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 هـ70/70/1444الذغيثر ليلة  بؾ ظعذ عبذالعضيضالذكحوس  كحبها

 
الحمـــذ أح  اـــد الحمــــذ ل لةـــاسح لالىــــله لالعـــل  عبــــد سظـــول  ل ىــــؼ اسح   بـــؾ عبــــذ  

 لعبد آل  لصحب  ل ؾ لالاس   ا بعذ:

لحو هــا غــزامح ل ــؾ لؼؽح ــم  ــؾ ل شهــا للحذة ــة ل ــؾ  حةقــذ ا ــ ع   عليؼــا بانبــاح لاــ شها لؼــا

  ـ  
 
 لبانها دلامح ل ؾ ظهوسها  شاكـ  لررـرهح اطـاةة امـد  ـا ةنهـا  ـؾ حمـاخ طعـش ال ـاػش ل ىو ـا

﴿  :ةقــــاخ جعــــامد سلااهــــا بالوــــذل لن ولهــــا عؼــــذ الع ــــالح ل  طعــــشا هــــزا ال مــــاخ ا   ــــؾ  الؼهــــاح 
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 [.0-0]الؼ ا:  ﴾ (0)
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 [.0﴾ ]الواشية: 

ل  بر ظب اغ   ع العشب ظيعحمشلع    عؼـايههِ بانبـا امـد  ع ثقـو  العـاعةح ةـأ بر ظـب اغ  

دأ ) ﴿ : ع  ؾ عل ات العاعة جعؼيا لاباح ةقاخ جعامد
َ
ل ٌ
 
ؼ اسه عه

َ
ٌع 
أ
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َ
 [.0]الحاويش: ﴾  (4َلٌار

ل ــ  هــزس الشظــالة بيــاع لل ظــا ا لاصعــا ا ال ا ــة بانبــا الــواسده عــؾ  رــر الشظــا  ح لنــذ 

حمعههــا غظــشا لعــوده الؼــاط للهحمــا  بانبــا لل ش ــة اصهشحــاع العــؼوح الــزح ي حمــم ةيــ    بــو 

ح لعؼوغـد لهــا لابـا  ـؾ حميــم  سحـام الــبلد العـعودية لال لي يــة. لنـذ حمعـد   هــا  
 
سبعـرع اــذي،ا

 بما طعها ةهمهاح لعلقد عبد  ا ي حاج لحعليدح ل شحهها بما طعرع عبد  عشةة  واطعها.

 عص ألهلها إلابل أنما وزد في 

لابــــا عــــض لهلهــــا لالوــــؼِ بشكــــة لال رــــر :" -   -نــــاخ: نــــاخ  -هنع هللا يضر  –لعــــؾ عــــؾ عــــشله البــــاس    .1

 . (1)" يا امد يو  القيا ة عقود    غواصال ال

 ما وزد في ذم الخيالء والفخس املصاحب لتربيت إلابل

لال خــــــش لال ــــــيلم  ــــــ   هــــــا ال يــــــا للابــــــاح : "-   -نــــــاخ: نــــــاخ  -هنع هللا يضر  –عــــــؾ  بــــــ  هشيــــــشه  .4

 . (1)« لال ذاديؾ  ها الو شح لالعييؼة     ها الوؼِ

                                                             
 (ح لناخ ْلالباػ : اظؼاد صحيح عبد ششغ ال يخرع.1614/  4( ل بو طعبد    "  عؼذس " )4070(  شح  ابؾ  اح  )1)



 

asd9406@gmail.com  

 بل مع أبىالها )الىشز(ما وزد في التداوي بخلط لبن إلا 

 ع سهؼــا  ــؾ عاــا  ل عشيؼــة نــذ وا ةــاححولا اصذيؼــةح ةــأ ش لهــِ سظــوخ   »عــؾ  ػــغ  .0

 .(4) ح د علي  «   بلقاحح ل  شهِ  ع يخشحوا ط ش وا  ؾ  بوالها ل لبانها

 ما وزد في ذم من ال ًخسج شكاة إلابل

 غحوطـــأ  ــؾ لحـــو  الوـــؼِ  نـــاخ: اع  -   - ع سحــل ظـــأخ الؼ ـــل »عــؾ حـــابش بـــؾ ظـــمشه:  .4

 .(0)  شح   علِ « شئدح ناخ:  غحوطأ  ؾ لحو  لابا  ناخ: ػعِ

 ما وزد في ذم من ال ًخسج شكاة إلابل

 ا  ـؾ  ـاا  ك ـ    يـزدح صكاثـ  ا   ا ـ  : »-   -لعؾ  ب  هشيشه ناخ: ناخ سظوخ    .0

حهؼِح ةي عا   ا ح ياوى بهـا حؼبـاس لحبهحـ ح ايـ  ي يـِ   بـرع عبـادس  ـ  يـو    علي     غاس 

كاع  قذاسس  معرع  لُ ظؼةح رِ يشى ظبيل  ا ا امد ال ؼة لا ا امد الؼـاسح ل ـا  ـؾ  ـاا  ابـا   

يــزدح صكااهـــاح ا  بؼـــح لـــ  بقـــاا نشنـــش كـــألةش  ــا كاغـــد جعـــ ع عليـــ ح كلمـــا   ـــا  عليـــ    شاهـــا سدت 

اي  ي يِ   برع عبادس    يـو  كـاع  قـذاسس  معـرع  لُـ ظـؼةح رـِ يـشى ظـبيل  ا ـا  علي   ل هاح

امـــد ال ؼـــة لا ـــا امـــد الؼـــاسح ل ـــا  ـــؾ  ـــاا  غـــؼِ   يـــزدح صكااهـــا ا  بؼـــح لـــ  بقـــاا نشنـــش كـــألةش  ـــا 

كاغدح ةحؼأس بأظلةها لثؼؼ   بقشلنها ليغ ةنهـا عقىـا ل  حاحـاح كلمـا   ـا  عليـ    شاهـا سدت 

هاح اي  ي يِ   برع عبادس    يو  كاع  قذاسس  معرع  لُ ظؼة  ما جعـذلعح رـِ يـشى علي   ل  

ظـبيل  ا ـا امـد ال ؼـة لا ـا امـد الؼـاسح نـالوا: ةال يـا يـا سظـوخ    نـاخ: ال يـا  ـ  غوا ـنها ال رــر  ل 

لشحـا ناخ: ال يا  عقود  ـ  غوا ـنها ال رـر امـد يـو  القيا ـةح رلرـة لـ : لشحـا  حـشح للشحـا ظـ رح ل 

لصسح ةأ ا اليل ل  ل   حش: ةالشحا يحخزها    ظبيا  ح ليعذها لـ  ةـل طويـ  شـي ا  ـ  بؼونهـا ا  

كحــ    لــ   حــشاح للــو دعاهــا  ــ   ــشج ةأكلــد  ــؾ جــالم ا  كحــ    لــ   حــشاح للــو ظــقاها  ــؾ نهــش 

للـو اظـحؽد شـشةا  ل  كاع ل  باا نؼشه طويبهـا  ـ  بؼونهـا  حـشح ايـ  ركـش ْلاحـش  ـ   بوالهـا ل سلا هـاح

شـــشةرع كحـــ    لـــ  باـــا  ؼـــوه ثخؼوهـــا  حـــشاح ل  ـــا الـــزح لـــ  لـــ  ظـــ ر ةالشحـــا يحخـــزها ثيش ـــا 

لث مل ل  يؽسا  اد ظهوسها ل ؼونها    ععشها ليعـشهاح ل  ـا اليـل لـ  عليـ  لصس ةالـزح يحخـزها 

ظـوخ    نـاخ:  ـا  ششا ل ؼشا ل ز ا لسيـام الؼـاطح ةـزلل الـزح لـ  عليـ  لصسح نـالوا: ةـالحمش يـا س 

 غضخ عب  ةنها جـالمح ا  هـزس ةيـة ال ا عـة ال ـاره: ))ةمـؾ طعمـا  ،قـاخ رسه  رـرا يـشس   ل ـؾ طعمـا 

 . (4)سلاس  علِ «  [8-0 ،قاخ رسه ششا يشس(( ]الضلضلة:
                                                                                                                                                                                                 

د  ع ثش ية ال يوخ للابا  ذعاه للضهو لال خش عبد الوررح ةيلض  اصزع  ع طعلِ  نهـا ػعمـة (. لاصشا80( ل علِ بشنِ )0071(سلاس البخاسح بشنِ )1)

  ؾ  ح ليحواطم ل لد  ح ليبحعذ عؾ الح ا ش عبد ة ش.

 .1440ل علِ بشنِ  4446( سلاس البخاسح بشنِ 4)

 (.1/400( سلاس  علِ )0)

 (.480( سلاس  علِ بشنِ )4)
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 ما وزد في هصاب شكاة إلابل

 لاق  ــؾ الــوسق  ــذنةح لــيغ ةيمــا دلع  مــغ : »-   -لعــؾ حــابش نــاخ: نــاخ سظــوخ    .6

سلاس « لليغ ةيما دلع  مغ  ـؾ لابـا  ـذنةح للـيغ ةيمـا دلع  معـة  لظـد  ـؾ الحمـش  ـذنة

 .(1) علِ 

 ما وزد في ملداز شكاة إلابل

 ع  بــا بيــش كحــ  لــ  صــا لحهــ  امــد الب ــشيؾ هــزس ةشيظــة الىــذنة اليــل ةشطــها »عــؾ  ػــغ:  .0

 جعامد سظول ح ةمؾ ظألها  ؾ اصعلمرع عبد لحهها ةليعؼهـاح ل ـؾ ح لاليل   ش  -   -سظوخ   

ظـأخ ةونهـا ةــل طعـؽح  ـ   سبعــة لع ـشيؾ  ـؾ لابــا ةمـا دلنهـا  ــؾ الوـؼِح  ـ  كــا  مـغ شـاهح ةــ را 

بلود  مغ لع شيؾ امد  معا لرلررعح ة نها بؽد  خاض  غث ح ة ع لـِ ثيـؾ ابؼـة  خـاض ةـابؾ 

ع امـــد  مـــغ ل سبعـــرعح ة نهـــا بؽـــد لبـــوع  غثـــ ح ةـــ را بلوـــد ظـــحا لبـــوع ركـــشح ةـــ را بلوـــد ظـــحا لرلرـــر

ل سبعـــرع امـــد ظـــحرعح ة نهـــا اقـــة ػشلنـــة ال مـــاح ةـــ را بلوـــد لااـــذه لظـــحرع امـــد  مـــغ لظـــبعرعح 

ة نهـا حزعـةح ةــ را بلوـد ظــحا لظـبعرعح ة نهـا بؽــد لبـوعح ةــ را بلوـد ااـذى لجعــعرع امـد ع ــشيؾ 

عبـد ع ـشيؾ ل ا ـة ة ـ  كـا  سبعـرع بؽـد لبـوع ل ـ   ل ا ة ة نها اقحـاع ػشلنحـا ال مـاح ةـ را صادت

. ل ــ  (2)كــا  معــرع اقــةح ل ــؾ لــِ ييــؾ لــ  ا   سبــم  ــؾ لابــا ةلــيغ ةنهــا  ــذنة ا   ع ط ــام سبهــا 

 ذنة الوؼِ    ظا مهها ارا كاغد  سبعرع امد ع شيؾ ل ا ة شاهح ة را صادت عبد ع شيؾ ل ا ة امد 

ا حرع امــــد رلرما ــــةح ة نهــــا رــــلذ شــــياسح ةــــ را صادت عبــــد  ــــا حرعح ة نهــــا شــــاثاعح ةــــ را صادت عبــــد  ــــ

رلرما ـــةح ة ــــ  كــــا  ا ـــة شــــاه. ةــــ را كاغـــد ظــــا مة الشحــــا غانىـــة  ــــؾ ْلاسبعــــرع شـــاهح ةلــــيغ ةيــــ  

 ذنة ا   ع ط ام سبهاح ل  ي مم برع    رقح ل  ي شق برع   حمم   ية الىـذنةح ل ـا كـاع  ـؾ 

ا   ع  (0) ح ل  يخــشج  ــ  الىــذنة هش ــةح ل  رات عــواس ليؼــرعح ة نهمــا ي راحعــاع بي همــا بالعــوية

ط ـــام اصىـــذقح ل ـــ  الشنـــة سبـــم الع ـــش ةـــ ع لـــِ ييـــؾ ا  جعـــعرع ل ا ـــةح ةلـــيغ ةنهـــا  ـــذنة ا   ع 

ط ــام سبهــاح ل ــؾ بلوــد عؼــذس  ــؾ لابــا  ــذنة ال زعــة لليعــد عؼــذس حزعــة لعؼــذس اقــةح ة غــ  

ل   ل ع شيؾ دسهماح ل ؾ بلوـد عؼـذس  ـذنة  ثقبا  ؼ  الحقة لث عا  عها شاثرع ارا اظحيعشثا

الحقـــة للــــيغ عؼــــذس اقـــة لعؼــــذس ال زعــــةح ة نهـــا ثقبــــا  ؼــــ  ال زعـــة ليعؼيــــ  اصىــــذق ع ــــشيؾ 

                                                             
 (.487( سلاس  علِ بشنِ )1)
بميِ   حواة بعذها  ام  ع مة آ شس طاد  ع مة ل  اليل اظحيملد العؼة ْلالمد لد لد    ال،اغيـةح رِـ « بؽد  خاض لابؾ  خاض»(نول : 4)

بؽـد »ل  ابؼة  خاض لابؾ  خاض امد آ ش ال،اغية ظ ل بزلل لع      ؾ امل اض الحوا اح لامل اض اظِ لاحا ا   لااذ ل   ؾ ل ظ . نول : 

لـ  « اقـة»هما  ؾ لابا  ا اظحيما العؼة ال،اغية لد ا  ـ  ال،ال،ـة لهـو كـزلل امـد ثما هـا ظـ ل بـزلل لع   ـ  رات لـبع. نولـ : « ع لابؾ لبوع لبو 

ب ـحح ال ــيِ « حزعــة»بيعـش الحـام لج ــذيذ القـاا حمعــ  اقـاق للــ   ـا اظــحيملد رـلذ ظــؼرع لد لـد  ـ  الشابعــة للـ  كــزلل امـد ثما هــا. نولـ : 

 صع مة ل  اليل علنها  سبم ظؼرع لد لد    ال ا عة.لالزاخ ا

 ب حح العرع اصهملة العي  لنذ ثظِ.« رات عواس»الهش ة ب حح الهام لكعش الشام اليبرره الؼاعؼة    العؾ. « هش ة»(نول : 0)
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دسهمــا  ل شــاثرعح ل ــؾ بلوــد  ــذنح  بؽــد لبــوع لليعــد عؼــذس لعؼــذس بؽــد  خــاضح ة نهــا ثقبــا 

د  خـاض لليعـد  ؼ  بؽد  خاض ليعؼى  عها ع شيؾ دسهما  ل شـاثرعح ل ـؾ بلوـد  ـذنح  بؽـ

عؼـذس لعؼـذس بؽـد لبـوعح ة نهـا ثقبـا  ؼـ  ليعؼيـ  اصىـذق ع ـشيؾ دسهمـا  ل شـاثرعح ةـ ع لـِ ييـؾ 

سلاس البخـاسح نـاخ الحميـذح:  ـ  « عؼذس بؽد  خاض عبد لحههاح ة نهـا ثقبـا  ؼـ  للـيغ  عـ  جـالم

ئ  ع ــــشه  واطــــم  ــــؾ كحابــــ  ب ظــــؼاد لااــــذ  قؼعــــاح لسلاس  بــــو دالد بورــــر هــــزا العــــياقح لالؽعــــا

 ح لناخ ابؾ اض : كحاب    غاية الصحة.(1)بمعؼاس لصحح  ابؾ اباع لغررس 

 ــ  كـا  سبعــرع  ـؾ لابــا »نـاخ:  -   -لعـؾ بهـض بــؾ ايـيِ عــؾ  بيـ  عــؾ حـذس:  ع سظــوخ    .8

ةل   حشهاح ل ؾ  ؼعهـا ة غـا آ ـزلها لشـؼش  الـ  عض ـة  بؽد لبوعح  ؾ  عؼى  زث شا (2)العا مة 

  شحـــ   امـــذ ل بـــو دالد لالؽعـــائ  لالحـــاكِ لالبنهقـــ  «   ـــات س ؼـــا لـــيغ شخ    ؼـــ  جـــالم ـــؾ عض 

 .(0)لاظؼادس صحيح 

مااا وزد فااي إلاذن لسعاااة إلاباال بتاارن امليااا  بتشااق لياااري اللجااستم و تااع زماا  ال تااساث فااي ًااىم 

 واحد مساعاة لحالهم 

ص لشعـــاه لابـــا  ـــ  البيحوثـــة عـــؾ   ــــ  س ـــ -   - ع سظـــوخ   »لعـــؾ عا ـــِ بـــؾ عـــذح:  .4

سلاس ال معــة « يش ــوع يــو  الؼ ــش رــِ يش ــوع الوــذاهح ل ــؾ بعــذ الوــذ ليــو رع رــِ يش ــوع يــو  الؼ ــش

 .(4)لصحح  ال ر زح لالحاكِ 

 ما وزد في جفظيل التلسب إرى هللا باإلبل:

  ـؾ اغخعـا يـو  ال معـة غعـا ال ؼابـة»نـاخ:  -   -هنع هللا يضر:  ع سظـوخ    -لعؾ  ب  هشيشه  .17

ل ؾ ساح    العاعة ال،اغيةح ةاأغما نـشب بقـشهح ح (6) ح رِ ساح    العاعة ْلالمد ةاأغما نشب بذغة(5)

ل ــؾ ساح  ــ  العــاعة ال،ال،ــةح ةاأغمــا نــشب كب ــا  نــشعح ل ــؾ ساح  ــ  العــاعة الشابعــةح ةاأغمــا نــشب 

شب بيظــةح ةــ را  ــشج لا ــا ح اظــشت اصل يــة دحاحــةح ل ــؾ ساح  ــ  العــاعة ال ا عــةح ةاأغمــا نــ

 . (7) ح د علي  «. طعحمعوع الزكش
                                                             

-0/18(ح الؽعــائ  )1060د )(ل بــو دال 6000ح 4404ح 4000ح 1080ح 1086ح 1080ح 1080ح 1084ح 1087(البخــاسح   شنــا  ــ  عــذه  واطــم )1)

 (.1/11(ح ل امذ )1877(ح لابؾ  اح  )0466( لابؾ اباع )44

 العا مة  ؾ الوؼِ الشاعية غرر اصعلوةة.« ظا مة»(نول : 4)

 .116/4ح لالبنهق : 048-040/1ح لالحاكِ: 16-10/0ح لالؽعائ : (1000 بشنِ ) ح ل بو دالد4ح 4/0(سلاس  امذ: 0)

(ح لهـــو 1/604(ح الحــاكِ )0/407(ح  امـــذ )0700) بــشنِ(ح ابــؾ  احـــ  400) بـــشنِ(ح ال ر ــزح 0764) بـــشنِ(ح الؽعــائ  1400)  بـــشنِ ( بــو دالد4)
 (.1840) بشنِ(ح لالذاس   4404) بشنِعؼذ ابؾ  ضيمة 

  ح غعل كوعا ال ؼابة    الى ة.« غعا ال ؼابة»(نول : 0)

ل  ا البذغة ةقاخ حمهوس  ها اللوة لحماعة  ـؾ ال قهـام: يقـم (: »807) لزح بشنِالحذيث ا عقي  0/014(ناخ الؼولح    ششح صحيح  علِ 6)

ل. عبـد الوااــذه  ـؾ لابــا لالبقـش لالوــؼِح ظـميد بــزلل لعظِـ بــذنهاح ل ىــها حماعـة بانبــاح لاصـشاد هؼــا لابـا با ث ــاقح لحىـشيح ْلاااديــث بــزل

 «.م ةنها للوااذه كقم ة لشعرره لغ وهما  ؾ  ةشاد ال ؽغلالبذغة لالبقشه يقعاع عبد الزكش لْلاغث  باث انهِح لالها

 (.807) بشنِ (ح ل عل881ِ) بشنِ (سلاس البخاسح 0)
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بؼانـــة  خؼو ـــةح ةقـــاخ: هـــزس  ـــ   -   -نـــاخ: حـــام سحـــا امـــد الؼ ـــل  -هنع هللا يضر  -لعـــؾ  بـــ   عـــعود  .11

سلاس  عـلِ «. كلها  خؼو ـة لل بها يو  القيا ة ظبعما ة غانة» :  -ظبيا  ح ةقاخ سظوخ   
(1) . 

 ما وزد في إهداء هجائب إلابل وسىكها إرى مكت

 ــبد    -ةـأعؼ  بهـا رلرما ــة ديؼـاس ةــأجى الؼ ـل  (4) هــذى عمـش غ يبــا »عـؾ ابـؾ عمــش نـاخ:  .14

ةقــاخ: يـا سظــوخ    اػـ   هــذيد غ يبـا ةأعؼيـد بهــا رلرما ـة ديؼــاس ةأبيعهـا ل شــ رح  -عليـ  لظـلِ 

سلاس  امــذ ل بــو دالد لالبخــاسح  ــ  "ثاسيخــ " لابــؾ ابــاع لابــؾ « اح نــاخ:  ح اغ شهــا اياهــاب،م هـا بــذغ

 .(0) ضيمة    "صحي نهما" 

 ما وزد في أن اليدهت ججصئ عن سيعت في الهدي وألاطاحي

«  ع ػ  رك    لابا لالبقش كا ظبعة  ؼـا  ـ  بذغـة -   -  شغا سظوخ   »لعؾ حابش ناخ:  .10

عــــا  الحذيبيــــة البذغـــــة عــــؾ ظـــــبعة  -   -غ شغـــــا  ــــم الؼ ـــــل »سلاس  عــــلِح ل ــــ  سلايـــــة صعــــلِ نــــاخ: 

البقـشه عـؾ ظـبعة لال ـضلس عـؾ : »-   -ح ل ـ  سلايـة لبـ  دالد عؼـ : نـاخ الؼ ـل «لالبقشه عـؾ ظـبعة

 .(4)« ظبعة

 مما وزد في عطب اليدهت املهداة لفلساء الحس 

يبعــث  عــ  بالبــذعح رــِ يقــوخ:  -   -كــاع الؼ ــل »عـؾ  بــ  نبيىــة رليــ  ابــؾ اا ــاع نــاخ:   .14

اع عؼ    ها جالم ةخ يد علنها  وثا ةاغ شهاح رِ اغمغ ػعلها    د هـاح رـِ اطـشب بـ   ـ  هها 

ال ضاعـ   . لعـؾ غاحيـة(0)سلاس  امـذ ل عـلِ لابـؾ  احـ  « ل  ثؼعمها  غد ل   اذ  ؾ  ها سةقحل

نلـــد كيــُـ   ـــؼم بمـــا عؼـــ   ـــؾ لابـــا نـــاخ: اغ ــــشس »نـــاخ:  -   -لكـــاع  ـــاا  بـــذع سظـــوخ   

سلاس ال معـة ا  الؽعـائ  « لاغمغ ػعل     د   لاطشب    ح  ل ا برع الؼـاط ل يؼـ  ةليـأكلوا

واح اغحهــ . لنـاخ ال ر ــزح: اـذيث اعــؾ صــحيحح لالعمـا عبــد هـزا عؼــذ  هــا العلـِ  ــ  هـذح الحؼــ

 .(6)ل  شح   يظا ابؾ اباع لالحاكِ 

 ما وزد في صفت هحس إلابل:

                                                             
 (.1844) بشنِ (سلاس  عل1ِ)

 الؼ    ؾ لابا القوح ال  يُ العشيم.« غ يبا»(نول : 4)

 (.4/407اسيخ )( لالبخاسح    الح4411) بشنِ( لابؾ  ضيمة 4/140(ح ل  امذ )1006(سلاس  بو دالد )0)
(ح ل امــذ 1704(ح ل الـل بـشنِ )0104(ح لابـؾ  احـ  بـشنِ )1074ح 474(ح لال ر ـزح بــشنِ )4874(ح ل بـو دالد بـشنِ )1018(سلاس  عـلِ بـشنِ )4)

 (.4471(ح لابؾ  ضيمة بشنِ )4776(ح لابؾ اباع بشنِ )060ح 071ح 440ح 0/444)

 (.0/000 امذ )ل (ح 4878) بشنِ(  بو دالد 4)

 (.4008(ح لابؾ  ضيمة بشنِ )4/440( ل  امذ )0170(ح ابؾ  اح  بشنِ )1046س  علِ بشنِ )(سلا0)

(ح لهــو 1/616(ح الحــاكِ )4740) بــشنِ(ح ابــؾ ابــاع 4/004(ح  امــذ )0176) بــشنِ(ح ابــؾ  احــ  417) بــشنِ(ح ال ر ــزح 1064) بــشنِ( بـو دالد 6)

 (.4000) بشنِ(ح لابؾ  ضيمة 4100) بشنِعؼذ الؽعائ     "اليبرى" 
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 قيــذه   (1) ابعثهــا نيا ــا» غــ   جــى عبــد سحــا نــذ  غــاه بذغحــ  يؼ شهــا ةقــاخ: »لعــؾ ابــؾ عمــش  .10

 . (4) ح د علي  « -   -ظؼة   

بيـــــاعح ةقـــــذ   ـــــش  لعؼـــــذ ربـــــح الحيـــــواع لمكـــــا ةـــــ ع ال ـــــشا لـــــِ ي ـــــرك ػشيقـــــة الـــــزبح بـــــل .16

اع   كحــ  لااعــاع عبــد كــا جــالم ةــ ع نحلــحِ ةأاعــؼوا "   باناعــاع  ــ  القحــا كمــا  ــ  نولــ 

ؽــد ال ــشيعة لاظــل ية العــم ة بعــع الح ا ــيا ل ي   (3)"  القحلــة لارا رب ــحِ ةأاعــؼوا الزب ــة

   :ؼة لاصوضحة لهزا ْلا ااصبي  

ٌ ــذ  اـــذكِ لحــذيث "  حبهــا ه اليــل ظــيزبحه ةــأ شت  ــؾ يحــومد الــزبح  ع يقــو  ب اــذاد ْلادا-1 لليه

رٌح ربي ح   . (4)"  ش شث  للره

4- 
ه
 ي ـــــشه  الشاشـــــذه   ع طعـــــاق الحيـــــواع بشةـــــدح لنـــــذ س ى ال لي ـــــة

 
  عمـــــش بـــــؾ ال ؼـــــاب سحـــــل

 
 شـــــاه

 "  -   لل   ه -قها لناخ "ظه  سهٌ ليزب ها ةظش   بالذه 
 
 حميل

 
 .  (5)امد اصوت ظونا

 لاطـمو ٌسحلـ ه عبـد  ـ  ة   ةقـذ س ى سظـوخ   واع    ي ذ ال  شه   ـا  الحيـ-0 .10
 
سحـل

 اليـ  ببىـٌشها ةقـاخ 
ه
ميههـا  وثــات شـاَه لهـو هيٌ ـذه شـ شث  للــ  ثاحـ 

ه
 " "  ةــل نبـا هـزا  ثشيـذه  ع ث

(6)  

ل ؾ ي عا هزا الحعزي  الؼ سال  عح د للعقو ة الذغيوية بالحعضيشح ةهزا ال لي ة عمـش بـؾ  

 اـذ   ال ؼاب هنع هللا يضر س ى
 
 شـ شث  ل  ـز شـا سحـل

 
  سهٌ ليـزب ها ةظـش   عمـش هنع هللا يضر بالـذه  ه

ه
عـزب الـشلح لنـاخ  ج

 
ه
   (7) زها"   ةعلد هزا نبا  ع ثأ 

 ما وزد في عدم  ستان زبا الفظل في شساء إلابل باإلبل

حي ــــا ةؼ ــــذت لابــــاح   ــــشس  ع ي هــــض  -   - ع سظــــوخ  -; -امهنع هللا يضر-لعــــؾ عبــــذ   بــــؾ عمــــشل  .18

سلاس  - ةــأ شس  ع يأ ــز عبــد نل ــص الىــذنة. نــاخ: ةيؼــد آ ــز البعرــر بــالبعرريؾ امــد ابــا الىــذنة

 ـــبد    -  شػــ  سظــوخ   ».   لعــؾ عبـــذ   بــؾ عمــشل نــاخ: (8)الحــاكِ لالبنهقــ ح لسحالــ  رقــات 

هــا ايــ  غ ــذت لابــا  ع  بعــث حي ــا عبــد ابــا كاغــد عؼــذح نــاخ: ة ملــد الؼــاط علن -عليــ  لظــلِ 

ل قيــد بقيــة  ــؾ الؼــاط نــاخ: ةقلــد: يــا سظــوخ    لابــا نــذ غ ــذت لنــذ بقيــد بقيــة  ــؾ الؼــاط   

ظهــش لهــِح ةقــاخ: ابحــم ابــل بقل ــص  ــؾ لابــا الىــذنة امــد   لهــا ايــ  يؼ ــذ هــزا البعــثح ةيؼــد 
                                                             

 «.ناخ ابؾ عباط:  واا: نيا ا(: »0[ ناخ البخاسح )06(ناخ   جعامد: ))ةاركشلا اظِ   علنها  واا(( ]الحج:1)

 (.1047) بشنِ(ح  علِ 1640) بشنِ(البخاسح 4)
 .(0748 بشنِ ) (سلاس  عل0ِ)

 .(0748) بشنِ  علِسلاس  (4)

 .07 احذيث سنِلعؼذ ثخشي     الصحي ة ل لسدس ْلالباػ    14140 بشنِ (سلاس البنهق 0)

 .44 احذيث سنِلعؼذ ثخشي   ل لسدس ْلالباػ     14141 بشنِ (سلاس البنهق 6)

 .07 احذيث سنِلعؼذ ثخشي   ل لسدس ْلالباػ     الصحي ة 14144 بشنِ (سلاس البنهق 0)

 (.488 - 480/  0(ح لالبنهق  )00 - 06/  4(سلاس الحاكِ )8)
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لبعـــثح ةلمـــا ابحـــاا البعرـــر بقلو ـــرع لرـــلذ نل ـــص  ـــؾ ابـــا الىـــذنة امـــد   لهـــا ايـــ  غ ـــذ رلـــل ا

سلاس  امذ ل بـو دالد لالـذاسنؼ ل  خحىـشا لالحـاكِ  «-   -حامت ابا الىذنة  داها سظوخ   
« كــاع يأ ــز البعرــر ببعرــريؾ امــد ابــا الىــذنة»لنــاخ: صــحيح عبــد شــشغ  عــلِ لل ــ   بــ  دالد:  (1)

ل ـ  اظـؼادس   بـؾ ااـحاقح  لنوى الحاة     "ال ـحح" اظـؼادسح لنـاخ ال ؼـاب :  ـ  اظـؼادس  قـاخ

 ــؾ ػشيـد عمــشل بـؾ شــعي  عـؾ  بيــ  عـؾ حــذس. لسلى ال ـاة    ــ   (4)لنـذ سلاس البنهقـ   ــ  "ظـؽؼ " 

سلاس «  غــ  بـــاا حمــل يــذعد عىـــي رر بع ــشيؾ بعرـــرا امــد  حـــا»" عــؼذس" عــؾ عبـــ  ب ظــؼاد  ؼقؼـــم: 

 .(0) الل    "اصوػأ" 

 لاابلنن أو من أ بي::ما وزد في برل العىض في سياكاث إلابل من امل

 (4)   ظـبد ا   ـ   ُـ  ل غىـا  ل اـاةش: »-   -سظـوخ   ناخ: نـاخ  -هنع هللا يضر  - ب  هشيشه عؾ  .14

 ـــؾ ػـــشقح  (0)ل  شحـــ  ال ـــاة   لالحـــاكِ «  ل غىـــا»سلاس ال معـــة للـــِ يـــزكش ةيـــ  ابـــؾ  احـــ  « 

  لاعؼ  ال ر زحح ل عل  الذاسنؼ ل بالونُ. لصحح  ابؾ القؼاع لابؾ اباع لابؾ دنيد العيذح 

غانـــة جعـــ   العظـــبامح لكاغـــد   جعـــبدح ة ـــام  -   -كاغـــد لشظـــوخ   »لعـــؾ  ػـــغ نـــاخ:  .47

 عشاب  عبد نعود ل  ةعبقها ةاشحذ رلل عبد اصعلمرع لنالوا: ظبقد العظبام. ةقاخ سظوخ   

 . (0)سلاس  امذ لالبخاسح «  (6)    يشةم شي ا ا  لطع : اقا عبد   -   -

 ما وزد في شساء حتل الباكت وحتل حتلها

. لكــاع بيعــا (8)غهــ  عــؾ بيــم ابــا الحبلــة -   - ع سظــوخ   عــؾ عبــذ   بــؾ عمــش امهنع هللا يضر )) .41

الؼانـــة. رــِ ثؽــح  اليـــل  ــ  بؼ هـــا.  (4) يخباطعــ   هــا ال اهليـــةح لكــاع الشحـــا يبحــاا ال ــضلس امـــد  ع ثؽــح 

                                                             
 (.4/60(ح الحاكِ )0/07الذاسنؼ ل )ل (ح 416ح 4/101 امذ ) ل (ح0000) شنِبالد  بو دسلاس  (1)

 ( عؾ عمشل بؾ شعي  ب .488-0/480(ح ل ؾ ػشيق  البنهق  )0/64الذاسنؼ ل )سلاس (4)

 (.6/44ح 0/488(ح لالبنهق  )8/44(ح لهو عؼذ عبذ الشصاق )1007) شنِب الل    "اصوػأ" ل (ح 1/141ال اة   )سلاس (0)

هو بالعرع اصهملـة لالبـام اصواـذه   حـواحرعح لهـو ال عـا الـزح ياـوع للعـابد عبـد ظـبق . نولـ : «   ظبد»: نول : -سام     –( ناخ الش اع  4)
بال ام اصع مة كؼايـة عـؾ لابـاح لالحـاةش: بالحـام اصهملـة كؼايـة عـؾ ال يـا لالؼىـا عـؾ العـهِ  ح رح  ـُ  ل رح اـاةش  ل رح غىـا «     ُ»

 الؼىا اذيذه العهِ.ل 

(ح ابؾ 007ح 1/044(ح ال اة   )4/404(ح  امذ )4808) بشنِ(ح ابؾ  اح  6/446(ح الؽعائ  )1077) بشنِ(ح ال ر زح 4004) بشنِ( بو دالد 0)

لغــاةم ]هــزا[ عــؾ  (ح لنــاخ ال ر ــزح: "اــذيث اعــؾ". لنــاخ ابــؾ دنيــد العيــذ  ــ  لاصــا : سلاس غــاةم بــؾ  بــ  غــاةمح عــؾ  بــ  هشيــشهح4647) بــشنِابــاع 

 ي ي  بؾ  عرع: رقة. لناخ ابؾ عبذالهادح    املحشس: لصحح  ابؾ القؼاع.

ب ــحح « عبــد نعــود»ب ــحح العــرع اصهملــة لظــاوع الظــاد اصع مــة ل ــذ لنــذ ثقــذ  طــبؼها. نولــ : « العظــبام»: نولــ : -سامــ     –( نــاخ الش ــاع  6)
 القاا لهو  ا اظح د الشكوب  ؾ لابا.

(ح 070) بشنِ(ح لابؾ اباع 448ح 6/440(ح لالؽعائ  )4874) بشنِ(ح لهو عؼذ  ب  دالد 6106ح 4010) بشنِ(ح البخاسح 400ح 0/170( امذ )0)

 (.0001) بشنِل ب  طعبد 

  غث . ثؽح : ثلذ. (ابا الحبلة: حؼرع الحيواع    بؼؾ    . ال ضلس: البعرر ركشا كاع  ل8)

ب ــحح ال ــيِ لطـِـ « ال ــضلس»ظـِـ  للــ  لظــاوع راغيــ  لةــحح رال،ــ  عبــد  ــيوة امل هــوخ لال اعــا الؼانــة. نولــ : ب«  ع ثؽــح »( نــاخ الش ــاع : نولــ : 4)

 الضاح هو البعرر ركشا كاع  ل  غث .
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((  ح ــــد بؽحـــاج ال ؼـــرع الـــزح  ـــ  بؼـــؾ غانحـــ  -للـــ  اليبرـــره اصعـــؼة  -نيـــا: اغـــ  كـــاع يبيـــم ال ـــاسا 

 .  (1)علي 

 ما وزد من البه: عن ثتن عاب الفحل

ح سلاس  امــذ لالبخــاس «  (2) عــؾ رمــؾ ععــ  ال  ــا -   -غهــ  الؼ ــل »عــؾ ابــؾ عمــش نــاخ:  .44

سلاس  عــــلِ « غهــــ  عــــؾ بيــــم طــــشاب ال مــــا -   - ع الؼ ــــل ». لعــــؾ حــــابش:  (3)لالؽعــــائ  ل بــــو دالد 

عـؾ ععـ  ال  ـا ة هـاسح ةقـاخ: يـا  -   - ع سحـل  ـؾ كـلب ظـأخ الؼ ـل ». لعؾ  ػـغ   (4)لالؽعائ  

سلاس ال ر ـــزح  لنــــاخ: هــــزا اــــذيث « سظـــوخ    اغــــا غؼــــشق ال  ـــا ةؼيــــش  ةــــش ص لـــ   ــــ  اليشا ــــة

 .. (5)اعؾ غشي  

 ما وزد في بيع ال تل واشتراط مبفعته مدة من الصمن:

 غــ  كــاع ]طعــرر[ عبــد حمــا لــ   عيــا. ةــأساد  ع طعــيب . نــاخ:  -; -امهنع هللا يضر-لعــؾ حــابش بــؾ عبــذ    .40

عــش  ،لــ ح نــاخ: " بعؼيــ  بونيــة " نلــد:  . ةــذعا مــ ح لطــش  ح ةعــاس ظــررا لــِ ط -   -ةاحق ــل الؼ ــل 

امد  هب ح ةلمـا بلوـد  ثيحـ  بال مـاح ةؼقـذػ   (6)رِ ناخ: " بعؼي  " ةبعح  بونيةح لاش رػد املغ 

 ش ــز حملــل   ـز حملــل لدساهمــل (0) رمؼـ ح رــِ سحعـد ةأسظــا  ــ   رـشح. ةقــاخ: "  ثشاػــ   اكعـحل
بعؼيـ ح نلـد: ».ح ل   سلاية صعلِ  يظا ناخ: (17)لِ  ح د علي  ح لهزا العياق صع - (4) ةهو لل. (8)

 -   -ة ع لشحا عب   لنية ره  ةهو لل بهاح ناخ: نذ   زث  ةلما نذ د اصذيؼة ناخ سظوخ   

 «.لبلخ:  عؼ   لنية  ؾ ره  لصدسح ناخ: ةأعؼاػ   لنية  ؾ ره  لصادػ  نرراػا

 ما وزد في اكتراض إلابل:

                                                             
(. بل ـ : كــاع  هـا ال اهليــة يخبـاطعوع لحـِـ ال ـضلس امــد ابـا الحبلــة. لابـا الحبلــة  ع ثؽــح  1014) بــشنِ(ح ل عـلِ 4140) بــشنِ (سلاس البخـاسح 1)

 عؾ رلل. - -لؼانةح رِ ث ما اليل غح د. ة هاهِ سظوخ   ا
 ب حح العرع لظرع ظاكؼة بعذها  واذه هو  ام ال  ا لال  ا الزكش  ؾ كا ايواع.« عع  ال  ا»(ناخ الش اع : نول : 4)

 (.0106) بشنِ(ح لابؾ اباع 1400) بشنِال ر زح (ح ل 0444) بشنِ(ح  بو دالد 0/017(ح الؽعائ  )4164) بشنِ(ح البخاسح 4/14( امذ )0)

 (.0100( )11/067(ح لهو عؼذ ابؾ اباع )0/017(ح الؽعائ  )1060( )0/1140( علِ )4)

 (.0/004(ح لالبنهق  )0/017الؽعائ  )ل (ح 1404) بشنِ(ال ر زح 0)

 بظِ الحام اصهملة:  ح الحما علي .« املغ »ول : لاعيام الحع  لالع ض عؾ العرر. ن«  عيا»: نول : -سام     –( ناخ الش اع  6)

 اصماكعة ل  اصااصة    الؼقص  ؾ ال،مؾ.«  اكعحل»بظِ اص،ؼاه ال ونية:  ح ثظؼ ل. نول : «  ثشاػ »: نول : -سام     –( ناخ الش اع  0)
بيـم لشـشغح لا حلـُ  ـ  ال مـم بي همـاح ةقيـا لامـذ يصـ  : لنـذ عـاسض هـزا الحـذيث اـذيث الؼهـل عـؾ ال،ؽيـا لعـؾ -سامـ     –( ناخ الش اع  8)

 ال شغ لاذيث بيم ال،ؽيا ةي  ا   ع طعلِ رلل لهزا  ؼ ح ةقذ علمد ال،ؽيا ةص  البيم لاذيث الؼهل عؾ بيـم لشـشغ ةيـ   قـاخ  ـم ااحمـاخ  غـ 

  ساد ال شغ امل هوخ لهزا  ظهش ْلانواخ انحىشت    هزا امل حىش علي .

 ــ  العمــذه:  عيــا: جعـ . طعــيب : يؼلقــ  عبــد لحهــ . املغــ  امــد  هبـ :  ح امبــ  امــد  هبــ .  ثشاػــ :  ثظؼ ــل.  اكعــحل:  -سامــ     –(نـاخ اصقذ ــال 4)

 اصماكعة اصااصة لؼل  الؼقص    ال،مؾ.

 ( 1444ح 1440ح 1444ح 0/1441(. لسلاس  علِ )4870ح 4064ح 4180) ل السنا  (  ؼو ح4861) بشنِ(سلاس البخاسح 17)
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ظؼا ةأعؼى ظؼا  رر  ؾ ظؼ ح لناخ:  يـاسكِ  -   -اظحقشض الؼ ل »هشيشه ناخ: عؾ  ب   .44

اظخعـــلُ  -   - ع الؼ ـــل  -لعـــؾ  بـــ  ساةـــم  .(1)سلاس  امـــذ لال ر ـــزح لصـــحح  «  ااظـــؼيِ نظـــام

ةقـاخ:    حـذ   ؾ سحا بيشا ةقذ د علي  ابا  ؾ الىذنةح ةأ ش  با ساةم  ع يق ال الشحا بيـشسح

عـؾ  بـ  هشيـشه نـاخ: . (4)سلاس  عـلِ  - ا   ياسا. ناخ: "  عؼ  اياسح ة ع  ياس الؼاط  اع هِ نظام

جالم  ؾ لابا ة ام يحقاطاسح ناخ:  عؼوسح ةؼلبوا ظؼ  ةلِ ي ـذلا  -   -كاع لشحا عبد الؼ ل »

: اع  رـركِ  اعـؼيِ -   - ح ةقـاخ الؼ ـل ا  ظؼا ةونهاح ةقاخ:  عؼـوسح ةقـاخ:  لةيح ـل  لةـاك 

 اصؼحقى(0)  ح د علي « نظام

 ما وزد في إلابل الظالت:

ةعـأل  عـؾ لقؼـة الـزه   -   -حـام سحـا امـد الؼ ـل  -نـاخ:  -هنع هللا يضر  -لعؾ صيذ بؾ  الـذ ال يـل  .40

ح رـــِ عشةهـــا ظـــؼة ح ةـــ ع حـــام  ـــاابها لا  ة ـــأغل ح  ل الـــوسق  ةقـــاخ: " اعـــشا ع ا ـــها للكامهـــا 

ة ع لِ جعشا ةاظخؼ قها للحيؾ لدطعة عؼـذك ةـ ع حـام ػالبهـا يو ـا  ـؾ الـذهش: ل   سلاية:  –". بها

نــــاخ: ةظــــالة الوــــؼِ   نــــاخ: "  ــــزها ة غمــــا لــــ  لــــل ح  ل ل يــــل ح  ل للــــز   ". نــــاخ:  -ةأدهــــا اليــــ  

ثـــشد اصـــام ح لثأكـــا ال ـــ ش ح ايـــ  ح  (4)ظـــقا ها لاـــزا هاةظـــالة لابـــا   نـــاخ: "  ـــا لـــل للهـــا    عهـــا 

ة ع حام  اابها ةعشا عقا ها لعذدها للكا هـا : »(6)ل   ل   صعلِ .(0) ح د علي   -يلقاها سبها 

  «  ةأعؼها اياس لا  ةهل لل

 ما وزد في إجالفاث إلابل:

ةق ـا  غ ـل  ع غانـة للبـرام بـؾ عـاصب د لـد اايؼـا ةأةعـذت ةيـ  »لعؾ اشا  بؾ   يىة  .46

«  ع عبد  ها الحوايؽ ا ظها بال هاس ل ع  ا  ةعذت اصواجال بالليـا طـا ؾ عبـد  هلهـا -   -  

سلاس  امــذ ل بـــو دالد لابــؾ  احـــ  لالؽعــائ  لالـــذاسنؼ ل لابــؾ ابـــاع لصــحح  لالحـــاكِ لالبنهقـــ  

ة سحالـــ ح اغحهـــ . لنـــاخ الحـــاكِ: ح لنـــاخ:   ـــزغا بـــ  ل،بوثـــ  لاثىـــال  ل عشةـــ(0)ل"اصوػـــأ" لال ـــاة   

 صحيح لاظؼادح لنذ ركش    "الحا يص" الا حلا عبد الضهشح.
                                                             

 (.410ح 4/061 امذ ) سلاس(1)

(ح 6/047(ح  امــذ )4480) بــشنِ(ح ابــؾ  احــ  1018) بــشنِ(ح ال ر ــزح 0/441(ح الؽعــائ  )0046) بــشنِ بــو دالد ل (ح 1677) بــشنِ(سلاس  عــلِ 4)

 (.4/687 الل    "اصوػأ" )

 (.040ح 4/000(ح  امذ )1671) بشنِ(ح  علِ 4460ح 4184) السنا بالبخاسح سلاس (0)

ح (اللقؼـة: اصــاخ الظــائم  ــؾ  ــااب  يلحقؼــ  غرــرس. لكامهــا: الوكــام:  ــا يــش ؽ بــ  ال ــالم. ع ا ــها: لعا هــا. اــزامها:   هــا. ظــقامها: حوةهــا الــز4)
 اما ك،ررا  ؾ اصام لالؼعا .

(ح لابــؾ 1074) بـشنِدالد   بـول (ح 4/110(ح ل امـذ )1044) بــشنِ عـلِ ل (ح 4074ح 4440ح 4446ح 4440ح 4440ح 41)بالسنـا  البخـاسح سلاس (0)

 (.4/000 الل ) (ح للا ا 1004) بشنِ(ح لال ر زح 4074) بشنِ(ح لابؾ  اح  404ح 11/407اباع )

 (.11/400ابؾ اباع )ل (ح 1044) بشنِ  علِ سلاس (6)

 الـل  ـ  "اصوػـأ" ل  (ح406ح 0/400ح 4/440 امـذ )ل (ح 0/411الؽعـائ   ـ  "اليبـرى" )ل (ح 4004) بشنِابؾ  اح  ل (ح 0064) بشنِ بو دالد سلاس (0)

 (ح.044ح 8/041البنهق  )ل (ح 4/00الحاكِ )ل (ح 6778) بشنِابؾ اباع ل (ح 0/100الذاسنؼ ل )ل (  1/140(ح ال اة   )1400) بشنِ
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 ما وزد في استعازة إلابل:

ارا  ثحـــل سظـــب  ةـــأعؼهِ رلرـــرع دسعـــا لرلرـــرع »نـــاخ:  -   -لعـــؾ طعبـــد بـــؾ   يـــة عـــؾ الؼ ـــل  .40

نلـد يـا »لنـاخ ةيـ :  (1)سلاس  امـذ ل بـو دالد « بعررا ةقاخ ل : العاسية  زداه يا سظـوخ   نـاخ: ػعـِ

لظيد عؼ   بو دالد لاصؼـزسح « سظوخ   عاسية  ظموغةح  ل عاسية  زداه  ناخ: با عاسية  زداه

لالحاة     "الحا يص"ح لناخ    "بلوغ اصشا ": صحح  ابؾ ابـاعح لنـاخ ابـؾ اـض  اغـ   اعـؾ  ـا 

 لسد    هزا الباب.

 لتلدًس الدًاث:ما وزد في اعتياز إلاب
ً
 ل معيازا

كحــ  امــد  -   -عــؾ  بــ  بيــش بــؾ   بــؾ عمــشل بــؾ اــض  عــؾ  بيــ  عــؾ حــذس  ع سظــوخ    .48

    ؾ اعحبؽ  ز ؼا نحل عؾ بيؼـة ة غـ  نـود ا   ع يش ـا   لليـام » ها اليمؾ كحابا لكاع    كحاب : 

  ْلاغــُـ ارا  لعـــ  حذعـــ  الذيـــة ل ـــ  اللعـــاع اصقحـــوخ لاع  ـــ  الـــؼ غ الذيـــة  ا ـــة  ـــؾ لابـــا لاع  ـــ

الذيــة ل ــ  ال ــ حرع الذيــة ل ــ  البيظــحرع الذيــة ل ــ  الــزكش الذيــة ل ــ  الىــل  الذيــة ل ــ  العيؼــرع 

الذية ل   الشحا الوااذه غىُ الذية ل   اصأ و ة رلث الذية ل   ال ا  ة رلث الذية ل ـ  اصؼقلـة 

ليذ لالشحا ع ـش  ـؾ لابـا ل ـ  العـؾ  مـغ  ـؾ  مغ ع ش  ؾ لابا ل   كا ا بم  ؾ   ابم ا

لسلاس « لابـا ل ـ  اصوضـحة  مـغ  ـؾ لابـا لاع الشحـا يقحـا بـاصش ه لعبـد  هـا الـزه   لُـ ديؼــاس

الؽعائ  لناخ: لنذ سلى هزا الحذيث يوػغ عـؾ الضهـشح  شظـل اغحهـ . ل  شحـ   يظـا ابـؾ  ضيمـة 

لنــــذ  (4)ل  شحــــ   بــــو دالد  ــــ  "اصشاظــــيا" لابــــؾ ابــــاع لابــــؾ ال ــــاسلد لالحــــاكِ لالبنهقــــ   و ــــو  

صــحح  حماعــة  ــؾ   مــة الحــذيث  ــ هِ  امــذ لالحــاكِ لابــؾ ابــاع لالبنهقــ ح لنــاخ طعقــوب بــؾ 

ظ ياع:    علِ    اليح  اصؼقولة كحابا  ص   ـؾ كحـاب عمـشل بـؾ اـض ح ةـ ع الصـحابة لالحـابعرع 

س عؼــذ  هـــا العــرر  شــب  اصحـــواثش يشحعــوع اليــ  ليــذعوع س قهـــِح لنــاخ ابــؾ عبــذ البـــر: كحــاب   ــهو 

لحلقــ  الؼـــاط لـــ  بـــالقبوخح لنـــاخ ال ـــاة  : لـــِ يحلقــوا هـــزا الحـــذيث ايـــ  ربـــد عؼـــذهِ  غـــ  كحـــاب 

ن ـــا   ع  ـــؾ نحـــا  -   - ع الؼ ـــل ». لعـــؾ عمـــشل بـــؾ شـــعي  عـــؾ  بيــ  عـــؾ حـــذس -   -سظــوخ   

بؽد  خاض لرلروع بؽـد لبـوع لرلرـوع اقـة لع ـشه ب ـل لبـوع  ؼأ ةذيح   ا ة  ؾ لابا رلروع 

ح ل ــ  اظــؼادس عمــشل بــؾ شــعي  لنــذ ثقــذ  اليــل  عليــ  ل ــؾ (0)سلاس ال معــة ا  ال ر ــزح « ركــوسا

 دلغ  رقات ا    بؾ ساشذ اصي وم  لنذ لرق   امذ لابؾ  عرع لطع   ابؾ اباع ل بو صسعة.

 لىب:ما وزد في أهداء إلابل لتأليف الل

                                                             
 .(0/474(ح لالؽعائ     "اليبرى" )0/04الذاسنؼ ل )ل (ح 4047) بشنِ(ح ابؾ اباع 0066) بشنِ(ح  بو دالد 4/444 امذ )سلاس (1)

(ح  بـو 47-4/84ح 88-1/80(ح البنهقـ  )004-1/004(ح الحـاكِ )6004) بـشنِ(ح ابـؾ ابـاع 4464) بشنِ(ح ابؾ  ضيمة 08-8/00الؽعائ  )سلاس (4)

 (.4/400(ح لالذاس   )144-1/141(ح الذاسنؼ ل )4/844 الل    اصوػأ )ل (ح 404) بشنِ دالد    "اصشاظيا"

 (.186ح 4/108(ح  امذ )4607) بشنِ(ح ابؾ  اح  40ح 8/44عائ  )(ح الؽ4041) بشنِ بو دالد سلاس (0)
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 غاظـــا  ــ  القعـــمة ةـــأعؼى ْلانــشا بـــؾ اـــابغ  -   -صـــا آرــش الؼ ـــل »لعــؾ ابـــؾ  عــعود نـــاخ:  .44

 ا ــة  ــؾ لابــاح ل عؼــى عييؼــة  ،ــا رلــلح ل عؼــى  غاظــا  ــؾ  شــشاا العــشب لآرــشهِ  ــ  القعــمةح 

ناخ سحا: ل  اع هزس لقعمة  ا عذخ ةنها ل ا  سيـذ ةنهـا لحـ   ح ةقلـد: ل  ل بـرع سظـوخ   

ةأ برث . ةقاخ: ةمؾ طعذخ ارا لِ طعذخ   لسظول   رِ ناخ لـ : ساـِ    و ـا  نـذ  لرح  -   -

 .(1) ح د علي  « بأكثر  ؾ هزا ةىبر

 ما وزد في الجسب من أليان إلابل الت: لاس لها زاٍع:

 اـذكِ اا ؼـا ةـأساد  ع ارا  جـى »نـاخ:  -   -لعؾ  ب  غظـشه عـؾ  بـ  ظـعيذ  ع سظـوخ    .07

يأكــا ةليؼــادح: يـــا  ــاا  الحـــا ؽ. رلرــاح ةـــ ع احابــ  لا  ةليأكـــا لارا  ــش  اـــذكِ ب بــا ةـــأساد  ع 

سلاس  امـذ « ط شب  ؾ  لبانها ةليؼـادح: يـا  ـاا  لابـا  ل يـا ساعـ  لابـا ةـ ع  حابـ  لا  ةلي ـشب

 .(4)لابؾ  احة ل بو طعبد لابؾ اباع لالحاكِ لاصقذ ال 

 في أن هداًت شخص خنر من أهفس أمىال العسب )إلابل الحتساء(:ما وزد 

نــــاخ يــــو   يبــــر:  -   - ع سظــــوخ   هنع هللا يضر:  -لعــــؾ  بــــ  العبــــاط ظــــها بــــؾ ظــــعذ العــــاعذح   .01

ح ةبـــات «لعؼـــرع الشايـــة غـــذا سحـــل ي ـــحح   عبـــد يذيـــ ح ي ـــ    لسظـــول ح لي بـــ    لسظـــول »

كلهـِ يشحـو  -   -ةلمـا   ـبح الؼـاط غـذلا عبـد سظـوخ   . (3) ليلههِ  قهـِ طعؼاهـا الؼاط يذلكوع 

ةقيــــا: يــــا سظــــوخ  ح هــــو ط ــــحا  عيؽيــــ . نــــاخ: «  يــــؾ عبــــ  ابــــؾ  بــــ  ػالــــ  » ع طعؼاهــــا. ةقــــاخ: 

رىم ايــ  كــأع لــِ ييــؾ بــ   ــ  عيؽيــ ح لدعــا لــ  ةبــ -   -ةــأج  بــ  ةبىــد سظــوخ   « ةأسظــلوا اليــ »

اغ ـز عبــد »هنع هللا يضر: يـا سظــوخ  ح  نـاثلهِ ايـ  ياوغــوا  ،لؼـا  ةقــاخ:  -لحـمح ةأعؼـاس الشايــة. ةقـاخ عبــ  

سظــلل ايــ  ث ـــ خ بعــااههِح رــِ ادعهـــِ امــد لاظــل ح ل  بـــرهِ بمــا ي ــ  علـــنهِ  ــؾ اــد   جعـــامد 
 . (4) ح د علي  «. امش الؼعِ ةي ح ةو  لع قهذح   بل سحل لااذا  رر لل  ؾ

 ما وزد في من حلىق إلابل على أصحابها:

ارا ظاةشثِ    ال ى ح ةـأعؼوا لابـا » :  -ناخ: ناخ سظوخ    -هنع هللا يضر  -لعؾ  ب  هشيشه   .04

عشظـحِح اظها  ؾ ْلاسضح لارا ظاةشثِ    ال ذبح ةأظشعوا علنها العررح ل ادسلا بهـا غقنهـاح لارا 

                                                             
ابـــــــؾ ل (ح 441ح 400ح 1/087(ح  امـــــــذ )1764) بـــــــشنِ(ح  عـــــــلِ 0400ح 0400ح 0014ح 4781ح 4787ح 0444(ح )4481) بـــــــشنِالبخــــــاسح سلاس (1)

 (.0100) بشنِطعبد  و(ح ل ب4844) بشنِاباع 

(ح لالؼ ـــالح  ـــ  "شـــشح  عـــاػ  0481) شنِبـــ(ح لابـــؾ ابـــاع 1480ح 1444)السنـــا بل بـــو طعبـــد  (ح 0/41(ح  امـــذ )4077) شنِبـــابـــؾ  احـــ  سلاس (4)

 (.4/140(ح الحاكِ )4/447ةراس" )

 بيعش الشام ل  ح ها لوحاعح لاليعش  ةص .« سظلل» ح يخوطوع ليح ذروع. لنول : «: يذلكوع »(نول : 0)

لــ  لابـــا الحمــشح للـــ   غ ـــغ (: »4476) 8/108الؼـــولح  ــ  " شـــشح صــحيح  عـــلِ " نــاخ . (4476) شنِبـــ (ح ل عــل4417ِ) شنِبـــ البخــاسح سلاس (4)

 «.  واخ العشب
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.ل ــ  اــاخ العــ ش   (1)سلاس  عــلِ«. ةــاححؽبوا الؼشيــد; ة نهــا ػــشق الــذلابح ل ــألى الهــوا  بالليــا

ــَذاَع نــاخ: نــاخ  ــٌؾ َ عأ اٌلــٌذ بأ
َ
ي ـرك الحيــواع لهــو يؼظــش امــد ْلاع ــاب بــل ةش ــة لمكـاح ة ــ  اــذيث  

د َسٌةيــــدو سظـــوخ    : 
َ
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َبــــاَسَك َلج

َ
َ ث
ف
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ٌعــــرعه َعب  طه

َ
ــــٌ  َ ــــا   يأ
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ارا ظــــاةشثِ  ــــ  الٌ ىــــٌ  " ل نــــاخ سظــــوخ    .(2)" الؼ

ـٌؾ   (3)."   العؼٌة ةأظشعوا علنها العرر..لارا ظاةشثِ   ةأعؼوا ْلابا اظها  ؾ ْلاسضح لَعـؾأ َحـاٌبٌش بأ
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 . (4) "اٌا َل 

 ما وزد في الدعاء على إلابل ولعنها

: بيؼمـا حاسيـة عبـد غانـة علنهـا بعـع  حـاا نـاخ -هنع هللا يضر  -لعؾ  بـ  بـشصه غظـلة بـؾ عبيـذ ْلاظـل ل  .00

  » :  -ل با ةقالد: ااح اللهـِ الع هـا. ةقـاخ الؼ ـل لثظايد بهِ ا -   -القو . ار بىشت بالؼ ل 

. لعؾ عمشاع بؾ الحىرع امهنع هللا يضرح ناخ: بيؼما سظـوخ   (6)سلاس  علِ «.  (5) ثىاابؼا غانة علنها لعؼة

رلـل سظــوخ  ـ  بعـع  ظـ اسسح لا ـش ه  ـؾ ْلاغىـاس عبـد غانـةح ةطـ شت ةلعؼههـاح ةعـمم  -   -  

نــاخ عمـشاع: ةاــأػ   ساهــا ةع ثم ــال  ــ  «.  ــزلا  ــا علنهــا لدعوهـا; ة نهــا  لعوغــة»ةقـاخ:  -   -  

لالــــذعام عبــــد الذابــــة نــــذ يزرقهــــا. ل مــــا يــــذخ عبــــد  ع . (7)الؼــــاط  ــــا طعــــشض لهــــا  اــــذ. سلاس  عــــلِ 

                                                             
هــو بيعـــش الؼـــوع « غقنهـــا» ح: اسةقـــوا بهــا  ـــ  العــرر ل رعـــد  ــ  اـــاخ ظـــررهاح لنولــ : «  عؼــوا لابـــا اظهــا  ـــؾ ْلاسض»(.  ع ـــ  1446(سلاس  عــلِ )1)

«: الحعــشيغ» عؼـاس:  ظـشعوا بهــا ايـ  ثىـلوا اصقىــذ نبـا  ع يـزه   خهـا  ــؾ طـؼل العـرر. ل لاظـااع القـاا ل اليـام اص،ؼــاه  ـؾ ث ـد لهــو: املـ ح 

 ال  لخ    الليا.

ح ل علِ    لايمـاع بـشنِ 6844ح ل   الحوايذ بشنِ 6604ل   ْلاااا  بشنِ  4406ح ل   ال هادات بشنِ 4146(سلاس البخاسح    اصعاناه بشنِ 4)

ح ل امـذ  ــ  4061ل ـ  ال هـاد بـشنِ  4148ح لابــؾ  احـ   ـ  الح ـاسات بـشنِ 0714ح ل بـودالد  ـ  البيـوا بـشنِ 4086ح لالؽعـائ   ـ  البيـوا بـشنِ 100

 .7 4806ل  0101اصعؼذ بشنِ 

 .4406 شنِب (سلاس  عل0ِ)

لصــحح   0004ابــؾ  احــ  بــشنِ  17041صالؽعــائ   ــ  اليبــرى بــشنِ  4007بهــزا الل ــ ح لسلاس  بــو داللد بــشق   10741سنـِـ ب(رواه أحمدد  4)

 . -سام     –شعي  ْلاسغزلغ 

ب ـحح الحـام اصهملــة لاظـااع الـل : للـ  كلمــة لضحـش لابـا. لاعلِـ  ع هــزا الحـذيث نـذ طعخ ـاا  عؼــاسح ل  اشـااخ ةيـ ح بـا اصــشاد « اـا»(نولـ : 0)

با كا رلل ل ا ظواس  ؾ الحىـشةات حـا ض    -   -الؼهل  ع ثىاابهِ ثلل الؼانةح لليغ ةي  غهل عؾ بيعها لرب ها لسكوبها    غرر صحبة الؼ ل 

 بها; لع هزس الحىشةات كلها كاغد حا ضه ةمؼم بعع   هاح ةبق  البا   عبد  ا كاع. -   - ؼم  ؼ ح ا   ؾ  ىاابة الؼ ل 

 (.87( )4046) شنِب(سلاس  علِ 6)

 (.87( )4040) شنِب(سلاس  علِ 0)
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 غ عـيِح ل  ثـذعوا عبـد  ل دكـِح  "   ثـذعوا عبـد الحيواع نـذ يحـأرى بالـذعام عليـ  نـوخ الؼ ـل

 .  (1)"  ل  ثذعوا عبد   واليِ

 ما وزد في أن من حلىق إلابل أن جطعم ما ًباسبها، واملىكف من أكلها البجاساث:

. سلاس عـؾ ال للـة  ـ  لابـا  ع يشكـ  علنهـا –   -غهـ  سظـوخ   لعؾ ابؾ عمـش امهنع هللا يضرح نـاخ:   .04

 . (2)ب ظؼاد صحيح   بو دالد

لنيا: ظها بؾ الش يم بؾ عمشل ْلاغىـاسح اصعـشلا بـابؾ الحؼظليـةح  -لعؾ ظها بؾ عمشل   .00

ببعرـر نــذ لحـد ظهـشس ببؼؼـ ح ةقــاخ:  -   - ـش سظـوخ   نـاخ:  -هنع هللا يضر  -لهـو  ـؾ  هـا بيعـة الشطــواع 

سلاس  بـــو دالد ب ظـــؼاد «.  ـــالحةح لكلوهـــا  ـــالحةاثقـــوا    ـــ  هـــزس البهـــا ِ اصع مـــةح ةاسكبوهـــا »

 لشحــَا  ـــؾ "   ل ــؾ رلـــل  ــا لسد  غـــ  . لهـــزا  ــؾ   ـــوس الشامــة لاحيـــواع (3)صــحيح 
 
د ــا اا ؼـــا

… ) ةمسـ  رةـشاس ةعـيد  اؾ  لرسةد عيؼـاس ةأثـاس الؼ ـل  ْلاغىاس ة را حماح ةلما س ى الؼ ل 

هيمـــــة اليـــــل  ليـــــل   اياهـــــا ة غـــــ  شـــــاا امـــــ  ةقـــــاخ لىـــــاا  ال مـــــا(: "  ةـــــل ثحقـــــ     ـــــ  هـــــزس الب

ــ ه  ثذٌ به ــ ه له  لصــ   عــؾ الؼ ــل  ح  ح   جعؼيــ  ك ايحــ   ــؾ ْلاكــا لثحعبــ  بيثــره العمــا.(4)"  اغــل هث يعه

ؼــاَه عبــد بــاٌب اصســ ذ  ــ   لٌخ ال هــاٌس رــِ  ــَش بــ   ــ  آ ــش ال هــاٌس  غــ    " لحاححــ  ةمــش ببعرــَر  ه
 
 ــشج يو ــا

ٌا  ةلـــِ يوحـــذ ةقـــاخ: " اثقـــوا    ـــ  هـــزس لهــو  ـــ   ااٌغـــٌ ح ةقـــاخ: "  يـــؾ  ـــاا  هـــزا البعرـــر"   ةـــأبحه

 
 
لوها ٌظماغا

ه
 .  (5) .."البها ِح اسكبوها  الحة لك

  (6)ما وزد في خصاء إلابل ووستها وكتلها بال سبب 

 .(7)"  عؾ ٌ ىاٌم ال يا لالبها ِ غه  سظوخ   "  :ناخ ابؾ عمش .06

                                                             
 غـ  كـاع "  ـ  بعـع  رلـل. ل ـؾ رلـل  ـا حـام عـؾ الؼ ـل  لظب  الحذيث  ع سحل لعؾ دابح  ةقاخ    اذيث ػويا. 0400 شنِب اس  علِ(سل 1)

  ــؾ ْلاغىــاس عبــد غانــَةح ةحطــ شت ةلعؼههــاح ةعــمم رلــل سظــوخ   
و
ــزلا  ــا علنهــا لدعوهــا ة نهــا  لعوغــة " )سلاس  عــلِ  ظــ اسس لا ــش ه

ه
 ةقــاخ "  

 علنها لعؼة  ؾ   " ) سلاس  علِ( 6040 شنِب
و
ؼا ساالة ِه     ثىاابه (. لنذ ياوع هزا جعضيشا لهـزس اصـش ه ايـ  ث ـرك 6007 شنِب ل   سلاية "  ح  ي

 اللعؾ.

 (.4008) شنِب (سلاس ابو دالد4)

 (.4048) شنِب  بو دالد سلاس(0)

 .4044 نِش ب (سلاس  بو داللد ل لسدس ْلالباػ     صحيح ظ ع  ب  داللد4)
 .488 شنِب (سلاس ابؾ اباع ل لسدس ْلالباػ     صحيح  واسد الظمآع0)

 ا  (لحام    ل ية  ب  بيش الىذيد لظا ة بؾ صيذ عؼذ ا لحهـ  امـد ال ـا  نولـ : )ل  ثقؼعـوا مـ شه  ،مـشهح ل  ثـزب وا شـاه ل  بقـشه ل  بعرـ6)
 
را

 ب اػىم ال ـشاتح   ـيد  ع طعـأل ل   عؼـ ( عمش بؾ ال ؼاب يقوخ لهو    اصذيؼة  لناخصأكلة(. 
 
اصؼوسه: )لو هلل اما  ؾ للذ الظاع طياعا

َِ كا ا لشلح لاظل     اا را   اوغات البي ةح لظبدو    اعؼام اصعلو   ات عؾ اع هزا لادساك    اقيقة ْلا ش جعبرر عؾ اغ اػعاػ  ظليِح لةه

  ؾ طووغ علنها كما    هزس ْلايا ح للِ ييؾ هؼاك بعذه  ح  ركش صعلو ات ثحعلد بالبي ة. ال ربية البيئيةح    لند لِ ثيؾ البي ة جعاػ 

 .6406 شنِب . ل لسدس ْلالباػ     صحيح ال ا م4064 شنِب(سلاس  امذ 0)
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ٌظــِ  ــ  لحهــ  ةقــاخ "  امــاسو   ــش عليــ  لربــد  ع الؼ ــل   .00 . (1)"  لعــؾ   الــزح لظــم نــذ له

 : "هنع هللا يضر ل  ــــا الوظــــِ لحاحــــة ل ــــ   واطــــم  عيؼــــة كمــــز شه الذابــــة لةخــــزها ةــــأ ش حــــا ض لقــــوخ  ػــــغ

 امد سظوٌخ   
ِه ابا الىذنةغذلته  .(2)"  ...ةواةيحه ه    يذس اصيعِ طٌع

اياكِ  ع ثحخـزلا " : قول  بورر ااحة ل ل ؾ ثالي ها  ا   ثؼيد اظحمشاس الونوا علنها .08

ـبٌلويِ امـد بلـَذ لـِ ثاوغـوا بالويـة ا  بٌ ـٌد ْلاغ ـٌغ  ظهوس دلاٌبيِ  ؼابش ة ع   اغمـا اـ شها ليـِ لحه

" اسكبـوا هــزس الــذلاب ظــاصةح ل   لنــاخ الؼ ــل.  (3)"   لحعـا ليــِ ْلاسض ةعلنهــا ةانظـوا اــاحٌحيِ

 . (4)" كشا ال ثحخزلها

 ييعت إلابل التفل  وأال جحبس:ما وزد في ط

جعاهـذلا هـزا القـشآعح ةوالـزح غ ـغ   بيـذس »ناخ:  -   -عؾ الؼ ل  -هنع هللا يضر  -عؾ  ب   و ا    .04

 .  (5) ح د علي  «. لهو  شذ ث لحا  ؾ لابا    عقلها

اغمـــــا  ،ـــــا  ـــــاا  القـــــشآع كم،ـــــا لابـــــا : »نـــــاخ -   -لعـــــؾ ابـــــؾ عمـــــش امهنع هللا يضر:  ع سظـــــوخ    .47

 . (6) ح د علي  «. اصعقلةح اع عاهذ علنها   عيهاح لاع  ػلقها رهبد

 

 

                                                             
 .0018 شنِب (سلاس  عل1ِ)

 .0040 شنِب ل علِ 1074شنِب (سلاس البخاسح 4)

 .4060 شنِب ح ظ ع  ب  داللد(سلاس  بو داللد ل لسدس ْلالباػ     صحي0)

 .1681 شنِب (سلاس ابؾ اباع ل لسدس ْلالباػ     صحيح  واسد الظمآع4)

 (.401( )041) شنِب(ح ل علِ 0700) شنِب(سلاس البخاسح 0)

 (.446( )084) شنِب(ح ل علِ 0701) شنِب(سلاس البخاسح 6)


