), t. almjls ala'ela llsh'ewn aleslamyh.  

39) alshَafِy fyْ shَrْh musnَْd alshَafِ'ey labْnِ alathِyrْ, alm'elf: mjd aldyn abw als'eadat almbark bn 

mhmd bn mhmd bn mhmd abn 'ebd alkrym alshybany aljzry abn alathyr (almtwfy: 606h), 

almhqq: ahmd bn slyman - aby tmym yَasr bn ebrahym, alnashr: mَktَbhَ alrushْdِ, alryad - 

almmlkh al'erbyh als'ewdyh, altb'eh: alawly, 1426 h - 2005 m . 

40) shdrat aldhb fy akhbar mn dhb, alm'elf: 'ebd alhy bn ahmd bn mhmd abn al'emad al'eَkry 

alhnbly, abw alflah (almtwfy: 1089h), hqqh: mhmwd alarna'ewt, khrj ahadythh: 'ebd alqadr 

alarna'ewt, alnashr: dar abn kthyr, dmshq – byrwt, altb'eh: alawla, 1406 h - 1986 m.  

41) shrh alsnh, lmhyy alsnh, abw mhmd alhsyn bn ms'ewd bn mhmd bn alfra' albghwy alshaf'ey, 

thqyq: sh'eyb alarn'ewt - mhmd zhyr alshawysh, altb'eh althanyh, 1403h - 1983m, almktb 

aleslamy, dmshq, byrwt .  

42) shrh mkhtsr khlyl llkhrshy, alm'elf: mhmd bn 'ebd allh alkhrshy almalky abw 'ebd allh 

(almtwfy: 1101h), alnashr: dar alfkr lltba'eh – byrwt, altb'eh: bdwn tb'eh wbdwn tarykh.  

43) shrh mshkl alathar, laby j'efr ahmd bn mhmd bn slamh bn 'ebd almlk bn slmh alazdy alhjry 

almsry alm'erwf balthawy, thqyq: sh'eyb alarn'ewt, altb'eh alawla, snh altb'e: 1415 h - 1494 m, 

m'essh alrsalh . 
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44) alshah taj allghh wshah al'erbyh, alm'elf: abw nsr esma'eyl bn hmad aljwhry alfaraby (almtwfy: 

393h), thqyq: ahmd 'ebd alghfwr 'etar, alnashr: dar al'elm llmlayyn – byrwt, altb'eh: alrab'eh 

1407 h - 1987 m . 

45) shyh abn hban btrtyb abn blban, alm'elf: mhmd bn hban bn ahmd bn hban bn m'ead bn mَ'eْbdَ, 

altmymy, abw hatm, aldarmy, albusty (almtwfy: 354h), thqyq: sh'eyb alarn'ewt, rqm altb'eh: 

althanyh, snh altb'e: 1414 – 1993, dar alnshr: m'essh alrsalh, mkan dar alnshr: byrwt.  

46) shyh abn khzymh, laby bkr mhmd bn eshaq bn khzymh bn almghyrh bn salh bn bkr alslmy 

alnysabwry, thqyq: d. mhmd mstfy ala'ezmy, almktb aleslamy, byrwt.  

47) ald'efa' walmtrwkwn, alm'elf: abw 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb bn 'ely alkhrasany, alnsa'ey 

(almtwfy: 303h), almhqq: mhmwd ebrahym zayd, alnashr: dar alw'ey – hlb, altb'eh: alawla, 

1396h .  

48) ald'efa' walmtrwkwn, alm'elf: jmal aldyn abw alfrj 'ebd alrhmn bn 'ely bn mhmd aljwzy 

(almtwfa: 597h), almhqq: 'ebd allh alqady, alnashr: dar alktb al'elmyh – byrwt, altb'eh: alawla, 

1406 h .  

49) ald'efa', alm'elf: abw j'efr mhmd bn 'emrw bn mwsa bn hmad al'eqyly almky (almtwfy: 322h), 

almhqq: 'ebd alm'ety amyn ql'ejy, alnashr: dar almktbh al'elmyh – byrwt, altb'eh: alawla, 1404h 

- 1984m .  

50) altbqat alkbyr, mhmd bn s'ed bn mny'e alzhry, thqyq: 'ely mhmd 'emr, altb'eh alawla, snh altb'e: 

2001 m, mktbh alkhanjy, alqahrh . 

51) 'ell altrmdy alkbyr, lmhmd bn 'eysa bn sَwْrh bn mwsa bn aldhak, altrmdy, abw 'eysa, thqyq: 

sbhy alsamra'ey , abw alm'eaty alnwry , mhmwd khlyl als'eydy, altb'eh alawla, 1409h, 'ealm 

alktb , mktbh alnhdh al'erbyh, byrwt . 

52) alfwa'ed (alghylanyat), alm'elf: abw bkr mhmd bn 'ebd allh bn ebrahym bn 'ebdwَyْh albghdady 

alshaf'ey albzَaz (almtwfy: 354h), hqqh: hlmy kaml as'ed 'ebd alhady, qdm lh wraj'eh w'elq 

'elyh: abw 'ebydh mshhwr bn hsn al slman, alnashr: dar abn aljwzy - als'ewdyh / alryad, altb'eh: 

alawla, 1417h - 1997m.  

53) alkafy fy fqh alemam ahmd, alm'elf: abw mhmd mwfq aldyn 'ebd allh bn ahmd bn mhmd bn 

qdamh aljma'eyly almqdsy thm aldmshqy alhnbly, alshhyr babn qdamh almqdsy (almtwfy: 

620h), alnashr: dar abn hzm . 

54) alkaml fy d'efa' alrjal, alm'elf: abw ahmd bn 'edy aljrjany (almtwfa: 365h), thqyq: 'eadl ahmd 

'ebd almwjwd-'ely mhmd m'ewd, shark fy thqyqh: 'ebd alftah abw snh, alnashr: alktb al'elmyh 

- byrwt-lbnan, altb'eh: alawla, 1418h1997m. 

55) ma sh mn athar alshabh fy alfqh, alm'elf: zkrya bn ghlam qadr albakstany, alnashr: dar alkhraz- 

jdh, dar abn hzm lltba'eh walnshr waltwzy'e – byrwt, altb'eh: alawla, 1421 h - 2000 m.  

56) almbswt, alm'elf: mhmd bn ahmd bn aby shl shms ala'emh alsrkhsy (almtwfy: 483h), alnashr: 

dar alfkr. 

57) almhla balathar, laby mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd bn hzm alandlsy alqrtby alzahry, t, dar ehya' 

altrath al'erba . 

58) mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh, alm'elf: 'ely bn (sltan) mhmd, abw alhsn nwr aldyn 
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almla alhrwy alqary (almtwfy: 1014h), alnashr: dar alfkr, byrwt – lbnan, altb'eh: alawla, 1422h 

- 2002m.  

59) almstdrk 'ela alshyhyn, laby 'ebd allh alhakm mhmd bn 'ebd allh bn mhmd bn hmdwyh bn 

nu'eym bn alhkm aldby althmany alnysabwry alm'erwf babn alby'e, thqyq: mstfy 'ebd alqadr 

'eta, altb'eh alawla, 1411h – 1990m, dar alktb al'elmyh, byrwt .  

60) msnd aby y'ela, laby y'ela ahmd bn 'ely bn almthuna bn yhya bn 'eysa bn hlal altmymy, 

almwsly, thqyq: hsyn slym asd, altb'eh alawla, 1404 h - 1984m, dar almamwn lltrath, dmshq .  

61) msnd alemam ahmd bn hnbl, laby 'ebd allh ahmd bn mhmd bn hnbl bn hlal bn asd alshybany, 

thqyq: sh'eyb alarn'ewt - 'eadl mrshd, wakhrwn, altb'eh alawla, 1421 h - 2001 m, m'essh alrsalh 

.  

62) msnd alemam aldarmy, alm'elf: abw mhmd 'ebd allh bn 'ebd alrhmn aldarmy, drsh wdbt nswsh 

whqqha: aldktwr/ mrzwq bn hyas al mrzwq alzhrany, alnashr: (bdwn nashr) (tub'e 'ela nfqh rjl 

ala'emal alshykh jm'ean bn hsn alzhrany), altb'eh: alawla, 1436 h - 2015 m.  

63) msnd alemam alshaf'ey, llshaf'ey abw 'ebd allh mhmd bn edrys bn al'ebas bn 'ethman bn shaf'e 

bn 'ebd almtlb bn 'ebd mnaf almtlby alqrshy almky, thqyq: mahr yasyn fhl, altb'eh alawla, 1425 

h - 2004 m, shrkh ghras llnshr waltwzy'e, alkwyt . 

64) almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh  = shyh mslm, alm'elf: mslm bn 

alhjaj abw alhsn alqshyry alnysabwry (almtwfy: 261h), almhqq: mhmd f'ead 'ebd albaqy, 

alnashr: dar ehya' altrath al'erby – byrwt.   

65) mshykhh alnsa'ey = tsmyh mshaykh aby 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb bn 'ely alnsa'ey wdkr 

almdlsyn (wghyr dlk mn alfwa'ed), alm'elf: abw 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb bn 'ely 

alkhrasany, alnsa'ey (almtwfy: 303h), almhqq: alshryf hatm bn 'earf al'ewny, alnashr: dar 'ealm 

alfwa'ed - mkh almkrmh, altb'eh: alawla 1423h  

66) msnf abn aba shybh, laby bkr 'ebd allh bn mhmd bn aby shybh al'ebsy alkwfy, t . mktbh alrshd 

.  

67) almsnf l'ebd alrzaq, laby bkr 'ebd alrzaq bn hmam bn naf'e alhmyry alymany alsn'eany, thqyq: 

hbyb alrhmn ala'ezmy, altb'eh althanyh, 1403h, t . almjls al'elma balhnd . 

68) m'ealm alsnn, whw shrh snn aby dawd, laby slyman hmd bn mhmd bn ebrahym bn alkhtab 

albsty alm'erwf balkhtaby, altb'eh alawla, 1351 h - 1932 m, almtb'eh al'elmyh, hlb .  

69) m'ejm alshabh, laby alqasm 'ebd allh bn mhmd albghwy, thqyq: mhmd alamyn bn mhmd 

aljkny, mktbh dar albyan, alkwyt .  

70) m'erfh alshabh, laby n'eym ahmd bn 'ebd allh bn ahmd bn eshaq bn mwsa bn mhran alasbhany, 

thqyq: 'eadl bn ywsf al'ezazy, altb'eh alawla, 1419h - 1998m, dar alwtn llnshr, alryad .  

71) mghany alakhyar fy shrh asamy rjal m'eany alathar, alm'elf: abw mhmd mhmwd bn ahmd bn 

mwsa bn ahmd bn hsyn alghytaba alhnfa bdr aldyn al'eyna (almtwfa: 855h), thqyq: mhmd hsn 

mhmd hsn esma'eyl, alnashr: dar alktb al'elmyh, byrwt – lbnan, altb'eh: alawla, 1427 h - 

2006m. 

72) almghny labn qdamh, alm'elf: abw mhmd mwfq aldyn 'ebd allh bn ahmd bn mhmd bn qdamh 

aljma'eyly almqdsy thm aldmshqy alhnbly, alshhyr babn qdamh almqdsy (almtwfy: 620h), 
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Footnote: 

 

1.  ynzr bdayh almjthd (3/21 . 

2.  snn aby dawd, ktab alat'emh, bab fy akl aldb'e (5/619, rqm (3801  . 

3.  hw: mhmd bn 'ebd allh bn 'ethman alkhza'ey, abw 'ebd allh albsry, mn sghar atba'e altab'eyn, wthqh: 

abn almdyny, wabw hatm, wabn hban, walhafz abn hjr, twfy snh (223h, rwa lh: abw dawd wabn majh. 

ynzr: tarykh aleslam (5/678, thdyb althdyb (9/265  . 

4.  hw: jryr bn hazm bn zyd bn 'ebd allh alazdy thm al'etky, wqyl aljhdmy, abw alndr albsry, mn aldyn 

'easrwa sghar altab'eyn, wthqh: al'ejly, wabn hban, walsajy, walbzar, waldhby, wqal alnsa'ey: lys bh 

bas, wakhtlf fyh qwl abn m'eyn fwthqh mrh, wqal mrh akhra: lys bshy', hw 'en qtadh d'eyf, wqal alhafz 

abn hjr: thqh lkn fy hdythh 'en qtadh d'ef, wlh awham eda hdth mn hfzh, twfy snh (170h, rwa lh 

aljma'eh. ynzr: aljrh walt'edyl (2/504, syr a'elam alnbla' (7/98, thdyb althdyb (2/71    .  

5.  hw: 'ebd allh bn 'ebyd bn 'emyr bn qtadh bn s'ed allythyu, aljnd'ey, abw hashm almky, mn altbqh 

alwsta mn altab'eyn, wthqh: abw zr'eh, wabw hatm, zad abw hatm: yhtj bhdythh, wqal al'ejly: tab'ey 

mky thqh, wqal alhafz abn hjr: thqh, twfy snh (113h, rwa lh aljma'eh swa albkhary. ynzr: altbqat alkbra 

(5/474, thqat abn hban (5/10, thdyb alkmal (15/259,  thdyb althdyb (5/308  . 

6.  hw: 'ebd alrhmn bn 'ebd allh bn aba 'emar alqrshy almky, almlqb balqs l'ebadth, mn altbqh alwsta mn 

altab'eyn, wthqh: mhmd bn s'ed, wabw zr'eh, walnsa'ey, wdkrh abn hban fy althqat, wqal alhafz abn 

hjr: «thqh 'eabd», rwa lh aljma'eh ma 'eda: albkhary. ynzr: altbqat alkbra (5/484, thqat abn hban (5/113, 

thdyb alkmal (17/229, thdyb althdyb (6/213   . 

7.  hw: jabr bn 'ebd allh bn 'emrw, abw 'ebd allh, alansary alsَlmَy almdny, ahd almkthryn mn alrwayh 'en 

rswl allh . rwa 'enh jma'eat mn a'emh altab'eyn, wmnaqbh kthyrh, astshhd abwh ywm ahd, ghza jabr 

m'e rswl allh  ts'e 'eshrh ghzwh, wlm yshhd bdraan wla ahdaan, mn'eh abwh. wkan ljabr hlqh 'elm fy 

almsjd alnbwy, wkan akhr alshabh mwtaan balmdynh snh (78h, w'emrh (94h, weda atlq jabr fy ktb 

alhdyth walfqh fhw almqswd. 

8. ynzr: alasty'eab (1/ 221, alesabh (1/ 213, shdrat aldhb    (1 /84 .  

9.  ynzr: alkaml fy d'efa' alrjal (2/ 138, ald'efa' walmtrwkwn labn aljwzy (1/ 64, mghany alakhyar fy shrh 

asamy rjal m'eany alathar (1/ 26   . 

 

alnashr: dar 'ealm alktb . 

73) mqal b'enwan: m'elwmat 'en hywan aldb'e, 'ela alrabt: https://sotor.com/ 

74) almntqa mn alsnn almsndh, l'ebd allh bn 'ely bn aljarwd abw mhmd alnysabwry, thqyq: 

'ebdallh 'emr albarwdy, altb'eh alawla, 1408 h - 1988m, m'essh alktab althqafyh, byrwt .  

75) almwta lemam dar alhjrh malk bn ans rwayh: yhya bn yhya allythy alandlsy, lmalk bn ans bn 

malk bn 'eamr alasbhy almdny, thqyq: aldktwr bshar 'ewad m'erwf, altb'eh althanyh, 1417h, 

dar alghrb aleslamy, byrwt .  

76) myzan ala'etdal fy nqd alrjal, alm'elf: shms aldyn abw 'ebd allh mhmd bn ahmd bn 'ethman bn 

qَayْmaz aldhby (almtwfa: 748h), thqyq: 'ely mhmd albjawy, alnashr: dar alm'erfh lltba'eh 

walnshr, byrwt – lbnan, altb'eh: alawla, 1382 h - 1963 m 

77)  nhayh almtlb fy drayh almdhb, alm'elf: 'ebd almlk bn 'ebd allh bn ywsf bn mhmd aljwyny, 

abw alm'ealy, rkn aldyn, almlqb bemam alhrmyn (almtwfy: 478h), hqqh wsn'e fharsh: a. d/ 

'ebd al'ezym mhmwd aldyb, alnashr: dar almnhaj, altb'eh: alawla, 1428h-2007m. 
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10.  ynzr: thdyb alkmal fy asma' alrjal (2/ 223, myzan ala'etdal (1/ 69, thdyb althdyb (1/173  . 

11.  hw: mnswr bn zadan alwasty, abw almghyrh althqfy, mwla 'ebd allh bn aba 'eqyl althqfy, mn aldyn 

'esrwa sghar altab'eyn, rwa lh aljma'eh, whw thqh 'eabd, twfy snh (129h. ynzr: aljrh walt'edyl (8/172, 

hlyh alawlya' (3/57, thdyb althdyb (10/307  . 

12.  hw: 'ebd alkrym abn malk aljzry abw s'eyd mwla bny amyh whw alkhdrmy balkha' waldad alm'ejmtyn 

nsbh ela qryh mn alymamh thqh mtqn mat snh (127h ynzr: aljrh walt'edyl (6/58, thdyb althdyb (6/373  . 

13.  ynzr: 'ell altrmdy alkbyr(297  .  

14.  ynzr: alsnn alkbra llbyhqy (5/299   .  

15.  ynzr: altlkhys alhbyr (4/376  .  

16.  ynzr: altmhyd (1/155   .  

17.  akhrjh albkhary fy shyhh (5530, wmslm fy shyhh (1932  .  

18.  jam'e altrmdy, abwab alt'eam, bab ma ja' fy akl aldb'e (4/253, rqm (1792  . 

19.  hw: hnَad bn alsَra bn mus'eb bn aba bkr bn shbr bn sَ'eْfwq bn 'eَmrw bn zrarh bn 'eds bn zyd altmymy 

aldarmy, abw alsry alkwfy, mn kbar alakhdyn 'en tb'e alatba'e, rwa 'en: hatm bn esma'eyl, wabn 

'euyَynh, wshryk, wabn almbark, whshym, wwky'e, wkhlqen, w'enh jma'eh mnhm: bَqyِu bn mkَhْlَd, 

wabn aby aldunya, w'ebdan, wabw hatm, wabw zr'eh, qal ahmd: 'elykm bhnَad, wqal abw hatm: sdwq, 

wqal abw dawd: sm'et qtybh yqwl: ma rayt wky'eaan yu'eَzِm ahdaan t'ezymh lhnad, thm ysalh 'en alahl. 

wthqh: alnsa'ey, walhafz abn hjr, wdkrh abn hban fy althqat, wqal aldhby: alhafz alzahd, kan yqal lh 

rahb alkwfh lt'ebdh, twfy snh (243h, rwa lh albkhary fy khlq af'eal al'ebad, wbaqy aljma'eh. ynzr: 

mshykhh alnsa'ey s (62, aljrh walt'edyl (9/119, thdyb alkmal (30/313, thdyb althdyb (11/70   . 

20.  hw: mhmd bn khazm altmymy alsَ'edy mwlahm, abw m'eawyh aldryr alkwfy, thqh, ahfz alnas lhdyth 

ala'emsh, wqd yhَmِu fy hdyth ghyrh, rumyَِ balerja', waltَdlys, wthqَh: abn m'eyn, wal'ejly, wy'eqwb bn 

shybh, walnsa'ey, wabn hban, wghyrhm. qal wky'e: ma adrkna ahdaan kan a'elm bahadyth ala'emsh 

mn aby m'eawyh, qal alemam ahmd: abw m'eawyh aldryr fy ghyr hdyth ala'emsh mdtrb, la yhfzha 

hfzaan jydaan. qal abw dawd: kan mrj'eaan, wqal aydaan: r'eys almrj'eh balkwfh. qal aldhby: thَbtun 

fy ala'emsh, wkan mrj'eaan. rmaَhu y'eqwb bn shybh, waldarqtny, baltdlys, wdkrh abn hjr fy almrtbh 

althanyh mn mratb almdlsyn, whm aldyn ahtml ala'emh tdlyshm  ؛lemamthm, wqlh tdlyshm, aw la 

ydlswn ela 'en thqh, wlkhs halh alhafz abn hjr fy «tqryb althdyb» fqal: thqَِhun, ahfzu alnَasِ lhdyth ِ

ala'emsh, wqَdْ yhَmِu fy hdyth ghyrh, wqd rumyِ balerja'. t 193 h, wqyl: 194 h, wqyl: 195 h . 

21. ynzr: altarykh alkbyr llbkhary (1/ 191, aljrh walt'edyl (7/ 246, althqat labn hban (7/ 441, thdyb alkmal 

(25/ 123, tqryb althdyb (s840. 

22.  hw: esma'eyl bn mslm almky, abw eshaq albsry , mn sghar altab'eyn, aslh bsry, skn mkh, flkthrh 

mjawrth bmkh qyl lh: almky, whw d'eyf, qal abn alqtan lma s'el 'enh: lm yzl mlkhtana yhdthna balhdyth 

alwahd 'ela thlathh drwb, wqal ahmd bn hnbl: mnkr alhdyth, wqal sfyan: kan ykht'e fy alhdyth, wqal 

abn m'eyn: lys bshy', wqal abn almdyny: la yktb hdyth, wqal abw zr'eh: d'eyf alhdyth, wqal abn hjr: 

fqyh d'eyf alhdyth. rwa lh altrmdy wabn majh. ynzr: alkaml labn 'edy (1/454, aljrh walt'edyl (1/198, 

thdyb alkmal (3/198, thdyb althdyb (1/332  . 

23.  hw: 'ebd alkrym bn aby almukhaَrqِ - bdm almym, wbalkha' alm'ejmh -, abw amyh alm'elm albsry, 

nzyl mkh, wasm abyh: qys, wqyl: tarq, d'eَfh: abn m'eyn, wahmd, wabw dawd, wabw hatm, waltrmdy, 

wlyَnh abw zr'eh, wtrkh alnsa'ey, waldarqtny, wghyrhm, wqal alemam ahmd fy rwayh: lys hw bshy', 

shbh almtrwk, wqal abn 'edy: «ald'ef byn 'ela kl ma yrwyh». wqal abn 'ebd albr: «d'eyf la ykhtlf ahl 

al'elm balhdyth fy d'efh, ela an mnhm mn yqblh fy ghyr alahkam khash, wla yhtj bh 'ela hal, wmِn ْajl َ

mn jrhh watrhh abwal'ealyh, waywb alskhtyany - tklm fyh m'e wr'eh -, thm sh'ebh, walqtan, wahmd 

bn hnbl, w'ely bn almdyny, wyhya bn m'eyn ... », twfy snh (126h, wqyl: (127h. ynzr: altarykh alkbyr 

llbkhary (6/ 89, aljrh walt'edyl (6/ 59, ald'efa' walmtrwkwn llnsa'ey (401, ald'efa' ll'eqyly (3/ 816, 

altmhyd labn 'ebd albr (1/49, thdyb alkmal (18/ 259, thdyb althdyb (6/ 376 . 
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24.  hw: hban bn jz' alslmy, mn altbqh alwsta mn altab'eyn, rwa 'en: abyh jzَ', wakhyh khzymh bn jz', wabn 

'emr, waby hryrh , wrwa 'enh: 'ebd allh bn 'ethman bn khythm, w'ebd alkrym bn aby almkharq, 

wmkharq bn 'ebd alrhmn, wmtrf bn 'ebd alrhmn bn jzَ', wzynb bnt aby tlyq, trjm lh albkhary fy 

«altarykh alkbyr» wabn aby hatm fy «aljrh walt'edyl» wlm ydkra fyh jrhaan wla t'edylaan. wqd dkrh 

abn hban fy «althqat», wqal abn hzm: mjhwl, wqal abn alqtan alfasy: mjhwl alhal, wqal abn hjr fy 

«altqryb»: sdwq. wlys lh fy alktb alsth ela hda alhdyth 'end altrmdy wabn majh, walrajh anh mjhwl 

alhal, wdِkrْ abn hban lh fy «althqat» 'ela 'eadth fy twthyq almjahyl . 

25. ynzr: altarykh alkbyr llbkhary (3/ 89, aljrh walt'edyl (2/ 268, althqat labn hban (4/ 180, almhla labn 

hzm (7/ 402, thdyb alkmal (5/ 333, thdyb althdyb (2/ 171, tqryb althdyb (s 217 . 

26.  hw: khuzymh bn jzَ' alslmy, akhw hban bn jz', wkhald bn jz', lh suhْbَhun, rwa 'en alnba  hdythana 

wahdana, qal albghwy: wla a'elm lh ghyrh, wqal abn hjr fy «altqryb»: shaby, lm ysh alesnad elyh. rwa 

lh altrmdy, wabn majh. ynzr: m'ejm alshabh, llbghwy (2/ 252, asd alghabh (2/115, thdyb alkmal (8/245, 

thdyb althdyb (3/141  . 

27.  ynzr: almhla (6/72 . 

28.  ynzr nsb alrayh (4/193 . 

29.  ynzr altlkhys alhbyr (4/376. 

30.  hyah alhywan alkbra (2/111, mqal b'enwan: m'elwmat 'en hywan aldb'e, 'ela alrabt: https://sotor.com / 

31.  alshafy fy shrh msnd alshaf'ey (3/ 374 . 

32.  m'ealm alsnn (4/ 248 . 

33.  mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh (5/ 1858 . 

34.  ynzr: mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh (5/ 1858 . 

35.  ynzr: thdyb allghh (10/ 19, alshah taj allghh wshah al'erbyh (3/ 1017, thryr alfaz altnbyh (s: 145  . 

36.  hdh rwayh abn aby shybh (3/425, rqm (15622, waldarmy (2/1235, rqm (1984 . 

37.  ynzr: mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh (5/ 1858 . 

38.  ynzr: mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh (5/ 1859 . 

39.  hdh rwayh abn aby shybh (5/118, rqm (24294, wabn majh (2/1078, rqm (3237   . 

40.  ynzr: mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh (5/ 1859 . 

(1) ynzr: msnf 'ebd alrzaq( 4/ 512, msnf abn aba shybh ( 24278, almhla ( 8/ 45 , ma sh mn athar alshabh 

fy alfqh   (3 /1140 - 1141  .  

41.  anzr: nhayh almtlb (18/211, tkmlh almjmw'e (9/11, alhawa (15/137, almghna (13/343, alkafy (307, 

alensaf(10/364, almhla (8/45/994, e'elam almwq'eyn (3/363, alsyl aljrar (4/ 89 . 
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