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 (1مقرر احلديث )

 
 

 
الس نة النبوية وماكنهتا يف الترشيع 

صىل هللا عليه فأ طلقت يف احلديث عىل الطريقة احلس نة يف قوهل  ,يه السرية أ و الطريقة حس نة اكنت أ و قبيحة : الس نة يف اللغة

ايمك وحمداثت ال مور,عليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا, وعضوا علهيا ابلنواجذ : وسمل فا ن لك حمدثٍة  , وا 

 بدعٍة ولك بدعة ضالةل.

لتتبعن سنن من اكن قبلمك شربًا بشرب ,وذراعًا بذراع, حىت لو ) : صىل هللا عليه وسملكام وأ طلقت عىل الطريقة السيئة يف قوهل 

 .(دخلوا حجر ضب تبعمتومه قلنا: اي رسول هللا الهيود والنصارى قال: مفن

من سن يف ال سالم س نة حس نة فهل أ جرها ,وأ جر من معل هبا من بعده, من غري أ ن  : صىل هللا عليه وسملهللا  وقال رسول

ينقص من أ جورمه يشء. ومن سن يف ال سالم س نة سيئة, اكن علهيا وزرها من معل هبا من بعده, من غري أ ن ينقص من 

 أ وزارمه يشء. 

قول أ و فعل أ و تقرير أ و صفة ُخلُقية من مبدأ  من  صىل هللا عليه وسملهللا يه لك ما صدر عن رسول  : الس نة يف الاصطالح

 فالس نة قد تأ يت قوًل أ و فعاًل أ و تقريرًا أ و صفة ُخلُقية. .بعثته حىت وفاته

 امهتم(.هلل ولكتابه ولرسوهل ول مئة املسلمني وع)قلنا ملن ؟ قال:  ادلين النصيحة, : صىل هللا عليه وسملمفن أ مثةل القول قوهل 

 .(من حسن ا سالم املرء تركه ما ل يعنيه) : صىل هللا عليه وسملوكقوهل 

لينا الصحابة الكرام مثل وضوئه  : وأ ما الفعل  صىل هللا عليه وسملومثل أ دائه  ,صىل هللا عليه وسملفهي  أ فعاهل اليت نقلها ا 

 احلج وما ا ىل ذكل.ملناسك  صىل هللا عليه وسملللصلوات امخلس هبيئاهتا وأ راكهنا وأ دائه 

أ ىت عامثن املقاعد فدعا بوضوء فمتضمض واس تنشق وغسل وهجه ثالاًث ويديه ثالاًث مث مسح رأ سه  : عن برس بن سعيد قال

صىل هللا  هكذا يتوضأ . مث قال لنفر من أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: رأ يت رسول هللا  مث قال وغسل رجليه ثالاًث.

 ء اكذاك قالوا: نعم.اي هؤل عليه وسمل
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صىل هللا  صلوا كام رأ يمتوين أ صيل. وقال : صىل هللا عليه وسمل قال صىل هللا عليه وسمل بأ فعال النيب ابلقتداءفنحن مأ مورون 

 خذوا عين مناسكمك.  : عليه وسمل

ناكر مما صدر عن بعض أ حصابه من أ قوال  صىل هللا عليه وسمل فلك ما أ قره رسول هللا : وأ ما التقرير وأ فعال بسكوت منه وعدم ا 

 .صىل هللا عليه وسملأ و مبوافقة واس تحسان. فيعترب ما صدر عهنم هبذا ال قرار واملوافقة عليه صادرًا عن النيب 

ليه, عن عبد هللا بن عباس قال صىل هللا عليه وسملمن ذكل أ لك خادل بن الوليد للضب والنيب  : دخلت أ ان وخادل بن  ينظر ا 

ليه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ول هللاالوليد مع رس  : بيده فقال صىل هللا عليه وسمل بيت مميونة فأيُت بضب حمنوذ فأ هوى ا 

صىل هللا  مبا يريد أ ن يأ لك فأ خربوه فرفع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعض النسوة الاليت يف بيت مميونة أ خربوا رسول هللا

فاجرترته  : ل ولكنه مل يكن بأ رض قويم فأ جد نفيس تعافه. قال خادل : رسول هللا؟ قال: أ حرام هو اي  يده فقلت عليه وسمل

 ينظر . صىل هللا عليه وسملفأ لكته ورسول هللا 

قراره  ناكره علهيم. عن عائشة قالت: وهللا لقد رأ يت  صىل هللا عليه وسملومن ذكل ا  للعب احلبشة ابحلراب يف املسجد وعد ا 

يسرتين بردائه  صىل هللا عليه وسمليقوم عىل ابب جحريت واحلبشة يلعبون ابحلراب ورسول هللا  ليه وسملصىل هللا ع رسول هللا 

ل نظر ا ىل لعهبم من بني أ ذنه وعاتقه, مث يقوم من أ جيل حىت أ كون أ ان اليت أ نرصف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة 

حبراهبم دخل معر فأ هوى ا ىل  صىل هللا عليه وسملنا احلبشة يلعبون مث النيب عىل اللهو. عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال: بي 

 احلىص حفصهبم. هبا فقال: دعهم اي معر. 

خرج رجالن يف سفر حفرضت الصالة وليس معهام ماء فتميام صعيدا  ومن ذكل ما أ خرجه أ بو داود عن أ يب سعيد اخلدري قال:

فذكرا  صىل هللا عليه وسملد أ حدهام الصالة والوضوء ومل يعد الآخر, مث أ تيا رسول هللا طيبا فصليا, مث وجدا املاء يف الوقت فأ عا

 ذكل هل فقال لذلي مل يعد: أ صبت الس نة أ جزأ تك صالتك وقال لذلي توضأ  وأ عاد كل ال جر مرتني. 

قراره   المين عن معاذ بن جبل قال: ملا لطريقة معاذ بن جبل ريض هللا عنه يف القضاء حيامن بعثته ا ىل صىل هللا عليه وسملومنه ا 

ذا عرض كل قضاء؟ قال: أ قيض بكتاب هللا, قال فا ن مل جتد  صىل هللا عليه وسملبعثين رسول هللا  ا ىل المين قال: كيف تقيض ا 

هتد قال: فا ن مل جتد يف س نة رسول هللا ول يف كتاب هللا قال: أ ج صىل هللا عليه وسملفبس نة رسول هللا  يف كتاب هللا؟ قال:

آلو , فرضب رسول هللا   صدره وقال: امحلد هلل اذلي وفق رسول هللا ملا يريض رسول هللا. صىل هللا عليه وسملرأ يي ول أ

قراره  لجهتاد الصحابة يف أ مر صالة العرص يف غزوة بين قريظة حني قال هلم: ل يصلني أ حد  صىل هللا عليه وسملومنه أ يضًا ا 

ل يف بين قريظة فأ درك بعضهم العرص يف الطريق فقال بعضهم: ل نصيل حىت نأ تهيا وقال بعضهم: بل نصيل مل يرد منا ذكل  العرص ا 

 فذكروا ذكل للنيب صىل هللا عليه وسمل فمل يعنف واحدا مهنم. 

 اخللقية اكجلود والكرم واحلمل وال انة والرفق. صىل هللا عليه وسملفهي  شامئل النيب  وأ ما الصفة اخلُلقية

آن وقالت ريض  صىل هللا عليه وسملل عائشة ريض هللا عهنا عندما س ئلت عن خلق النيب من ذكل قو  قالت: اكن خلقه القرأ

فاحشًا ول متفحشًا ول خصااًب يف ال سواق ول جيزي ابلسيئة السيئة ولكن  صىل هللا عليه وسملهللا عهنا: مل يكن رسول هللا 

 يعفو ويصفح. 

عرش س نني مفا قال يل أ ف قط , وما قال ليشء صنعته مل صنعته, ول ليشء   عليه وسملصىل هللاعن أ نس قال: خدمت النيب 

من أ حسن الناس خلقا, ول مسست خزًا قط ول حريرًا ول شيئًا اكن  صىل هللا عليه وسملتركته مل تركته, واكن رسول هللا 
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هللا عليه  النيب صىلرًا اكن أ طيب من عرق , ول مشمت مساك قط, ول عطصىل هللا عليه وسمل أ لني من كف رسول هللا

 .وسمل

أ جود الناس  هللا عليه وسمل النيب صىلما رواه البخاري عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال اكن  صىل هللا عليه وسمل مفن جوده

حىت ينسلخ يعرض  ابخلري واكن أ جود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل واكن جربيل عليه السالم يلقاه لك ليةل يف رمضان

ذا لقيه جربيل عليه السالم اكن أ جود ابخلري من الرحي املرسةل.  صىل هللا عليه وسملعليه النيب  آن فا   القرأ

صىل هللا عليه ما أ خرجه البخاري عن معاوية بن احلمك السلم  قال: بينا أ ان أ صيل مع رسول هللا  صىل هللا عليه وسملمفن رفقه 

ذ عطس رجل من القو  وسمل م فقلت: يرمحك هللا فرماين القوم بأ بصارمه فقلت: واثلك أ مياه ما شأ نمك تنظرون ا يل جفعلوا ا 

فبأ يب هو وأ يم ما رأ يت معلام  هللا عليه وسمل هللا صىليرضبون بأ يدهيم عىل أ خفاذمه فلام رأ يهتم يصمتوين سكت فلام صىل رسول 

بين ول ش متين قال: ا ن هذه الصالة ل يصلح فهيا يشء من الكم الناس قبهل ول بعده أ حسن تعلامي منه فو هللا ما كهرين ول ض 

آن. منا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرأ  ا 

ذا قام مقنا فقام يوما ومقنا  صىل هللا عليه وسملكنا نقعد مع رسول هللا  tوما أ خرجه النسايئ من حديث أ يب هريرة  يف املسجد فا 

رجل جفبذ بردائه من ورائه واكن رداؤه خش نًا حفمر رقبته فقال: اي محمد امحل يل عىل بعريي معه حىت ملا بلغ وسط املسجد أ دركه 

نك ل حتمل من ماكل ول من مال أ بيك فقال رسول هللا  : ل وأ س تغفر هللا ل أ محل كل حىت صىل هللا عليه وسملهذين فا 

ذكل ثالث مرات لك ذكل يقول  صىل هللا عليه وسملول هللا تقيدين مما جبذت برقبيت فقال ال عرايب: ل وهللا ل أ قيدك فقال رس

لينا رسول هللا  ليه رساعًا فالتفت ا  فقال: عزمت عىل من  صىل هللا عليه وسملل وهللا ل أ قيدك فلام مسعنا قول ال عرايب أ قبلنا ا 

آذن هل فقال رسول هللا  قوم: اي فالن امحل هل عىل بعري شعريًا لرجل من ال صىل هللا عليه وسملمسع الكيم أ ن ل يربح مقامه حىت أ

 : انرصفوا.صىل هللا عليه وسملوعىل بعري مترًا مث قال رسول هللا 

آن الكرمي أ و يف املأ ثور عن  النيب وقد تأ يت الس نة قوًل أ و فعاًل من الصحابة ابعتبارمه شهود عرص النبوة سواء أ اكن ذكل يف القرأ

تباع صىل هللا عليه وسمل  ًا لس نة نبينا عندمه أ و اجهتاد مجمعًا عليه مهنم. أ م ل لكونه ا 

اترة أ ربعني  صىل هللا عليه وسملومن أ برز ما جاء يف الس نة هبذا املعىن حد شارب امخلر فاكنوا يرضبونه يف عهد رسول هللا 

ن بن عوف: أ خف جدلة, واترة يبلغون به مثانني فلام اكن عهد معر ريض هللا عنه أ ستشار الناس يف ذكل, فقال عبد الرمح

ذا هذى افرتى, جفدل معر مثانني.  احلدود مثانون وقال عيل: ذا سكر هذى وا  ذا رشب سكر وا   نرى أ ن جتدله مثانني فا 

أ رسلين خادل بن الوليد ا ىل معر ريض هللا عهنام فأ تيته وهو يف املسجد معه عامثن بن عفان وعيل  عن محيد بن عبد الرمحن قال:

ليك وهو يقرأ  عليك السالم ويقول: ا ن وعبد الرمحن بن عوف وط لحة والزبري ريض هللا عهنم فقلت: ا ن خادل بن الوليد أ رسلين ا 

ذا هذى افرتى  ذا سكر هذى وا  الناس قد اهنمكوا يف امخلر فقال معر: مه هؤلء عندك فسلهم, فقال عيل ريض هللا عنه: نراه ا 

ذا أ يت ابلرجل القوي املهنمك يف وعىل املفرتي مثانون فقال معر أ بلغ صاحبك ما قال: جفدل  خادل مثانني وجدل معر مثانني واكن معر ا 

ذا أ يت ابلرجل الضعيف اليت اكنت منه الزةل جدله أ ربعني   مث جدل عامثن مثانني وأ ربعني. الرشاب جدله مثانني وا 

من احلروف الس بعة يف عهد  ومن ذكل مجع املصاحف يف عهد أ يب بكر ريض هللا عنه, ومحل الناس عىل القراءة حبرف واحد

 عامثن ريض هللا عنه, وما أ ش به ذكل ما اقتضته املصلحة العامة مما أ قره الصحابة رضوان هللا علهيم أ مجعني.
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:عليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا, صىل هللا عليه وسملومما يدل عىل ا طالق الس نة هبذا املعىن قوهل 

ل واحدة قالوا:من مه اي صىل هللا عليه وسملنواجذ. وقوهل وعضوا علهيا ابل  :تفرتق أ ميت عىل ثالث وس بعني فرقة لكها يف النار ا 

 هللا؟ قال:ما أ ان عليه وأ حصايب. رسول 

مفهوم احلديث يف اللغة والاصطالح 

 اجلديد من ال ش ياء وجيمع عىل أ حاديث. : احلديث يف اللغة

ن مل يؤمنوا هبذا احلديث أ سف) قليل والكثري قال تعاىل:عىل ال  يطلق : احلديث يف اللغة آاثرمه ا   ا(فلعكل ابخع نفسك عىل أ

 من قول أ و فعل أ و تقرير أ و صفة ُخلقية أ و ِخلقية. هللا عليه وسمل النيب صىلهو لك ما صدر عن  : احلديث يف الاصطالح

ذ أ نه يزيد عىل الس نة مبا    : يأ يتفاحلديث أ مع من الس نة من حيث املفهوم ا 

حىت ولو اكن منسوخًا ليس عليه العمل فال حاديث املنسوخة تدخل يف  النيب صىل هللا عليه وسملتناوهل للك ما صدر عن  .1

ويف رواية توضؤا مما غريت النار لونه نسخ , مثل حديث الوضوء مما مست النارمفهوم احلديث ول تدخل يف مفهوم الس نة 

آخر ا فهذا احلديث انخس  ترك الوضوء مما مست النار. صىل هللا عليه وسملل مرين من رسول هللا حبديث جابر بن عبد هللا اكن, أ

عن زايرة القبور نسخ حبديث متأ خر من حديث بريدة قال: قال  صىل هللا عليه وسملومثل حديث هني  النيب ,  للحديث ال ول

هنا تذكر ابلآ :كنت هنيتمك عن زايرة القبور فزوروها  صىل هللا عليه وسملرسول هللا   خرة.فا 

اخِللقية من حيث لونه وجسمه وشعره وطوهل, عن أ نس بن ماكل قال يف وصف  صىل هللا عليه وسملتناوهل لصفات النيب  .2

آدم, ليس جبعد  صىل هللا عليه وسملالنيب  : اكن ربعة من القوم, ليس ابلطويل ول ابلقصري, أ زهر اللون ليس بأ بيض أ همق ول أ

أ زهر اللون ك ن عرقه اللؤلؤ,  هللا صىل هللا عليه وسملعن أ نس قال: اكن رسول , و  ن أ ربعنيعليه وهو اب قطط ول س بط, أ نزل

 .  صىل هللا عليه وسملول مسست ديباجًا ول حريرًا أ لني من كف رسول هللا 

احلديث ذا يدخل يف مفهوم قبل البعثة مكودله ونشأ ته وتعبده يف غار حراء فلك ه النيب صىل هللا عليه وسملتناوبه ل خبار  .3

من  صىل هللا عليه وسملعن عائشة أ م املؤمنني ريض هللا عهنا قالت: أ ول ما بدئ به رسول هللا , ف ول يدخل يف مفهوم الس نة

ليه اخلالء ,واكن خيلو بغار حراء  ل جاءت مثل فلق الصبح ,مث حبب ا  الويح الرؤاي الصاحلة يف النوم, فاكن ل يرى رؤاي ا 

منا املقصود الوقوف عىل  والاقتداءفليس املقصود برواية هذه ال مور ال تباع ؛ تعبد الليايل ذوات العددفيه ,وهو ال  فيتحنث وا 

حىت يصبح خشصه وعرصه ومراحل سريته عىل متام الوضوح واجلالء. وقد وحض  صىل هللا عليه وسملعرص النبوة, ومعرفة النيب 

مام يف العلامء هذا التفريق بني احلديث والس   مام يف احلديث وليس اب  نة, فقد روي عن ابن همدي أ نه قال: سفيان الثوري ا 

مام يف احلديث, مام يف الس نة وليس ا  مام فهيام مجيعاً  الس نة, وال وزاع  ا  ومعىن ذكل أ ن سفيان الثوري أ كرث ؛ وماكل بن أ نس ا 

لية من سنن ال قوال وال فعال, وماكل مجع بني ال مرين بني رواية لل خبار ومعرفة ابلنقد وابلرجال, وال وزاع  أ عمل ابلطريقة العم 

 الطريقة العملية وبني الرواية والنقد.

وقال بعض العلامء : الس نة أ مع من فلك س نة حديث وليس لك حديث س نة, أ ن احلديث أ مع من الس نة, وخنلص من هذا ا ىل

 احلديث ولكن القول ال ول هو ال رحج ملا بينا.

ديث ومثرته, ومن الس نة ما يفيد الوجوب أ و احلرمة, ومهنا ما يفيد الندب أ و الكراهة, ومهنا ما يفيد ال ابحة والس نة يه غاية احل

 وهذا مدلول الس نة عند احملدثني.
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 وأ ما الفقهاء يف الس نة عندمه نوع من ال حاكم الرشعية ويه ما أ فاد الاس تحباب والندب

 ومل يكن من ابب الفرض ول الواجب.  صىل هللا عليه وسملالنيب  يه لك ما ثبت عن : فالس نة يف اصطالح الفقهاء

احلديث القديس 

القدس ية وهو هللا القديس نس بة ا ىل القدس أ ي الطهر أ ي احلديث املنسوب ا ىل اذلات  تعريف احلديث القديس يف اللغة :

لينا عن  : الاصطالح هوويف ,  س بحانه وتعاىل ايه ا ىل ربه عز وجل هللا عليه وسمل النيب صىلما نقل ا  س ناده ا  فلك ,  مع ا 

قوًل ا ىل هللا عز وجل يسمى ابحلديث القديس ل نه صادر عن هللا عز وجل  هللا عليه وسمل الرسول صىلحديث يضيف فيه 

نه املتلكم به أ وًل واملنشئ هل وأ ما كونه حديثًا فل ن  جل هو احلايك هل عن هللا عز و  هللا عليه وسمل الرسول صىلمن حيث ا 

ل ا ىل هللا عز وجل فيقال فيه: قال هللا تعاىل ويقال يف ال حاديث القدس ية قال رسول  نه ل يضاف ا  آن الكرمي فا  هللا خبالف القرأ

 : يقول هللا تعاىل.  هللا عليه وسمل هللا صىلفامي يرويه عن ربه تعاىل أ و قال رسول  : هللا عليه وسمل صىل

 

آن  الفرق بني احلديث القديس والقرأ

  آن الكرمي  واحلديث القديس غري معجز بلفظه. معجز بلفظهالقرأ

  آن الكرمي  واحلديث القديس غري متعبد بتالوته. متعبد بتالوتهالقرأ

  آن الكرمي  واحلديث القديس ل يشرتط يف ثبوته التواتر يشرتط يف ثبوته التواترالقرأ

 الفرق بني احلديث القديس واحلديث النبوي

  وأ ما احلديث القديس فيس ند الالكم ا ىل هللا عز وجل صىل هللا عليه وسمل النيبلالكم ا ىل يس ند ااحلديث النبوي. 

  نه يركز عىل الرتهيب والرتغيب  يتناول ال حاكم الفقهيةاحلديث النبوي والرتغيب والرتهيب أ ما احلديث القديس فا 

 وترقيق القلوب. 

أ مثةل عىل احلديث القديس 

آدم يسب ادلهر وأ ان ادلهر بيدي صىل هللا عليه وسمل النيبعن أ يب هريرة قال: قال  (1 : قال هللا عز وجل: يؤذيين بن أ

 ال مر أ قلب الليل والهنار.

آدم وما ينبغ  هل أ ن  صىل هللا عليه وسملعن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال: قال النيب  (2 :قال هللا تعاىل : يش متين ابن أ

 هل ا ن يل ودلا ,وأ ما تكذيبه فقوهل :ليس يعيدين كام بدأ ين.يش متين , ويكذبين وما ينبغ  هل, أ ما ش مته فقو

ذا أ خذت كرمييت عبدي فصرب واحتسب مل أ رض صىل هللا عليه وسملعن ابن عباس قال: قال رسول هللا  (3 : يقول هللا: ا 

 هل ثوااب دون اجلنة. 
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ماكنة الس نة النبوية 

آن والس نة مصدران ترشيعيان : ماكنة الس نة من الترشيع لهيام معًا ول  القرأ متالزمان, ل ميكن ملسمل أ ن يفهم الرشيعة ا ل ابلرجوع ا 

آن  غىن جملهتد أ و عامل عن أ حدهام, آن الكرمي من حيث الثبوت, فالقرأ ن الس نة يف معظمها تأ يت يف املرتبة الثانية بعد القرأ ول ريب ا 

ف آن حيلل والس نة حتلل, الكرمي لكه متواتر: وقليل من الس نة ما نقل ابلتواتر, وأ ما من حيث ا  ادة الس نة لل حاكم الرشعية فالقرأ

آن الكرمي من حيث  آن يبيح والس نة تبيح, فالس نة مبزنةل القرأ آن يندب والس نة تندب, والقرأ آن حيرم والس نة حترم, والقرأ والقرأ

فادة ال حاكم, ومن حيث وجوب العمل هبا, ومن حيث أ هنا ويح من عند هللا عز وجل قال :أ ل  هللا عليه وسملصىل الترشيع وا 

آن ومثهل معه.   ا ين أ وتيت القرأ

أ دةل جحية الس نة النبوية املطهرة 

آن الكرمي  : أ دةل جحية الس نة من القرأ

آمنوا أ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول وأ ويل ال مر منمك فا ن تنازعمت يف يشٍء فردوه ا ىل هللا والرسول )قال تعاىل: .1 اي أ هيا اذلين أ

ن كنمت تؤمنون ابهلل  آية  (واليوم الآخرا   95النساء أ

آية  (من يطع الرسول فقد أ طاع هللا  )قال تعاىل: .2  08النساء أ

آية  (وما أ اتمك الرسول خفذوه وما هنامك عنه فانهتوا  )قال تعاىل  .3  7احلرش أ

 (تسلامي فال وربك ل يؤمنون حىت حيمكوك فامي جشر بيهنم مث ل جيدوا يف أ نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  )قال تعاىل: .4

آية   59النساء أ

ن اكنوا من قبل  )قال تعاىل:  .9 آايته ويزكهيم ويعلمهم الكتاب واحلمكة وا  هو اذلي بعث يف ال ميني رسوًل مهنم يتلو علهيم أ

آية (لف  ضالل مبني  154امجلعة أ

ل ويح يوىح  )قال تعاىل .5 ن هو ا  آية  (وما ينطق عن الهوى ا    4-3النجم أ

 :النبوي الرشيف أ دةل جحية الس نة من احلديث 

آن ومثهل معه. صىل هللا عليه وسملعن املقدام بن معد يكرب ريض هللا عنه, عن رسول هللا  (1  قال: أ ل ا ين أ وتيت القرأ

:عليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا,  صىل هللا عليه وسملعن العرابض بن سارية قال :قال رسول هللا  (2

 .وعضوا علهيا ابلنواجذ

 تركت فيمك أ مرين لن تضلوا بعدي ما متسكمت هبام :كتاب هللا وسنيت.  :صىل هللا عليه وسملقال  (3

أ ويت الكتاب والس نة, وتوجب المتسك هبام وال خذ مبا يف الس نة كام  صىل هللا عليه وسملهذه ال حاديث تدل عىل أ ن الرسول 

 يؤخذ مبا يف كتاب هللا عز وجل. 

آن الكرمي مزنةل الس نة النبوية من  القرأ

الس نة بينت وفصلت ما أ مجل من عبادات وأ حاكم فقد فرض هللا عز وجل الصالة عىل املؤمنني, من غري أ ن يبني أ وقاهتا  أ وًل:

 :صىل هللا عليه وسملهذا بصالته وبتعلميه للمسلمني كيفية الصالة وبقوهل  صىل هللا عليه وسملوأ راكهنا وعدد ركعاهتا فبني النيب 

 رأ يمتوين أ صيل. وفرض هللا س بحانه وتعاىل الزاكة من غري أ ن يبني ال موال اليت جتب فهيا الزاكة اكلنقد وعروض التجارة صلوا كام
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والزروع وال نعام, كام مل يبني النصاب اذلي جتب فيه الزاكة, جفاءت الس نة املطهرة فبينت ذكل. وفرض هللا احلج من غري أ ن يبني 

 خذوا عين مناسكمك . :صىل هللا عليه وسمللية فبينت كيفيته ومناسكه وقالمناسكه, جفاءت الس نة الفع 

آن, ل ابلقرأ  قال: عن احلسن أ ن معران بن احلصني ريض هللا عنه, اكن جالسًا ومعه أ حصابه فقال رجل من القوم: ل حتدثوننا ا 

آن أ كنت جتد فيه فقال هل: وصالة العرص أ ربعًا,  صالة الظهر أ ربعًا, ادن, فدان ,فقال أ رأ يت لو ولكت أ نت وأ حصابك ا ىل القرأ

آن أ كنت جتد الطواف ابلبيت س بعًا والطواف  وصالة املغرب ثالاًث, تقرأ  يف اثنتني, أ رأ يت لو ولكت أ نت وأ حصابك ا ىل القرأ

ل تفعلوا لتضلُّن.  ابلصفا واملروة؟ مث قال: نمك وهللا ا   أ ي قوم خذوا عنا فا 

آن الكرمي, ومن هذا ما ورد يف بيان قوهل تعاىل:الس نة النبوية ختصص عام ا اثنيًا: يوصيمك هللا يف أ ولدمك لذلكر مثل حظ  )لقرأ

آية  (ال نثيني صىل فهذا حمك عام يف وراثة ال ولد الآابء وال همات خفصصت الس نة املورث بغري ال نبياء بقوهل , 11سورة النساء أ

: ل يرث صىل هللا عليه وسمله صدقة. وخصصت الوارث بغري القاتل بقوهل : حنن معارش ال نبياء ل نورث ما تركناهللا عليه وسمل

 القاتل.

آن الكرمي كام يف قوهل تعاىل اثلثًا :  .30سورة املائدة  (والسارق والسارقة فاقطعوا أ يدهيام )الس نة النبوية تقيد مطلق القرأ

الساعد وعىل اذلراع, ولكن الس نة بينت هذا وقيدت  فا ن قطع اليد مل يقيد يف الآية مبوضع خاص ,فتطلق اليد عىل الكف وعىل

 يت بسارق فقطع يده من مفصل الكف. عندما أُ  هللا عليه وسمل هللا صىلالقطع بأ ن يكون القطع من الرسغ. وقد فعل ذكل رسول 

آن الكرمي ومن ذكل مجيع ال حاديث اليت تدل عىل وجوب الصالة : رابعاً  والزاكة والصوم واحلج  الس نة تثبت وتؤكد ما جاء يف القرأ

آتوا الزاكة)والصدقة قال تعاىل: ليه سبيال )وقال تعاىل (وأ قميوا الصالة وأ آية (وهلل عىل الناس جح البيت من اس تطاع ا  آل معران أ  57أ

 .جفاءت الس نة فأ كدت ذكل. 

هل ا ل هللا, وأ ن محمدا رسول  : بين ال سالم عىل مخس صىل هللا عليه وسملقال  - يتاء : شهادة أ ن ل ا  هللا, واقام الصالة وا 

 الزاكة, وصوم رمضان, وجح البيت .

آن الكرمي حرم الراب بقوهل تعاىل - آية  (وأ حل هللا البيع وحرم الراب  )القرأ أ ن  والس نة أ كدت ذكل عن أ يب هريرة,279.البقرة أ

ل: الرشك ابهلل, والسحر, وقتل قال: اجتنبوا الس بع املوبقات قيل اي رسول هللا وما هن؟ قا صىل هللا عليه وسملرسول هللا 

ل ابحلق ,وأ لك مال اليتمي, وأ لك الراب, والتويل يوم الزحف, وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات.   النفس اليت حرم هللا ا 

آن الكرمي حرم رشب امخلر قال تعاىل:  - منا امخلر وامليرس وال نصاب وال زلم رجس من معل الش يطان فاجتنبوه )القرأ  (ا 

 58املائدة

:لعن صىل هللا عليه وسمل: ما أ سكر كثريه فقليهل حرام. وقال صىل هللا عليه وسملجاءت الس نة النبوية فأ كدت ذكل قال  -

ليه.  هللا امخلر, وشارهبا ,وعارصها, ومعترصها ,وحاملها, واحملموةل ا 

آن الكرمي كتحرمي امحلر ال   : خامساً  هلية, ولك ذي انب من الس باع وخملب الس نة اس تقلت ببعض ال حاكم اليت مل ترد يف القرأ

قال: أ ل ا ين  صىل هللا عليه وسملمن الطري, وحترمي ناكح املرأ ة عىل معهتا وخالهتا عن املقدام بن معد يكرب, عن رسول هللا 

آن, مفا وجدمت فيه من حالل فأ حلوه, وما  أ وتيت الكتاب ومثهل معه, أ ل يوشك رجل ش بعان عىل أ ريكته يقول عليمك هبذا القرأ

ل أ ن يس تغين عهنا ال هيل, ول لك ذي انب من الس باع ول لقطة م اروجدمت فيه من حرام حفرموه, أ ل ل حيل لمك حلم امحل عاهد ا 

 :ل تنكح املرأ ة عىل معهتا ول عىل خالهتا. صىل هللا عليه وسملوقال , صاحهبا
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رشح أ حاديث ال حاكم اخملتارة من كتاب الطهارة 

يه الكتب اليت اش متلت عىل أ حاديث ال حاكم , ويه أ حاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من : ال حاكم  تعريف عام بكتب

 املصنفات احلديثية ال صول ورتبوها عىل أ بواب الفقه. ومهنا الكبري واملتوسط ومهنا الصغري ويه كثرية من أ شهرها:

فأ ما الكربى فهي  منتقاة من كتب ال حاديث, وأ ما ال حاكم الكربى,ال حاكم الصغرى: ل يب محمد عبد احلق ال شبييل. (1

 الصغرى فقد ختريها حصيحة ال س ناد.

ملام بأ حاديث ال حاكم :حملمد بن عيل بن دقيق العيد, وفيه مجع املتون املتعلقة ابل حاكم جمردة من ال سانيد. (2  ال 

ه الصنعاين يف كتابه املسمى س بل السالم بلوغ املرام من أ دةل ال حاكم :للحافظ أ محد بن عيل بن جحر العسقالين,وقد رشح (3

 املوصةل ا ىل بلوغ املرام,خفرج ال حاديث ورشح عباراهتا ووحض غوامض أ لفاظها,وذكر ال حاكم والفوائد املس تفادة مهنا. 

 رطهارة ماء البح

ُ عَ  ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : } قَاَل َرُسوُل اَّلله هُوُر َماُؤُه , الِْحلُّ َمْيتَُتُه { َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله َ , يِف الَْبْحِر ُهَو الطه  لَْيِه َوَسمله

ِمِذيُّ ,  حديث حصيحدرجة احلديث : ْ كِلٌ َوَرَواُه َما (َأْخَرَجُه اْلَْربََعُة , َوابُْن أيَِب َشيْبََة , َواللهْفظُ هَلُ , َوحَصهَحُه ابُْن ُخَزيَْمَة َوالرِتِ

اِفعِ     ُّ َوَأمْحَدُ َوالشه

ٍر " , َوُهَو َأْكرَثُ ترمجة الراوي :  مْحَِن بُْن خَصْ َحايِبُّ الَْجِليُل الَْحاِفظُ الُْمْكرِثُ وامسه َعْبُد الره َحابَِة َحِديثًا َروى َأبُو ُهَرْيَرَة ُهَو الصه  الصه

ْبُعنَي َحِدي  آَلِف َحِديٍث َوثاََلثُِمائٍَة َوَأْربََعٌة َوس َ نََة مْخَسُة أ َحابَِة َهَذا الْقَْدُر َوَل َما يُقَاِربُُه َماَت يِف الَْمِدينَِة س َ ثًا , فَلَيَْس ِلََحٍد ِمْن الصه

نًَة , َوُدِفَن اِبلَْبِقيعِ .َوِقيَل : َماَت اِبلَْعِقيِق , َوَصىله عَ  ْبِعنَي س َ ِسنَي َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوس َ ْبُن ُعْتَبَة بِْن َأيِب ُسْفيَاَن " لَْيِه " الَْوِليُد ِتْسعٍ َومَخْ

 . " ِ  َواَكَن يَْوَمِئٍذ َأِمرًيا عىََل الَْمِدينَِة , مََكَ قَاهَلُ " اْبُن َعْبِد الرَْبِ

 : غريب احلديث

 :هُوُر اِهُر الُْمَطهُِِر مََكَ  الطه اِء , ُهَو الَْمْصَدُر َواْْسُ َما يُتََطههُر ِبِه .َأْو الطه ْعِ : يَُطلهُق عىََل  ِبَفْتِح الطه يِف الْقَاُموِس .َويِف الرشه

 الُْمَطهِِِر. 

 : ُّاَرقُْطيِنِِ :الَْحاَلُل  الِْحل ُء ِضدُّ َحُرَم ,َولَْفظُ ادله ْ  ُهَو فَاِعٌل أَيًْضا .  (َمْيتَُتهُ )ُهَو َمْصَدُر َحله اليشه

أ ِ : َأنه " َأاَب ُهَرْيَرَة " الَْحِديُث َوقََع َجَوااًب َعْن ُسَؤاٍل  : سبب ورود احلديث ُ َعْنُه  -مََكَ يِف الُْمَوطه  )َجاَء َرُجٌل  (قَاَل :  -َريِضَ اَّلله

نَِد َأمْحََد  ايِنُّ  )ِمْن بيَِن ُمْدِلٍج  (َويِف ُمس ْ رَبَ ُ عَلَْيِه َوَسملهَ  (َوِعْنَد الطه ِ َصىله اَّلله ىَل َرُسوِل اَّلله ِ " ا  ُه " َعْبُد اَّلله  } فَقَاَل : اَي َرُسوَل امْسُ

نَا َأفَنَتَ  أاَْن ِبِه َعِطش ْ ْن تََوضه
ِ
ِمُل َمَعنَا الْقَِليَل ِمْن الَْماِء , فَا انه نَْرَكُب الَْبْحَر ؛ َوحَنْ ِ , ا  ُ اَّلله ِ َصىله اَّلله أُ ِبَماِء الَْبْحِر؟ فَقَاَل َرُسوُل اَّلله َوضه

هُو  َ : } ُهَو الطه  ُر َماُؤُه الِْحلُّ َمْيتَُتُه {. عَلَْيِه َوَسمله

َ َأَحُد َأْوَصاِفِه ,:  م الفقهية املس تفادة من احلديثال حاك َذا تَغَريه له ا  هِة حِبَاٍل ا  هُوِري ُرُج َعْن الطه َولَْم  َأنه َماَء الَْبْحِر َطاِهٌر ُمَطهٌِِر , َل خَيْ

َ ِبَقْوهِلِ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ْب َصىله اَّلله فَاَدهِتَا الْغََرَض, : نََعْم, جَيِ هُة الُْمتَنَاِهَيُة يِف  َمَع ا  هُوِري هِتِه َويِهَ الطه بَْل َأَجاَب هِبََذا اللهْفظِ ِلَيْقِرَن الُْحمْكَ ِبِعل

ا َرَأى َماَء الَْبْحِر َخالََف الِْمَياَه ِبُملُوَحِة َطْعِمِه َونَْتِ  ائَِل لَمه هُه غرَْيُ ُمَراٍد ِمْن قَْوهل تََعاىَل : فَاْغِسلُوا َأْي  اَبهِبَا ,َوَكَنه السه َ َأن ِرحِيِه ؛ تََومهه

ا َعَرَف ِمْن قَْوهل تََعاىَل:}َوَأْنَزلْنَا مِ  هُه لَمه َراَدتُُه ِمْن قَْوهِلِ فَاْغِسلُوا, َأَو أ ن َماِء َماًء َطهُوًرا{ َظنه اْخِتَصاصَ اِبلَْماِء الَْمْعلُوِم ا  ُه فََسأََل َعْنُه ْن السه

َ الُْحمْكَ, ُ عَلَْيِه َوَسمله  َوُهَو ِحلُّ َْمْيتَِة  َوَزاَدُه ُحمْكًا لَْم يَْسأَْل َعْنُه, , فَأَفَاَدُه َصىله اَّلله



 

9 
 

ائِِل يِف َماِء الَْبْحِر أَ  : بعض فوائد احلديث ا َعَرَف اْشِتبَاَه اْلَْمِر عىََل السه اِفِع ُّ : لَمه ْشَفَق َأْن يَْشتَِبَه عَلَْيِه ُحمْكُ َمْيتَِتِه , َوقَْد قَاَل الره

 يُبْتىََل هِبَا َراِكُب الَْبْحِر , فََعقهَب الَْجَواَب َعْن ُسَؤاهِلِ ِببَيَاِن ُحمْكِ الَْمْيتَِة . 

آخرَوَذكِلَ ِمْن َمَحاِسِن الَْفْتَوى , َأْن جُيَاَء يِف الَْجَواِب  قَاَل ابُْن الَْعَريِبِِ : فَاَدًة ِلِعمْلِ أ
ِ
ِئَل َعْنُه تَْتِمميًا ِللَْفائَِدِة , َوا ا س ُ غرَْيِ  ِبأَْكرَثَ ِممه

ىَل الُْحمْكِ مََكَ ُهنَا؛ ُئوِل َعْنُه ؛ َويَتَأَكهُد َذكِلَ ِعْنَد ُظهُوِر الَْحاَجِة ا  هِة َماِء الَْبْحِر فَهَُو َعْن  الَْمس ْ ِلِ َمْيتَِتِه ِلَنه َمْن تََوقهَف يِف َطهُوِري الِْعمْلِ حِبِ

ا َل يَِعيُش  ِِِه ِممه ِرمِي الَْمْيتَِة َأَشدُّ تََوقًُّفا , مُثه الُْمَراُد َما َماَت ِفيِه ِمْن َدَواب ِم حَتْ له ِفيِه, َمَع تَقَدُّ ْن َصَدَق  َل َما َماَت ِفيِه ُمْطلَقًا, ا 
ِ
هُه َوا ن

ِ
فَا

هُه َمْيتَُة  هُه َل يُ عَلَْيِه لُغًَة َأن ٍر فََمْعلُوٌم َأن له َما َذَكْراَنُه . حَبْ  َراُد ا 

 لكبتطهري ال انء من ولوغ ال

اَنِء  َ } ُطهُوُر ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َذا َولََغ ِفيِه الْلَكُْب أَ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله ْبَع َأَحِدمُكْ ا  ْن يَْغِسهَلُ س َ

اِب  َ اٍت,ُأوَلُهنه اِبلرتُّ  }َمره

ِمِذِيِ " ُأْخَراُهنه , َأْو ُأوَلُهنه "  حديث حصيح درجة احلديث: ْ  َأْخَرَجُه ُمْسمِلٌ ,َويِف لَْفظٍ هَلُ " فَلْرُيِْقُه " , َولِلرِتِ

  : غريب احلديث

  اِب َ اَنِء َويِف الرشه
ِ
َكه.  : َولََغ اللَْكُْب يِف اْل  رَشَِب َما ِفيِه ِبأَْطَراِف ِلَساِنِه , َأْو أَْدَخَل ِلَسانَُه , ِفيِه فََحره

لُهَا  ,عىََل َأْحاَكٍم  َدله الَْحِديثُ : م الفقهية املس تفادة من احلديث ال حاك ََنَاَسُة فَِم الْلَكِْب ِمْن َحْيُث اْلَْمِر اِبلْغَْسِل ِلَما ُوِلَغ ِفيِه  :أَوه

َراقَِة ِللَْماِء , َوقَْوهُلُ : , 
ِ
اَنِء َأَحِدمُكْ  (َواْل له ِمْن َحَدٍث َأْو ََنٍَس , َولَيَْس ُهنَا  )َطهُوُر ا  هُه َل غَْسَل ا  ن

ِ
َ النهَجُس فَا , َحَدٌث ؛ فَتََعنيه

َضاعَ 
ِ
َضاعَُة َماٍل , فَلَْو اَكَن الَْماُء َطاِهًرا لََما َأَمَر اِب َراقَُة : ا 

ِ
َضاعَِة الَْماِل , َوُهَو َظاِهٌر يِف ََنَاَسِة فَِمِه , َواْل ْذ قَْد هَنَيى َعْن ا  ِتِه , ا 

َذا ثَبََت ََنَاَسُة لَُعاِبِه , َولَُعابُُه ُجْزءٌ  هُه ا  ن ْذ ُهَو ِعْرُق فَِمِه , فَفَ َوُألِْحَق ِبِه َسائُِر بََدِنِه ِقيَاًسا عَلَْيِه , َوَذكِلَ ؛ ِلَ ْذ  ِمْن فَِمِه , ا  ٌس , ا  ُمُه ََنِ

نه اْلَْمَر اِبلْغَ  له َأنه َمْن قَاَل : ا  تََمُل َأنه , لَيَْس ِلنََجاَسِة اْللَكِْب  ْسلِ الِْعْرُق ُجْزٌء ُمتََحلٌِِب ِمْن الَْبَدِن , فََكَذكِلَ بَِقيهُة بََدِنِه , ا  قَاَل : حُيْ

ْذ ُهَو َمَحلُّ  ِه  النهَجاَسَة يِف فَِمِه َولَُعاِبِه , ا  ىَل غَاِلِب أَْحَواهِلِ ِمْن َألْكِ َِِق الُْحمْكُ اِبلنهَظِر ا  ِتْعَماهِلِ ِللنهَجاَسِة حِبََسِب اْلَْغلَِب , َوعُل اس ْ

ِتِه لَهَا , فاََل يَُدلُّ عىََل ََنَاَسِة َعْينِِه والقول هايِن :الْحُ , بنجاس ته قَْوُل الَْجَماِهرِي  النهَجاَساِت ِبَفِمِه , َوُمبَارَشَ هُه َدله الَْحِديُث عىََل  مْكُ الث َأن

ْبُع , بَْل ُولُوُغ الْلَكِْب َكغَرْيِ  ُب الس ه اَنِء , َوُهَو َواحِضٌ , َوَمْن قَاَل : َل جَتِ
ِ
ْبعِ غََساَلٍت ِلاْل هْسِبيُع نَْدٌب , ُوُجوِب س َ ِه ِمْن النهَجاَساِت َوالت

تََدله عىََل َذكِلَ ِبأَنه َراوِ  اٍت , مََكَ َأْخَرَجُه الطه اس ْ اَرقُْطيِنِ َي الَْحِديِث َوُهَو َأبُو ُهَرْيَرَة " قَاَل : يُْغَسُل ِمْن ُولُوِغِه ثاََلَث َمره , َحاِويُّ , َوادله

َ َل ِبمَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه ُمَعاَرٌض ِبَما ُرِوَي َعْنُه , َوَأيًْضا : َوُأِجيَب َعْن َهَذا , ِبأَنه الَْعَمَل ِبَما َرَواُه َعْن النهيِبِِ َصىله اَّلله آُه َوَأفىَْت ِبِه , َوِبأَن ا َرأ

هُه َأفىَْت اِبلْغَْس  نًَداَأن هاِلُث :, ِل , َويِهَ َأْرَجُح س َ اَنِء ِلثُُبوِتِه يِف الَْحِديِث , مُثه الَْحِديُث يَُدلُّ عىََل تَعَ  الُْحمْكُ الث
ِ
ِ ُوُجوُب التهرْتِيِب ِلاْل نيُّ

ِلطَ الَْماَء اِبلرتَُّ  هُه يِف الْغَْسةَلِ اْلُوىَل ؛ َوَمْن َأْوَجبَُه قَاَل : َل فَْرَق بنَْيَ َأْن خَيْ اِب , َوَأن َ اِب الرتُّ َ َر , َأْو يَْطَرَح الَْماَء عىََل الرتُّ اِب َحىته يَتََكده

اَب عىََل الَْماِء , َوبَْعُض َمنْ  َ ََ  , َأْو يَْطَرَح الرتُّ اِب ِل َ ُب غَْسةَلُ الرتُّ هْسِبيعِ , قَاَل : َل جَتِ جَياِب الت
ِ
َا , عَدِم ثُُبوهِتَا ِعْنَدُه قَاَل اِب َوَرده : ِبأهَنه

اَيَدُة ِمْن الثِِقَِة َمْقُبوةَلٌ , َوَأْوَرَد عىََل ِرَوا ِحيَحِة ِباَل َريٍْب , َوالِزِ َوايَِة الصه َوايَُة , يَِة القَْد ثََبتَْت يِف الِرِ َا قَْد اْضَطَربَْت ِفهيَا الِرِ اِب ِبأهَنه َ رتُّ

اِبَعُة , َأْو الثهاِمنَُة , َواِلْضِطَراُب قَاِدٌح  ْحَداُهنه , َأْو السه ْطَراُح لَهَافََرَوى ُأوَلُهنه , َأْو ُأْخَراُهنه , َأْو ا 
ِ
َوُأِجيَب َعْنُه : , , فَيَِجُب اْل

هُه َل يَُكوُن  نه ِرَوايََة ُأوَلُهنه أَ ِبأَن
ِ
َوااَيِت , َولَيَْس َذكِلَ ُهنَا َكَذكِلَ , فَا ِتَواِء الِرِ له َمَع اس ْ ِة ُرَواهِتَا , اِلْضِطَراُب قَاِدًحا ا  ْرَجُح ِلَكرْثَ

ِجيُح ِعْنَد التهَعاُرِض.  ْ ْيَخنْيِ لَهَا َوَذكِلَ ِمْن ُوُجوٍه الرته ْخَراجِ الش ه
ِ
 َواِب
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ذا ولغ فيه الال جعاز  أ كد ال طباء عىل ضورة اس تعامل الرتاب يف غسل ال انء اذلي ولغ فيه ال***  لكب :العلم  يف غسل ال انء ا 

معليات وقد ثبت علميًا أ ن الرتاب حيتوي عىل مادتني قاتلتني للجراثمي وهام مادة الترتاكسلني ومادة التتاراليت وهام تس تعمالن يف 

وأ كد ال طباء أ ن احلمكة يف الغسل س بع مرات أ ولهن ابلرتاب أ ن فريوس ال*** دقيق ومن املعروف , التعقمي ضد بعض اجلراثمي

لتصاقه به ,ولعاب ال*** احملتوي عىل الفريوس يكون  أ نه لكام صغر جحم امليكروب لكام زادت فعالية سطحه للتعلق جبدار ال انء وا 

لتصاق ال عىل هيئة رشيط لعايب سائل ودور الرتاب امتصاص املي  سطح  من ال انء عىل سطح دقائقه. كروب ابل 

 طهارة الهرة وسؤرها

َ قَاَل  -5 ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه , } َأنه َرُسوَل اَّلله ِة  -َوَعْن أيَِب قَتَاَدَة َريِضَ اَّلله هَما يِهَ ِمْن  -يِف الْهِره ن َا لَيَْسْت ِبنََجٍس , ا  هنه : ا 

وه   اِفنَي عَلَْيمُكْ { الطه

ِمِذيُّ َوابُْن ُخَزيَْمَة .  حديث حصيح درجة احلديث: ْ  ,َأْخَرَجُه اْلَْربََعُة , َوحَصهَحُه الرِتِ

ْقَواِل " الَْحاِرُث بُْن ِربِْعِ ٍ " اْلَنَْصارِ ترمجة الراوي:  ُه يِف َأْكرَثِ اْلَ ُ َعْنُه , امْسُ ِ َصىله هو َأِبو قَتَاَدَة " َريِضَ اَّلله يُّ ؛ فَاِرُس َرُسوِل اَّلله

ِسنَي اِبلَْمِدينَِة  نََة َأْربَعٍ َومَخْ َ , َشهَِد ُأُحًدا َوَما بَْعَدَها ؛ َواَكنَْت َوفَاتُُه س َ ُ عَلَْيِه َوَسمله , َوِقيَل : َماَت اِبْلُكوفَِة يِف ِخاَلفَِة َأِمرِي الُْمْؤِمِننَي اَّلله

 َشهَِد َمَعُه ُحُروبَُه لُكههَا . " عيَِلٍِ ريض هللا عنه وَ 

ُب ِمنُْه , فَأَْصغَى لَ :  سبب ورود احلديث ٌة ترَْشَ اَنَء َوالَْحِديُث هَلُ َسبٌَب َوُهَو : َأنه َأاَب قَتَاَدَة ُسِكَب هَلُ َوُضوٌء ؛ فََجاَءْت ِهره
ِ
هَا اْل

اِفنَي عَلَْيمُكْ . َحىته رَشِبَْت ,فَِقيَل هَلُ يِف َذكِلَ فَقَاَل : قَاَل َرسُ  وه َا لَيَْسْت ِبنََجٍس يِهَ ِمْن الطه هنه َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله  وُل اَّلله

 :  غريب احلديث

  اُف : فَعه  :الطوافني وه ُدُمك ِبرِفٍْق َوِعنَايٍَة , َوالطه ي خَيْ ِ ائُِف , الَْخاِدُم اذله َهَا مجع طواف قَاَل اْبُن اْلَِثرِي : الطه هبه اٌل ِمنُْه ,ش َ

افُوَن عَلَْيمُكْ { وَ  ي يَُطوُف عىََل َمْوَلُه َويَُدوُر َحْوهَلُ , َأْخًذا ِمْن قَْوهل تََعاىَل : } َطوه ِ يِف ِرَوايَِة َماكِلٍ َوَأمْحََد َواْبِن اِبلَْخاِدِم اذله

مِهْ ِزاَيَدُة لَْفظِ :  وه  (ِحبهاَن َوالَْحامِكِ َوغرَْيِ هثًا َساِلًما نََظًرا  )افَاِت َوالطه ىَل ُذُكوِر الْهِِرِ , َوالثهايِن ُمَؤن َل ُمَذكهًرا َساِلًما نََظًرا ا  َع اْلَوه مَجَ

اَنِِثَا .  ىَل ا   ا 

ْت َنََ :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث ْن اَبرَشَ
ِ
ِة َوُسْؤِرَها َوا هُه َل تَْقِييَد ِلَطهَاَرِة فَِمهَا َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل َطهَاَرِة الْهِره ًسا .َوَأن

هِبَا ا له ِبُميِضِِ َزَماٍن ِمْن لَْيةَلٍ َأْو يَْوٍم , َأْو َساعٍَة , َأْو رُشْ ُصَل َظنٌّ ِبَذكِلَ , ِبَزَماٍن ,َوِقيَل : َل يَْطهُُر فَُمهَا ا  لَْماَء , َأْو غَْيبهَِتَا , َحىته حَيْ

هُه َمَع بَقَاِء عنَْيِ النهَجاَسِة يِف فَمِ َأْو ِبَزَواِل عنَْيِ  ن هَا , فَالُْحمْكُ اِبلنهَجاَسِة ِلتكِْلَ الَْعنْيِ  النهَجاَسِة ِمْن فَِمهَا ؛ َوَهَذا اْلَِخرُي َأْوحَضُ اْلَْقَواِل ؛ ِلَ

َا لَ  ارُِع ِبأهَنه ْن َزالَْت الَْعنْيُ فَقَْد َحمَكَ الشه
ِ
 يَْسْت ِبنََجٍس . َل ِلَفِمهَا , فَا

أ كدت ال حباث العلمية اليت قام هبا ال طباء يف اخملتربات اخملتصة ابجلراثمي أ ن الهر جسده : جعاز العلم  يف طهارة سؤر الهرة ال  

نظيف ابلاكمل وأ ن هللا تعاىل زود هذا القط بغدد حتم  جدله من اجلراثمي وبلسان فيه تنوءات تساعد عىل تنظيف اجلسد 

  لك ال ماكن لوحده حىت مقة الرأ س ينظفه بظهر كفه وأ ن لعابه فيه مادة مطهرة ومعقمة سامها بعضهم ابللوزوزمي. ويصل ا ىل

 َناسة بول ال نسان

ُ َعْنُه , قَاَل : } َجاَء َأْعَرايِبٌّ فَبَاَل يِف َطائَِفِة الَْمْسِجِد , فََزَجَرهُ  ُ عَلَْيِه  النهاَوَعْن َأنَِس ْبِن َماكِلٍ َريِضَ اَّلله ُس , فهََنَامُهْ النهيِبُّ َصىله اَّلله

َ ِبَذنُوٍب ِمْن َماٍء ؛ فَأُْهرِيَق عَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ا قَََض بَْوهَلُ َأَمَر النهيِبُّ َصىله اَّلله َ , فَلَمه  لَْيِه { َوَسمله
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 ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حديث حصيح درجة احلديث :

َزَة, هو َأنَِس  ترمجة الراوي : ُ َعْنُه : َأبُو مَحْ , بِْن َماكِلٍ َريِضَ اَّلله ُ عَلَْيِه  اْلَنَْصاِريُّ ِ َصىله اَّلله اِريُّ , الَْخْزَرِِجُّ , َخَدَم َرُسوَل اَّلله النهجه

َ , َوقَِدَم َصىله  ُ عَلَْيِه َوَسمله ىَل َوفَاِتِه َصىله اَّلله َ ُمنُْذ قَِدَم الَْمِدينََة ا  ِننَي , َأْو ثََماٍن , َأْو  َوَسمله ُ عَلَْيِه َوَسمله الَْمِدينََة َوُهَو ابُْن َعرْشِ س ِ اَّلله

ِننَي  ىَل ِمائٍَة َوثاََلِث س ِ ُرُه ا  َة يِف ِخاَلفَِة " مُعََر " , ِلُيَفقَِِه النهاَس , َوَطاَل مُعْ َعْبِد  , َوِقيَل َأقَلُّ ِمْن َذكِلَ .قَاَل اْبنُ ِتْسعٍ ,َسَكَن الَْبرْصَ

ْحدَ  نََة ا  َحابَِة س َ ِة ِمْن الصه آِخُر َمْن َماَت اِبلَْبرْصَ نًَة ؛ َوُهَو أ ِ : َأََصُّ َما ِقيَل ِتْسٌع َوِتْسُعوَن س َ  ى َأْو اثْنَتنَْيِ َأْو ثاََلٍث َوِتْسِعنَي . الرَْبِ

 غريب احلديث: 

  ِائَِفةُ  : َطائَِفِة الَْمْسِجد ِء .  َأْي يِف اَنِحيَِتِه , َوالطه ْ  : الِْقْطَعُة ِمْن اليشه

  اِي فَِجمٍي فََراٍء َأْي : هَنَُروُه.  :فََزَجَرُه النهاُس  اِبلزه

  نِي الُْمهَْمةَلِ َوُسُكوِن الِْجميِ  :اذلنُوٍب اًل ِبَفْتِح الِسِ لُْو الَْمْلآُن َماًء ,َويِف ِرَوايٍَة ََسْ اِل يِهَ ادله نُوِب.  , َوُهَو ِبَمْعىَن  ِبَفْتِح اذله  اذله

 : فَأُِريَق عَلَْيِه ,أ ي صب عليه املاء.  فَأُْهرِيَق 

َذا :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث مْجَاٌع , َوعىََل َأنه اْلَْرَض ا  َوالَْحِديُث ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل ََنَاَسِة بَْوِل اْلآَدِمِ ِ , َوُهَو ا 

َسْت َطهَُرْت اِبلَْماِء َكَسائِ  َساِت,تَنَجه حُي, ِر الُْمتَنَِجِ ْمُس َوالِرِ زُِئ يِف َطهَاَرهِتَا غرَْيُ الَْماِء؟ ِقيَل: تَُطهُِِرَها الشه َزاةَلِ  َوَهْل جُيْ نه تَأِْثرَيُُهَا يِف ا 
ِ
فَا

َزاةَلً ِمْن الَْماِء,النهَجاَسِة أَ  ِمِه ,  َشيْبََة َذَكَرُه ابُْن َأيِب ( اْلَْرِض يُبُْسهَا َزاَكةُ )ِلَحِديِث  ْعَظُم ا  هُه َذَكَرُه َمْوقُوفًا , َولَيَْس يِف الَكَ َوأُِجيَب ِبأَن

اِق َحِديَث َأيِب ِقاَلبََة َمْوقُوفًا عَلَْيِه ِبلَْفظِ : ُجفُ  زه َ مََكَ َذكََر َعْبُد الره ُ عَلَْيِه َوَسمله ةٌ َصىله اَّلله َما ُحجه  وُف اْلَْرِض َطهُوُرَها فاََل تَُقوُم هِبِ

 ,َوالَْحِديُث َظاِهٌر يِف َأنه َصبه الَْماِء يَُطهُِِر اْلَْرَض , َرْخَوًة اَكنَْت َأْو ُصلَْبًة . 

ا فََرَغ اْلَ  : فوائد من احلديث َ لَمه ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َصىله اَّلله ن
ِ
اُم الَْمَساِجِد } فَا  ِمْن بَْوهِلِ َدعَاُه مُثه قَاَل ْعَرايِبُّ َويِف الَْحِديِث فََوائُِد ِمهْنَا : اْحرِتَ

ِ َعزه  ْكِر اَّلله هَما يِهَ ذِلِ ن ٍء ِمْن َهَذا الَْبْوِل َوَل الْقََذِر ا  نه َهِذِه الَْمَساِجَد َل تَْصلُُح ِليَشْ ا هَلُ : ا  َحابََة لَمه آِن { َوِلَنه الصه  َوَجله َوِقَراَءِة الُْقْرأ

ْناَكرِ 
ِ
ىَل اْل هَما َأَمَرمُهْ اِبلِرِفِْق , َوِمهْنَا : الِرِفُْق اِبلَْجاِهِل , َوعَ  تََباَدُروا ا  ن

ِ
َ , َوا ُ عَلَْيِه َوَسمله مُهْ َصىله اَّلله  َدُم التهْعِنيِف . َأقَره

ِ ؛ َوِمهْنَا : أَ  َ , َولُْطِفِه اِبلُْمتََعمِلِ ُ عَلَْيِه َوَسمله هَما ُهَو ِلَمْن يُرِيُد الْغَائِطَ َل َوِمهْنَا : ُحْسُن ُخلُِقِه َصىله اَّلله ن بَْعاَد ِعْنَد قََضاِء الَْحاَجِة ا 
ِ
نه اْل

ُ عَلَْيِه  ارُِع , } َوقَْد اَبَل َصىله اَّلله ُه الشه هُه اَكَن ُعْرُف الَْعَرِب عََدَم َذكِلَ , َوَأقَره ن
ِ
َ , َوَجَعَل َرُجاًل ِعْنَد َعِقِبِه الَْبْوَل , فَا ُه { َوَسمله يَْسرُتُ

هُه لَْو قُِطَع عَلَْيِه بَْوهُلُ َلََضه ِبِه ؛ َواكَ  ن هَِما ؛ ِلَ ِ َمَع َما قَْد َحَصَل ِمْن ,َوِمهْنَا : َدفُْع َأْعَظِم الَْمرَضهتنَْيِ ِبأََخفِِ ُصُل ِمْن تَْقِوميِِه ِمْن َمَحهِلِ َن حَيْ

ًل . تَْنِجيِس الَْمْسِجِد تَْنِجيُس بََدِنِه , َوِثيَ  ي قَْد َوقََع ِفيِه الَْبْوُل َأوه ِ  اِبِه , َوَمَواِضُع ِمْن الَْمْسِجِد غرَْيُ اذله

 مما أ حل من امليتة وادل

َ } ُأِحلهْت لَنَا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعهْنَُما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َر َريِضَ اَّلله ا الَْمْيتَتَاِن : فَالَْجَراُد َمْيتَتَاِن َودَ َعْن اْبِن مُعَ َماِن ,فَأَمه

َحاُل َواْلَكِبُد {.  َماِن : فَالِطِ ا ادله  َوالُْحوُت , َوَأمه

س ناده املوقوف  : درجة احلديث ( وقال: خالصة القول أ ن 1110وحصحه ال لباين يف السلسةل الصحية ) حصيحقال البهيق  :ا 

مْحَِن ْبُن َزيِْد ْبِن َأْسمَلَ َعْن َأِبيِه , َعْن " اْبِن مُعَ احلديث حصيح. َأْخَرَجُه َأمْحَُد َوابْ  هُه َرَواُه َعْبُد الره ن َر قَاَل ُن َماَجْه , َوِفيِه َضْعٌف ؛ ِلَ

هُه َمْوقُوٌف , مََكَ قَاَل " َأبُو ُزْرعََة " " َوَأبُو َحامِتٍ " ,  َذا َأمْحَُد : َحِديثُُه ُمنَْكٌر , َوََصه َأن
ِ
هُه َمْوقُوٌف " فهََلُ ُحمْكُ الَْمْرفُوعِ َوا ؛ ِلَنه  ثَبََت أَن

ينَا فَيمَِتُّ ِبِه ا ِ : ُأِحله لَنَا َكَذا َوَحُرَم عَلَْينَا َكَذا , ِمثُْل قَْوهِلِ : ُأِمْراَن َوهُنِ َحايِبِ  ِلْحِتَجاُج. قَْوَل الصه
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 :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث

ٌء , َسَواٌء َماَت َحْتَف َأنِْفِه َأْو ِبسَ ِحِلِ َميْ  (1 ٌة تَِة الَْجَراِد عىََل َأِيِ َحاٍل ُوِجَدْت , فاََل يُْعتَرَبُ يِف الَْجَراِد يَشْ بٍَب ,َوالَْحِديُث ُحجه

َمْت .  له ُحِرِ آديم , َأْو ِبقَْطعِ َرْأِسهَا , وا  َط َمْوهَتَا ِبَسبٍَب أ  عىََل َمْن اْشرَتَ

ُه ِلهََذا الَْحِديِث,ِحِلِ مَ  (2 له َما اَكَن  َوَحِديُث الِْحلُّ َمْيتَُتُه َوِقيلَ  ْيتَِة الُْحوِت عىََل أَِيِ ِصَفٍة ُوِجَد َطاِفيًا اَكَن َأْو غرَْيَ لُّ ِمنُْه ا  :َل حَيِ

آَدِمٍ ِ , َأْو َجْزِر الَْماِء َأْو قَْذِفِه َأْو نُُضوِبِه, لُّ  َمْوتُُه ِبَسبَِب أ ايِف ِلَحِديِث َما َألْقَاُه الَْبْحُر َأْو َجَزرَ  َوَل حَيِ َوَما َماَت ِفيِه  , َعْنُه فلَُكُوا الطه

هُه َحِديٌث َضِعيٌف   فََطَفا فاََل تَألُْكُوُه َوُأِجيَب ِبأَن

هُه َحاَلٌل.  (3 ن
ِ
َحاُل, فَا مْجَاعِ َوكََذكِلَ ِمثْلُهَا الِطِ

ِ
 حل َالْكَِبُد اِبْل

السمك دمه قليل وحيامن يصطاد وخيرج من املاء ينتقل دمه ا ىل خياش ميه وذلكل : ز أ لك ميتة السمك واجلراد يف جوااحلمكة 

تكون اخلياش مي متوردة بسبب وجود ادلم فيكون هذا مبقام التذكية اليت خترج ادلم من اذلبيحة ولهذا أ ابح ال سالم أ لك ميتة 

نه حالل مثل السمك دمه قليل فك نه حلم مذىك ومصفى من ادلم, ويمتوز اجلهاز ادلموي يف اجلراد  السمك.أ ما ابلنس بة للجراد فا 

 بأ نه نظام مفتوح وليس مغلق ويعين عدم احتفاظ احلرشة ابدلم داخل ال وعية.

ة أ ما الكبد والطحال فهام خاليان من أ لياف امليوسني وال كتني ومن الاكلس يوم الغليظ ذلا فا هنام ينضجان عىل درجة حرارة بس يط

 ول يبقى أ ثر للجرثومة بعد الطبخ. 

 وقوع اذلابب يف الرشاب

اِب أَ  اَبُب يِف رَشَ َذا َوقََع اذلُّ : } ا  َ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله نه يِف َأَحِد َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله
ِ
َحِدمُكْ فَلَْيْغِمْسُه , مُثه ِلَيزْنِعُْه فَا

 ِه َداًء َويِف اْلآَخِر ِشَفاًء {. َجنَاَحيْ 

اءُ  حصيححديث  : درجة احلديث ي ِفيِه ادله ِ نَاِحِه اذله هُه يَتهِق  جِبَ ن
ِ
 . {َأْخَرَجُه الُْبَخاِريُّ , َوَأبُو َداُود ,َوَزاَد } َوا

 :  ال حاكم املس تفادة من احلديث

ِرِه, .1 هُه يُ  َجَواِز قَْتِل اذلابب َدفًْعا ِلرَضَ . َوَأن  ْطَرُح َوَل يُْؤلَكُ

َ َأَمَر ِبغَمْ  .2 ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َصىله اَّلله ن ُسُه ؛ ِلَ هُه َل يُنَِجِ ن
ِ
ٍ فَا َذا َماَت يِف َمائِع اَبَب ا  هُه يَُموُت ِمْن َذكِلَ , َوَل َأنه اذلُّ ِسِه , َوَمْعلُوٌم َأن

ا , فَلَْو اَكنَ  َعاُم َحارًّ َذا اَكَن الطه يهَما ا  ْصاَلِحِه ,  س ِ
ِ
هَما َأَمَر اِب ن َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله َعاِم , َوُهَو َصىله اَّلله فَْساِد الطه

ِ
ُسُه لاََكَن َأْمًرا اِب ى يُنَِجِ مُثه عَده

نُْبوِر, ِ َما َل نَْفَس هَلُ َسائةَِلٌ , اَكلنهْحةَلِ , َوالزُّ ىَل لُكِ بَ  َهَذا الُْحمْكَ ا  ْذ الُْحمْكُ يَُعمُّ ِبُعُموِم ِعلهتِِه, َويَنْتَِف  اِبنِْتَفاِء َوالَْعْنَكُبوِت, َوَأش ْ اِه َذكِلَ ,ا 

ُم الُْمْحتَِقُن يِف الَْحَيَواِن ِبَمْوِتِه , َواَكَن َذكِلَ َمْفُقو  ا اَكَن َسبَُب التهْنِجيِس ُهَو ادله  ًدا ِفميَا َل َدَم هَلُ َسائٌِل , انْتََفى الُْحمْكُ َسبَِبِه , فَلَمه

 اِبلتهْنِجيِس. 

اُء مِ  .3 َفاُء ِمنُْه مََكَ َخَرَج ادله نُْه ؛ يدل احلديث عىل جواز تناول الطعام والرشاب اذلي وقع فيه اذلابب بعد مغسه به ِلَيْخُرَج الِشِ

يهًة مََكَ يَُدلُّ عَلهَْيَا الَْوَرُم , َوالَْحكهةُ  ِ ًة مُسِ اَبِب قُوه َذا َوقََع ِفميَا يُْؤِذيِه  َوقَْد عمُِلَ َأنه يِف اذلُّ
ِ
اَلحِ , فَا ةَلِ الِسِ الَْحاِصةَلُ ِمْن لَْسِعِه , َويِهَ ِبَمزْنِ

ا ي ِفيِه ادله ِ نَاِحِه اذله هُه يَتهِق  جِبَ ن
ِ
َ : } فَا ُ عَلَْيِه َوَسمله هقَاُه ِبِساَلِحِه , مََكَ قَاَل َصىله اَّلله ُ عَلَْيهِ ات َ َأْن تُقَابََل ِتكْلَ  ُء { فأََمَر َصىله اَّلله َوَسمله

ِهِ  َفاِء يِف َجنَاِحِه اْلآَخِر ِبغَْمِسِه لُكِ ْبَحانَُه َوتََعاىَل ِفيِه ِمْن الِشِ ُ س ُ يهَة ِبَما َأْوَدعَُه اَّلله ِمِ ُرَها . السُّ وُل َضَ َة النهاِفَعَة , فوََزُ   , فَتُقَاِبُل الَْماده
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أ كدت ال حباث الطبية أ ن اذلابب ينقل أ مراضًا كثرية وذكل بواسطة أ طراف أ رجهل أ و يف برازه  :ال جعاز العلم  يف حديث اذلاببة 

ذا تربزت عىل طعام ال نسان فا هنا س تلوثه أ ما  هنا تلمسه بأ رجلها احلامةل للميكروابت املمرضة وا  ذا وقعت اذلاببة عىل الطعام فا  وا 

هنا تو  جد عىل بطن اذلاببة ول تنطلق مع سوائل اخلالاي املس تطيةل لهذه الفطرايت الفطرايت اليت تفرز املواد احليوية املضادة فا 

ل بعد أ ن يلمسها السائل اذلي يزيد ابلضغط ادلاخيل لسائل اخللية ويسبب انفجار  واليت حتتوي عىل املواد احليوية املضادة ا 

 اخلالاي املس تطيةل ويدفع ابلسائل ا ىل خارج جسم اذلاببة. 

 ة ويه حية فهو ميتقطع من الهبمي ما

َ } َما قُطِ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل النهيِبُّ َصىله اَّلله ِ َريِضَ اَّلله هْيِثِ  فَهَُو َمِيٌِت {.  -َويِهَ َحيهٌة  -َع ِمْن الهَْبِميَِة َوَعْن َأيِب َواِقٍد الل

. َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َوالرِتِْ  حسنحديث  رجة احلديث :د نَُه , َواللهْفظُ هَلُ  ِمِذيُّ , َوَحس ه

هُه ِمْن بيَِن عَاِمِر ْبِن لَْيٍث َريِضَ ا : ترمجة الراوي ن ىَل لَْيٍث ؛ ِلَ َبًة ا  هْيِثُّ ِنس ْ هُه َشهَِد َأِبو َواِقٍد هو الَْحاِرُث ْبُن َعْوٍف الل ن ُ َعْنُه , ِقيَل:ا  َّلله

هُه ِمْن ُمْسلِ  َوِقيَل: بَْدًرا, ن ِتنَِي ِبَمكهة. ا  ٍس َوس ِ نََة ثََماٍن َأْو مَخْ ُل َأََصُّ ,َماَت س َ  َمِة الَْفْتِح , َواْلَوه

 :  غريب احلديث

 : الهَْبِميَُة  ِ ُ لُكُّ َذاِت َأْربَعِ قََواِِئَ َولَْو يِف الَْماِء َولُكُّ يَحٍ أِْن َوالَْمْعِز.  َل يَُموِزِ ميَُة َأْوَلُد الضه  , َوالهَْبِ

َ الَْمِدينََة َوهِبَا انَ  : بب ورود احلديثس  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ىَل َرَوى َأمْحَُد َوالَْحامِكُ عن أ يب واقد قال: قَِدَم َرُسوُل اَّلله ٌس يَْعِمُدوَن ا 

ِبِل فَقَاَل : َما قُِطَع ِمْن الهَْبِميَِة َويِهَ َحيه 
ِ
ِنَمِة اْل  ٌة فَهَُو َمِيٌِت { . َأِلَياِت الْغَََنِ َوَأس ْ

 َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل َأنه َما قُِطَع ِمْن الهَْبِميَِة َويِهَ َحيهٌة فَهَُو َمِيٌِت ل جيوز أ لكه. :  ال حاكم املس تفادة من احلديث

آنية اذلهب والفضةحترمي ال    لك والرشب يف أ

ُ َعهْنُمَ  ِة , َوَل َعْن ُحَذيَْفَة بِْن الَْيَماِن َريِضَ اَّلله َهِب َوالِْفضه آِنَيِة اذله بُوا يِف أ َ } َل ترَْشَ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله تَألُْكُوا  ا قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله

 ْ ن َا لَهُْم يِف ادلُّ هنه
ِ
اِفهَِما , فَا  َيا , َولمَُكْ يِف اْلآِخَرِة {يِف حِصَ

 ْيِه . ,ُمتهَفٌق عَلَ  حصيححديث  : درجة احلديث

 :  غريب احلديث

 : آِنَيُة اَنٍء ,َُهَو َمْعُروٌف  اْل ُع ا   . مَجْ

 اِفهَِما َفةٍ  : حِصَ ُع حَصْ ِبُع الَْخْمَسةَ  مَجْ  .ويِهَ َما تُش ْ

ِ ُحَذيَْفُة ْبُن ا:  ترمجة الراوي اِبيهاِن َجِلياَلِن َشهَِدا وَ لَْيَماِن وُحَذيْفَُة ُهَو: َأبُو َعْبِد اَّلله ِ َأبُوُه حَصَ ُأُحًدا , وُحَذيَْفُة َصاِحُب رِسِِ َرُسوِل اَّلله

نَةَ  َحابَِة َوالتهاِبِعنَي ,َوَماَت اِبلَْمَدائِِن س َ َ , َوَرَوى َعْنُه مَجَاعٌَة ِمْن الصه ُ عَلَْيِه َوَسمله ٍس أَْو ِسٍتِ َوثاََلثِ  َصىله اَّلله نَي , بَْعَد قَْتِل مَخْ

  . " ِبأَْربَِعنَي لَْيةَلً "ُعثَْمانَ 

 :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث
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1)  
ِ
اِفهَِما , َسَواٌء اَكَن اْل ِة َوحِصَ َهِب َوالِْفضه آِنَيِة اذله ِب يِف أ ْ ِرمِي اْللَْكِ َوالرشُّ اَنُء َخاِلًصا َذَهًبا أَْو َمْخلُوًطا الَْحِديُث َدِليٌل عىََل حَتْ

ا يَْشَمهُلُ  ْذ ُهَو ِممه ِة ا  ِب ِفهيِ اِبلِْفضه ْ ِرمِي اْللَْكِ َوالرشُّ مْجَاُع عىََل حَتْ
ِ
هُه انَْعقََد اْل ن ٍة .قَاَل النهَوِويُّ : ا  اَنُء َذَهٍب َوِفضه هُه ا  ِ َأن َما َواْخُتِلَف يِف الِْعةله

انَ 
ِ
ًة ؛ َواْختَلَُفوا يِف اْل ْن فَِقيَل : ِللُْخَياَلِء , َوِقيَل : بَْل ِلَكْوِنِه َذَهًبا َوِفضه َما يِف التهْحِرمِي أَْو َل ؟ فَِقيَل : ا  َما َهْل يَلَْحُق هِبِ ِ هِبِ ِء الَْمْطيِلِ

ْن اَكَن َل يُْمِكُن فَْص 
ِ
ِة , َوا َهِب َوالِْفضه تَْعَمٌل ِلذله هُه ُمس ْ ن مْجَاعًا ؛ ِلَ اَنُء ااَكَن يُْمِكُن فَْصلُهَُما َحُرَم ا 

ِ
ا اْل ُرُم ,َوَأمه هُه لُهَُما َل حَيْ ن

ِ
َما فَا لُْمَضبهُب هِبِ

ِب ِفميَا ُذِكَر َل ِخاَلَف ِفيِه.  ْ مْجَاعًا , َوَهَذا يِف اْللَْكِ َوالرشُّ ُب ِفيِه ا  ْ  جَيُوُز اْللَْكُ َوالرشُّ

ُرُم ؛ ِلَنه النهصه لَْم يَرِدْ  (2 يِه ِخاَلُف .ِقيَل : َل حَيْ َِ ِب  اس تعامل اذلهب والفضة لغري الطعام والرشاب َف ْ له يِف اْللَْكِ َوالرشُّ ا 

ِرمِي غرَْيِ اْلَ  لَْيِه الْقَائُِل ِبَعَدِم حَتْ مْجَاعًا ,َوالَْحقُّ َما َذَهَب ا  ِتْعَماَلِت ا  ُرُم َسائُِر اِلس ْ ْذ ُهَو الثهاِبُت اِبلنهِصِ .َوِقيَل حَيْ ِب ِفهِيَما , ا  ْ لْكِ َوالرشُّ

مْجَاعِ غرَْيُ حَصِ 
ِ
 يَحٍة. , َوَدْعَوى اْل

لَْحاِقهِ  (3 ابذلهب والفضة,  اس تعامل نََفائُِس اْلَْحَجاِر اَكلَْياقُوِت َوالَْجَواِهِر يف الطعام والرشاب ِفيِه ِخاَلٌف , َواْلَْظهَُر عََدُم ا 

ِليِل.  اَبَحِة , ِلَعَدِم ادله
ِ
 َوَجَواُزُه عىََل َأْصِل اْل

آنية الكفار  حمك اس تعامل أ

ُ َعْنُه , قَالَ َوَعْن َأيِب ثَعْ  ِ َريِضَ اَّلله يِنِ ْم ؟ قَاَل : َل } : لََبَة الُْخش َ آِنيهَِتِ انه ِبأَْرِض قَْوٍم َأْهِل ِكتَاٍب , َأفَنَألُْكُ يِف أ ِ , ا  قُلْت : اَي َرُسوَل اَّلله

َها , فَاْغِسلُوَها , َولُكُوا ِفهيَا {  ُدوا غرَْيَ له َأْن َل جَتِ  تَألُْكُوا ِفهيَا , ا 

 .ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حصيححديث  درجة احلديث :

ُه ":  ترمجة الراوي ىَل " ُخَشنْيِ ْبِن النهِمِر " ِمْن قَُضاعََة َوامْسُ َبٌة ا  ُ َعْنُه ِنس ْ يِنُّ " َريِضَ اَّلله ُجْرمُهٌ اْبُن اَنِشٍب  هو َأِبو ثَْعلََبَة الُْخش َ

َر ِبلَقَِبِه , اَبيََع النهيِبه صَ  هُتِ ىَل قَْوِمِه فَ ,ُاش ْ َب هَلُ بَِسهٍْم يَْوَم َخْيرَبَ , َوَأْرَسهَلُ ا  ْضَواِن , َوُضِ َ بَْيَعَة الره ُ عَلَْيِه َوَسمله أَْسلَُموا , نََزَل ىله اَّلله

ْبِعنَي , َوِقيَل غرَْيُ َذكِلَ .  ٍس َوس َ نََة مَخْ اَم , َوَماَت هِبَا س َ  الشه

هِْم :  ديثال حاكم الفقهية املس تفادة من احل آِنَيِة َأْهِل اْلِكتَاِب , َوَهْل ُهَو ِلنََجاَسِة ُرُطوبهَِتِْم ؛ َأْو ِلَجَواِز َألْكِ يدل احلديث عىََل ََنَاَسِة أ

ِل الْقَائِلُوَن ِبنََجاَسِة ُرُطوبَِة اْلُكفهاِر  ىَل اْلَوه ْم الَْخْمَر َوِلْلَكَراَهِة ؟ َذَهَب ا  هِبِ هَما ,وَ الِْخزْنِيَر َورُشْ ن ُّوا َأيًْضا ِبَظاِهِر قَْوهل تََعاىَل } ا  تََدل اس ْ

ِ , َوُعَزْيٌر اْبُن ا يُح اْبُن اَّلله ْذ قَْد قَالُوا : الَْمس ِ ى ُمرْشاًِك , ا  مُهْ ِمْن َأْهِل الَْبيِْت, الُْمرْشُِكوَن ََنٌَس { َواْلِكتَايِبُّ يَُسمه ِ .َوَذَهَب غرَْيُ َّلله

اِفِع ُّ  يَن ُأوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لمَُكْ َوطَ  َوَكَذكِلَ الشه ِ ْم َوُهَو الَْحقُّ ِلقَْوهِلِ تََعاىَل : } َوَطَعاُم اذله ىَل َطهَاَرِة ُرُطوبهَِتِ هُه , ُممُكْ ِحلٌّ لَهُْم { َعاا  ن َوِلَ

أَ ِمْن َمَزاَدِة ُمرْشَِكٍة, َوِلَحِديِث َجاِبرٍ  َ تََوضه ُ عَلَْيِه َوَسمله َ  َصىله اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِعْنَد َأمْحََد َوَأيِب َداُود ُكنها نَْغُزو َمَع َرُسوِل اَّلله

ْم َوَل يَِعيُب َذكِلَ عَلَْينَا. آِنَيِة الُْمرْشِِكنَي َوَأْسِقيهَِتِ ذا  فَنُِصيُب ِمْن أ آنية املرشكني وجواز اس تعاملها ا  فنخلص من هذا ا ىل القول بطهارة أ

ُئوا ِمْن َمَزاَدِة اْمَرَأٍة مُ غسل ابَُه تََوضه َ َوَأحْصَ ُ عَلَْيِه َوَسمله  رْشَِكٍة . ت, وطهارة رطوبة املرشك ل ن النهيِبه َصىله اَّلله

 حترمي أ لك حلوم امحلر ال هلية

ا اَكَن يَْوُم َخْيرَبَ , َأمَ  نه َعْن " َأنَِس بِْن َماكِلٍ " قَاَل ريض هللا عنه قَاَل :لَمه َ َأاَب َطلَْحَة , فَنَاَدى ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َر َرُسوُل اَّلله

َ َوَرُسوهَلُ يهَْنََياِنمُكْ َعْن لُُحوِم الُْحُمِر اْلَ  َا ِرْجٌس.اَّلله هنه
ِ
 ْهِليهِة , فَا

 , ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حصيححديث  درجة احلديث :

  : غريب احلديث



 

15 
 

 ْجس ُ به عن احلَرام والفعِل القبيح والعذاب واللهْعنة والُكْفر. النِ  : الِرِ  ِجس القََذر وقد يَُعربه

َ َجاَءُه َجاٍء  أ خرج الُْبَخاِرِيِ يف حصيحه عن أَنٍَس بن ماكل أ نه قال:  سبب ورود احلديث ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله : } َأنه َرُسوَل اَّلله

َ َوَرُسوهَلُ  َر , مُثه َجاَءُه َجاٍء فَقَاَل : َألَكْت الُْحُمَر , مُثه َجاَءُه َجاٍء فَقَاَل : َأفْنَْيت الُْحُمَر, فَأََمَر ُمنَاِدايً فَقَاَل : َألَكْت الُْحمُ  نه اَّلله يُنَاِدي : ا 

َا ِرْجٌس, فَأُْكِفئَْت الُْقدُ  هنه
ِ
َا لَتَُفوُر اِبلْلحم { . يهَْنََياِنمُكْ َعْن لُُحوِم الُْحُمِر اْلَْهِليهِة فَا هنه

ِ
 وُر َوا

 :ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث 

َحابَِة َوالتهاِبِعنيَ  (1 رمِيُهَا ُهَو قَْوُل الَْجَماِهرِي ِمْن الصه ِرمِي َألْكِ لُُحوِم الُْحُمِر اْلَْهِليهِة ,َوحَتْ ِ .  حَتْ  َوَمْن بَْعَدمُهْ ِلهَِذِه اْلَِدةله

ِرمِي الُْحُمِر اْلَْهِليهِة ,َويِف " الُْبَخاِرِيِ " َعْنُه : َل َأْدِري َأهَنَيى َعهْنَا مِ  َوَذَهبَ  ىَل عََدِم حَتْ َا اَكنَْت مَحُوةَلَ النهاِس َأْو ابُْن َعبهاٍس ا  ْن َأْجِل َأهنه

َفى َضْعُف َهَذا الْقَْوِل , ِلَنه اْلَْصَل يِف الهنهْ  َمْت ؟ َوَل خَيْ لْنَا ِعلهتَُه . ُحِرِ ْن هَجِ
ِ
 يِ  التهْحِرمُي , َوا

ُ عَلَْيِه َوسَ  (2 ِ َصىله اَّلله ىَل َرُسوِل اَّلله هُه َجاَء ا  ن َ غَاِلُب بُْن َأحْبََر جواز أ لك حلم امحلر ال هلية عند الرضورة ملا أ خرجه َأِبو َداُود } ا  مله

ُ عَلَ  ِ َصىله اَّلله ْمت لُحُ فَقَاَل : اَي َرُسوَل اَّلله هك َحره ن
ِ
ٍر , َوا له مِسَاُن مُحُ نٌَة َولَْم يَُكْن يِف َمايِل َما ُأْطِعُم َأْهيِل ا  َ َأَصابَتْنَا س َ وَم الُْحُمِر ْيِه َوَسمله

اِل الْقَرْ  ْمهتَا ِمْن َأْجِل َجوه هَما َحره ن
ِ
ِرك فَا س ناد اْلَْهِليهِة فَقَاَل : َأْطِعْم َأْهكَلَ ِمْن مَسِنِي مُحُ َ َويِهَ الَْعِذَرُة ويف ا  هيِت تَألُْكُ الِْجةله يَِة { يُرِيُد ال

 اود ضعف. حديث أ يب د

 لعاب ما يؤلك محلة طاهر

ِرو ْبِن َخاِرَجَة  ُ َعْنُه قَاَل : }َوَعْن مَعْ َ ِبِمىًن , َوُهَو عىََل رَ َريِضَ اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله يُل عىََل اِحلَِتِه , َولُ َخَطَبنَا النهيِبُّ َصىله اَّلله َعاهُبَا يَس ِ

 { . َكِتِف 

ِمِذيُّ َوحَصهَحُه  حصيح لغريهحديث  درجة احلديث : ْ  َأْخَرَجُه َأمْحَُد َوالرِتِ

اِم , َواَكَن َحِليًفا ِلَيِب  : ترمجة الراوي ايِبٌّ َأنَْصاِريٌّ ِعَداُدُه يِف َأْهِل الشه ِرو ْبِن َخاِرَجَة " َوُهَو حَصَ ي مَعْ ِ  ُسْفيَاَن ْبِن َحْرٍب , َوُهَو اذله

َ يَُقوُل يِف  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َع } َرُسوَل اَّلله هُه مَسِ مْحَِن ْبُن غََْنٍ " َأن َ قَْد َأْعَطى لُكه ِذي َحٍقِ َرَوى َعْنُه " َعْبُد الره نه اَّلله  ُخْطَبتِِه : ا 

َ ِبِمىًن َوُهَو عىََل َراِحلَِتِه {. َحقهُه , فاََل َوِصيهَة ِلَوارِ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله  ٍث قَاَل : َخَطَبنَا َرُسوُل اَّلله

  : غريب احلديث

  هو ما سال من الفم.  :اللعاب 

 اِلَحُة َلَْن تَْرَحَل  : الراحةل ِبِل الصه
ِ
 َويِهَ ِمْن اْل

مْجَاٌع , َوُهَو َأيًْضا َوا:  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث لَْحِديُث َدِليٌل عىََل َأنه لَُعاَب َما يُْؤلَكُ لَْحُمُه َطاِهٌر , ِقيَل : َوُهَو ا 

َ عَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َصىله اَّلله َياَلَن اللُّ اْلَْصُل , فَِذْكُر الَْحِديِث بََياٌن ِلْلَْصِل , مُثه َهَذا َمْبيِنٌّ عىََل َأن  َعاِب عَلَْيِه , ِلَيُكوَن تَْقرِيًرا . مِلَ س َ

 فضل السواك

هُه قَاَل : } لَْوَل  َ َأن ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه َعْن َرُسوِل اَّلله ِ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله َواِك َمَع لُكِ يِت َلََمْرهُتُْم اِبلِسِ َأْن َأُشقه عىََل ُأمه

 ُوُضوٍء {. 
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هَسايِئُّ  حصيح: حديث  درجة احلديث ُة , َوحَصهَحُه اْبُن ُخَزيَْمَة َأْخَرَجُه َماكِلٌ َوَأمْحَُد َوالن َوَذَكَرُه الُْبَخاِريُّ تَْعِليقًا ,َويِف َمْعنَاُه ِعده

, َوَعْن " َزيِْد بِْن َخادِلٍ  ِ َحابَِة ِمهْنَا : َعْن " عيَِلٍ ٍة ِمْن الصه ِ بِْن مُعََر, َوَسهِْل بِْن َأَحاِديَث َعْن ِعده  , َوَعْن " أُِمِ َحِبيَبَة ", َو" َعْبِد اَّلله

 َوَجاِبٍر, َوَأنٍَس .  َسْعٍد,

هُه ِمْن  هُه ِمْن ِخَصاِل الِْفْطَرِة , َوَأن َواَك ِمْن ُسنَنِ الُْمْرَسِلنَي , َوَأن نه الِسِ هَاَراِت , َوَأنه َوَوَرَد يِف َأَحاِديَث : } ا  هيِت  الطه اَلِة ال فَْضَل الصه

مهُْ  اَرقُْطيِنِ َوغرَْيُ ا َأمْحَُد , َواْبُن ُخَزيَْمَة , َوالَْحامِكُ , َوادله ْبُعوَن ِضْعًفا { أَْخَرهَجَ تَاُك لَهَا س َ   . يَس ْ

نِي يِف اللُّغَِة : يُْطلَْق عىََل الِْفْعِل ؛ َوعىََل  غريب احلديث: َواِك ِبكرَْسِ الِسِ ُعُه ُسوٌك ؛ َكِكتَاٍب َوُكُتٍب ,َويَُراُد ِبِه يِف لَْفظُ الِسِ آةَلِ َومَجْ  اْل

َها .  ْفَرُة َوغرَْيُ نَاِن ؛ ِلتَْذَهَب الصُّ ِوِه يِف اْلَس ْ ِتْعَماُل ُعوٍد َأْو حَنْ  اِلْصِطاَلحِ : اس ْ

نهٌة ِعْنَد :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث ا ُحمْكُُه : فَهَُو س ُ مَجَاِهرِي الُْعلََماِء , َوِقيَل ِبُوُجوِبِه , َوَحِديُث الَْباِب َدِليٌل عىََل َوَأمه

هُه تََرَك اْلَْمَر ِبِه ِلَْجِل الَْمَشقهِة َل َأْمُر النهْدِب. (َلََمْرهتمْ ) ِلقَْوهِلِ يِف الَْحِديِث: عََدِم ُوُجوِبِه, ن
ِ
جَياٍب , فَا َذَهاِب قُلْت : َوِعْنَد  َأْي َأْمُر ا 

تَاُك  ُجُل يَْذَهُب فُوُه ؛ َويَس ْ ِ الره نَاِن َأيًْضا يرُْشَُع ِلَحِديِث " عَائَِشَة " : } قُلْت : اَي َرُسوَل اَّلله ؟ قَاَل : نََعْم ؛ قُلْت : كَْيَف يَْصنَُع اْلَس ْ

ايِنُّ يِف  رَبَ ِ َسطِ , َوِفيِه َضْعٌف .اْلَوْ ؟ قَاَل : يُْدِخُل ُأْصُبَعُه يِف فَِمِه { َأْخَرَجُه الطه َوالَْحِديُث َدله عىََل تَْعِينِي َوْقِتِه , َوُهَو ِعْنَد لُكِ

َسِة َأْوقَاٍت  ِتْحَبابُُه يِف مَخْ تَدُّ اس ْ يعِ اْلَْوقَاِت , َويَش ْ تََحبُّ يِف مَجِ هُه يُس ْ حِ : َأن ْ اَلِة , َسَواٌء اَكَن ُمتَطَ ُوُضوٍء ؛ َويِف الرشه هًِِرا : ِعْنَد الصه

هُه َل  ْد َماًء َوَل تَُرااًب ؛ مُثه َظاِهُر الَْحِديِث َأن َواِك لَهَا ؛ يِف ِبَماٍء َأْو تَُراٍب , َأْو غرَْيَ ُمتََطهٍِِر , مَكَْن لَْم جَيِ ِتْحَباِب الِسِ  خَيُصُّ َصاَلًة يِف اس ْ

 َ اِفِع ُّ يَُقوُل : َل يَُسنُّ ب فَْطاٍر َوَل ِصَياٍم. َوالشه ِ تََعاىَل , َوُأِجيَب ا  ىَل اَّلله ْوِم ؛ ِلئاَله يَْذَهَب ِبِه ُخلُوُف الَْفِم الَْمْحُبوِب ا  َواِل يِف الصه ْعَد الزه

َواَك َل يَْذَهُب ِبِه الُْخلُوُف .   : ِبأَنه الِسِ

ُّ ِفيِه  : احلمكة من اس تحباب السواك عند لك صالة اَلِة , أاَنه َمأُْموُروَن يِف قَاَل اْبُن َدِقيِق الِْعيِد : الرِسِ َواِك ِعْنَد الصه , َأْي يِف الِسِ

ِف الِْعبَ  ْظهَاًرا ِلرَشَ ٍل َونََظافٍَة , ا  ِ َأْن نَُكوَن يِف َحاةَلِ مََكَ ىَل اَّلله ِب ا  ِ َحاٍل ِمْن أَْحَواِل التهقَرُّ نه َذكِلَ اْلَْمَر يَتََعلهُق لُكِ اَدِة , َوقَْد ِقيَل : ا 

ِة اْلَكرهِيَِة  كَلِ , َوُهَو َأْن يََضَع فَاُه عىََل فَِم الْقَاِرِئ َويَتَأَذهىاِبلْمَ  اِِئَ َواُك ِلَْجِل ذَ , اِبلره ِعْنَد الُْوُضوِء , كِلَ , َوُهَو َوْجٌه َحَسٌن فَُسنه الِسِ

آِن ؛ ِعْنَد اِلْسِتيقَاِظ ِمْن النهْوِم ؛ ِعْنَد تَغَ  ِ راِئة الَْفِم .؛ ِعْنَد ِقَراَءِة الُْقْرأ   ريُّ

السواك هو أ فضل من أ ي معجون لتنظيف ال س نان, وفيه فوائد كثرية أ مجلها النيب صىل هللا عليه وسمل فوائد السواك؟ 

بقوهل((:السواك مرضاة للرب, مطهرة للفم(( قال ابن القمي: رمحه هللا )ويف السواك عدة منافع, يطيِب الفم ويشِد اللثة, ويقطع 

وجيلو البرص, ويذهب احلفر, ويصح املعدة, ويصف  الصوت, ويعني عىل هضم الطعام, ويسهِل جماري الالكم, وينِشط البلغم, 

للقراءة واذلكر والصالة, ويطرد النوم, ويريض الرب, ويعجب املالئكة, ويكرث احلس نات, وجييل ال س نان, ويطلق اللسان, 

 ويطيب النكهة, وينقِ  ادلماغ(. 

يف دراسة حديثة عن السواك تبني أ ن اذلين يس تخدمون السواك ابنتظام تقِل دلهيم نس بة التسوس : يف السواك  ال جعاز العلم 

وكذكل نس بة البكرتاي الضارة. وقد اتضح أ ن املسواك حيوي مواد مضادة للبكرتاي. وتشري بعض ادلراسات الغربية ا ىل متوِز السواك 

فراز بنسب مرتفعة من مادة الثيوس ياانت, ويه ما دة ذات تأ ثري مضاد للنخور السنيهة, كام أ ِن اس تعامهل املنتظم حيِرض معلية ا 

من حدة ما يَظهر فيه من اللعاب من قبل الغدد اللعابية املوجودة يف الفم, وهذا عامل هام يف صيانة حصة الفم والتخفيف 

ابت احلنجرة والوقاية مهنا, وما هل من تأ ثري همدئ ومثة دراسات أ خرى أ ثبتْت جدوى اس تعامل السواك يف عالج الهتا,  ال مراض

تؤكد , من أ نواع داء الرسطان اخملتلفة لل عصاب, كام أ شارْت دراسة علمية ابكس تانية أ ِن للسواك تأ ثريًا مضادًا ملا قد يصيب الفم

دة للعفونة مطهرة قابضة تعمل ال حباث اخملربية احلديثة أ ن مسواك عود ال راك حيتوي عىل )العفص( بنس بة كبرية ويه مادة مضا
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عىل قطع نزيف اللثة وتقويهتا. وبه مقدارًا حس نا من عنرص الفلورين وهو اذلي مينح ال س نان صالبة ومقاومة ضد التأ ثري احلاميض 

للتسوس, ويوجد قدر من عنرص اللكور اذلي يزيل الصبغات. كذكل توجد مادة الس يلياك اليت عرف دورها يف احملافظة عىل 

ض ال س نان. ابل ضافة عىل وجود مادة بيكربوانت الصوديوم واليت أ وصت مجعية أ طباء ال س نان ال مريكية ابس تخداهما يف بيا

 معاجلة ال س نان. 

 الاس تنثار عند الاستيقاظ من النوم

ُ عَلَْيِه  ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله نه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله
ِ
تَنرِْثْ ثاََلاًث , فَا َذا اْستَْيقَظَ َأَحُدمُكْ ِمْن نَْوِمِه فَلْيَس ْ َ } ا  َوَسمله

ْيطَ   اَن يَِبيُت عىََل َخيُْشوِمِه {الش ه

 ,ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حصيححديث  : درجة احلديث

  : غريب احلديث

 : َتَنرَْث تَْخَرَج َذكِلَ ِبنَ  اس ْ تَنَْشَق الَْماَء مُثه اس ْ ِ يَُراُد ِمْن  ْفِس اْلَنِْف,اس ْ َع بَيهَْنَُما يِف بَْعِض اْلََحاِديِث , فََمَع الَْجْمع َوقَْد مُجِ

ىَل اْلَنِْف.  ِتنَْشاِق َجْذبُُه ا  ِتنْثَاِر َدفُْع الَْماِء ِمْن اْلَنِْف , َوِمْن اِلس ْ  اِلس ْ

  َماغِ. :ُهَو َأْعىَل اْلَنِْف , َوِقيَل : اْلَنُْف َخيُْشوِمِه  لُكُُّه , َوِقيَل : ِعَظاٌم ِرقَاٌق لَِيِنٌَة يِف َأْقىَص اْلَنِْف بَيْنَُه َوبنَْيَ ادِلِ

 ديث : ال حاكم املس تفادة من احل

له َأنه يِف ِرَوايٍَة ِللْبُ  (1 ِتنْثَاِر ِعْنَد الِْقيَاِم ِمْن النهْوِم ُمْطلَقًا.ا  َذا اْستَْيقَظَ َأَحُدمُكْ ِمْن َمنَاِمِه الَْحِديُث َدِليٌل عىََل ُوُجوِب اِلس ْ َخاِرِيِ } ا 

رَ 
ِ
ْيَطاَن { الَْحِديَث , فَُيقَيهُد اْلَْمُر الُْمْطلَُق ِبِه ُهنَا اِب نه الش ه

ِ
تَنرِْثْ ثاََلاًث فَا أَ فَلْيَس ْ  اَدِة الُْوُضوِء , َويُقَيهُد النهْوُم ِبَمنَاِم اللهْيِل مََكَ يُِفيُدهُ فَتََوضه

َج عىََل الْغَاِلِب , فاََل فَْرَق بنَْيَ نَْوِم الله  هُه ُخِرِ ن ْذ الَْبيُْتوتَُة ِفيِه , قَْد يُقَاُل : ا  َاِر . لَْفظُ يَِبيُت , ا   ْيِل َونَْوِم الهنه

ِتنْثَاِر ُدوَن الَْمْضَمَضِة , َوُهَو َمذْ  (2 ِ الْقَائِِلنَي ِبُوُجوِب اِلس ْ ُب , بَْل الَْحِديُث ِمْن َأِدةله َهُب َأمْحََد َومَجَاعٍَة َوقَاَل الُْجْمهُوُر : َل جَيِ

أْ مََكَ َأَمَرك ِ تََوضه ْعَرايِبِ َ ِلْلَ ُ عَلَْيِه َوَسمله ُّوا } ِبقَْوهِلِ َصىله اَّلله تََدل : } َل تمَِتُّ َصاَل  اْلَْمُر ِللنهَدِب , َواس ْ َ هَلُ َذكِلَ يِف قَْوهِلِ ُ { َوعنَيه ُة َأَحٍد اَّلله

ىَل الِْمْرفَقنَْيِ َويَْمَسَح َرْأَسُه َورِ  ُ فَيَْغِسَل َوهْجَُه َويََديِْه ا  ِبَغ الُْوُضوَء مََكَ َأَمَرُه اَّلله ىَل اْلَكْعَبنْيِ { مََكَ َأْخَرَجُه َأبُو َداُود ِمْن َحىته يُس ْ ْجلَْيِه ا 

 َحِديِث ِرفَاعََة وهو حديث حصيح. 

 َ ْيَطاُن ,عىل خيشومه معىن َقَْوهُلُ : ي  :ِبيُت الش ه

هيِت يُ  (1 نه اْلَنَْف َأَحُد َمنَاِفِذ الِْجْسِم ال
ِ
تََمُل َأْن يَُكوَن عىََل َحِقيقَِتِه , فَا ِتَماِم,قَاَل الْقَايِض ِعَياٌض : حُيْ ىَل الْقَلِْب ِمهْنَا اِبِلش ْ ُل ا   تََوصه

ْيَطاَن َل يَْفتَُح غَلَقًا { َوَجاَء يِف الته َولَيَْس ِمْن َمنَاِفِذ الِْجْسِم َما لَيَْس  نه الش ه ثَاُؤِب عَلَْيِه غَلٌْق ِسَواُه َوِسَوى اْلُُذننَْيِ .َويِف الَْحِديِث :} ا 

ْيَطاِن ِحينَِئٍذ يِف الَْفِم.   اْلَْمُر ِبَكْظِمِه ِمْن َأْجِل ُدُخوِل الش ه

2)  ِ نه اذله
ِ
ِتَعاَرُة , فَا تََمُل اِلس ْ ُل َأْظهَُر َوحُيْ ْيَطاَن , قُلْت : َواْلَوه مِي قََذاَرٌة تَُواِفُق الش ه  . ي يَْنَعِقُد ِمْن الُْغَباِر ِمْن ُرُطوبَِة الَْخَياش ِ

ذا انم اجمتعت فيه ال خالط وانعقد اخملاط ولك احلس  يقول ال مام املناوي : اخليشوم حمل احلس املشرتك ومس تقر احلياة فا 

ذا قام من نومه وترك وتشوش حىت ينسد  جماري النفس فيتعرض هل الش يطان حينئذ حملبته حمل ال قذار بأ ضغاث أ حالم فا 
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اخليشوم حباهل اس متر الكسل واس تعىص عليه النظر الصحيح وعرس عليه القيام عىل حقوق الصالة من حنو خضوع وخشوع , 

 هذا هو املراد ابلبيتوتة . 

ن  ذا انم انسدت تكل أ و أ ن املراد أ ن الش يطان يرتصد لال  سان يف اليقظة ويوسوس هل يف ال حوال مع مسع وبرص ونطق وغريها فا 

ل منفذ النفس من اخليشوم وهو ابب مفتوح ا ىل قبة ادلماغ فيبيت دون ذكل الباب وينفث بنفخه ونفثه يف عامل اخليال  املنافذ ا 

آاثر تكل لرييه من ال ضغاث ما يكرهه فأ رشد املصطفى صىل هللا عليه وسمل أ مت ه أ ن متحو ابس تعامل الطهور عىل وجه التعبد أ

 النفحات والنفثات عن جماري ال نفاس

 غسل اليد ملن قام من نومه

َذا اْستَْيقَظَ - 39 َ } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّلله نَْوِمِه فاََل يَْغِمْس يََدُه يِف أََحُدمُكْ ِمْن  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله

هُه َل يَْدِري َأْيَن اَبتَْت يَُدُه { .  ن
ِ
اَنِء َحىته يَْغِسلَهَا ثاََلاًث , فَا

ِ
 اْل

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حصيح: حديث  درجة احلديث

جَياِب غَْسِل الَْيدِ ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث :  ِلَمْن قَاَم ِمْن نَْوِمِه لَْياًل َأْو هَنَاًرا , َوقَاَل ِبَذكِلَ ِمْن  الَْحِديُث يَُدلُّ عىََل ا 

ههُ  له َأن هْيِل مََكَ َسلََف , ا  َراَدِة نَْوِم الل هُه قَرِينَُة ا  ن
ِ
هْيِل َأمْحََد , ِلقَْوهِلِ : اَبتَْت , فَا َ  نَْوِم الل لَْحاَق ن َاِر ِبنَْوِم ْوِم يَُردُّ عَلَْيِه َأنه التهْعِليَل يَْقتيَِض ا  الهنه

ىَل َأنه اْلَْمَر يِف ِرَوايٍَة : فَلَْيْغِسْل ِللنه , اللهْيِل  ُُهَا ا  اِفِع ُّ , َوَماكِلٌ , َوغرَْيُ ُه , َوُهَو الشه ي يِف َهذِ َوَذَهَب غرَْيُ ِ ْيِ  اذله َوايَِة َدِب , َوالهنه ِه الِرِ

هُه لَْو َدَرى َأْيَن اَبتَْت يَُدُه مَكَْن لَفه عَلهَْيَ  َوالُْجْمهُوُر عىََل َأنه ,  ِلْلَكَراَهةِ  ْيَ  َواْلَْمَر ِلْحِتَماِل النهَجاَسِة يِف الَْيِد , َوَأن ا فَاْستَْيقَظَ َويِهَ الهنه

تََحبًّا مََكَ يِف  ْن اَكَن غَْسلُهَُما ُمس ْ
ِ
مُهْ يَُقولُوَن : اْلَْمُر اِبلْغَْسِل تََعبٌُّد ؛ عىََل َحاِلهَا , فاََل يُْكَرُه هَلُ َأْن يَْغِمَس يََدُه , َوا  الُْمْستَْيِقظِ ؛ َوغرَْيُ

اِكِ ,َوالُْمتََيِقِِن , َوقَْولُهُْم َأْظهَُر مََكَ َسلََف .   فاََل فَْرَق بنَْيَ الشه

ذا أ  : ال جعاز العلم  يف غسل اليد قبل مغسها يف ال انء  دخل املستيقظ من النوم يده يف يقول الطبيب محمد سعيد الس يوط  : " ا 

انء وضوئه بدون أ ن يغسلها ويطهرهام قبل ذكل وانتقلت اجلراثمي للامء مث اغرتف منه وغسل وهجه وعينيه فرمبا تدخل تكل  ا 

فقد أ ثبت البحث العلم  أ ن جدل اليدين حيمل العديد من ,  "مد العفين اخلطر املسمى ابلرمداجلراثمي بعينه وينتج عهنا الر 

يكروابت اليت قد تنتقل ا ىل الفم أ و ال نف عند عدم غسلهام .. وذلكل جيب غسل اليدين جيدا عند البدء يف الوضوء .. وهذا امل 

 
ِ
َ قَاَل ا ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُدمُكْ ِمْن نَْوِمِه َذا اْستَْيقَظَ َأحَ يفرس لنا قول الرسول صىل هللا عليه وسمل َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة َأنه َرُسوَل اَّلله

نه َأَحَدمُكْ َل يَْدِري َأْيَن اَبتَْت يَُده. 
ِ
 فَلَْيْغِسْل يََدُه قَْبَل َأْن يُْدِخلَهَا يِف َوُضوئِِه فَا

 مرشوعية ا طاةل الغرة

نه  َ يَُقوُل : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِلنَي , ِمْن َأثَِر الُْوُضوِء ,  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة قَاَل : مَسِْعت َرُسوَل اَّلله ا ُمَحجه يِت يَأْتُوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة غُرًّ ُأمه

تََطاَع ِمنمُْكْ َأْن يُ  تَُه فَلَْيْفَعْل {فََمْن اس ْ  ِطيَل غُره

 ,ُمتهَفٌق عَلَْيِه.  حصيححديث  : درجة احلديث

  غريب احلديث :

  ا ةٍ  :غُرًّ ُع َأغَره أَْي َذِوي غُره َايَِة يُرِيُد بََياَض ُوُجوِههِْم ِبُنوِر الْوُ  مَجْ ُضوِء , َوَأْصلُهَا لَْمَعٌة بَْيَضاُء تَُكوُن يِف َجهْبَِة الَْفَرِس ؛ َويِف الهِنِ

 يَْوَم الِْقيَاَمِة. 
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  ِلنَي تَ  :ُمَحجه ْقَداِم,اس ْ ْجلنَْيِ ِمْن التهْحِجيِل أَْي ِبيِض َمَواِضعِ الُْوُضوِء ِمْن اْلَيِْدي َواْلَ َعاَر َأثََر الُْوُضوِء يِف الَْوْجِه َوالَْيَديِْن َوالِرِ

ي يَُكوُن يِف َوْجِه الَْفَرِس َويََديِْه َوِرْجلَْيِه.  ِ نَْساِن ِمْن الَْبَياِض اذله
ِ
 ِلاْل

ِة وَ :  ال حاكم املس تفادة من احلديث َطاةَلِ الُْغره وِعيهِة ا  تََحِبِ ِمْن  التهْحِجيِل؛َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل َمرْشُ َواْختَلََف الُْعلََماُء يِف الْقَْدِر الُْمس ْ

ْكَبِة, ىَل الرُّ ْجلنَْيِ ا  ىَل الَْمْنِكِب , َويِف الِرِ  َوقَْد ثَبََت َهَذا َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ِرَوايًَة َوَرْأاًي,َوثَبََت ِمْن ِفْعِل ابِْن مُعَر َذكِلَ فَِقيَل: يِف الَْيَديِْن ا 

اِق, َوِقيَل: ىَل ِنْصِف الَْعُضِد َوالسه ىَل َصْفَحيَتْ الُْعُنِق, ا  ِة يِف الَْوْجِه َأْن يَْغِسَل ا  وِعيههتَما ؛ َوتَأِْويُل َحِديِث َأيِب  َوالُْغره َوالْقَْوُل ِبَعَدِم َمرْشُ

اِهِر. ُهَرْيَرَة ِبأَنه الُْمَراَد ِبِه الُْمَداَوَمُة عىََل الُْوُضوِء ِخاَلَف ال  ظه

أَ الَْعْبُد  َوَوَرَد يِف الُْوُضوِء فََضائُِل َكِثرَيٌة , ِمهْنَا َحِديُث " َأيِب ُهَرْيَرَة " ِعْنَد " َماكِلٍ " َوغرَْيِِه َمْرفُوعًا : : فوائد الوضوء َذا تََوضه } ا 

ِه لُكُّ خَ  َذا غََسَل يََديِْه الُْمْسمِلُ َأْو الُْمْؤِمُن فَغََسَل َوهْجَُه َخَرَجْت ِمْن َوهْجِ
ِ
آِخِر قَْطِر الَْماِء , فَا لهَْيَا ِبَعْيِنِه َمَع الَْماِء َأْو َمَع أ ِطيئٍَة نََظَر ا 

َذا غََسَل ِرْجلَْيِه َخرَ 
ِ
آِخِر قَْطِر الَْماِء , فَا هْتَا يََداُه َمَع الَْماِء , َأْو َمَع أ هْتَا ِرْجاَلُه َمَع الَْماِء َجْت لُكُّ َخِطيئٍَة مَ َخَرَجْت لُكُّ َخِطيئٍَة بََطش َ ش َ

نُوِب { .  ُرَج نَِقيًّا ِمْن اذلُّ آِخِر قَْطِر الَْماِء , َحىته خَيْ  , َأْو َمَع أ

ن شاء هللا بمك لحقون  ان ا  عن أ يب هريرة أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ىت املقربة فقال:السالم عليمك دار قوم مؤمنني وا 

خوانن خواننا اذلين مل يأ توا بعد فقالوا كيف تعرف من مل وددت أ ان قد رأ ينا ا  خوانك اي رسول هللا قال أ نمت أ حصايب وا  ا قالوا أ و لس نا ا 

يأ ت بعد من أ متك اي رسول هللا فقال أ رأ يت لو أ ن رجال هل خيل غر حمجةل بني ظهري خيل دمه هبم أ ل يعرف خيهل قالوا بىل اي 

 الوضوء وأ ان فرطهم عىل احلوض.  رسول هللا قال فا هنم يأ تون غرا حمجلني من

أ ثبت العمل احلديث بعد الفحص امليكروسكويب للمزرعة امليكروبية اليت علمت للمنتظمني يف :  لغرةال جعاز العلم  يف ا طاةل ا

وذلكل ون ابس مترار قد ظهر ال نف عند غالبيهتم نظيفا طاهرا خاليا من امليكروابت ؤ أ ن اذلين يتوض : الوضوء .ولغري املنتظمني

مزارع  يتوضؤونجاءت املزارع امليكروبية اليت أ جريت هلم خالية متاما من أ ي نوع من امليكروابت يف حني أ عطت أ نوف من ل 

والكروية الس بحية الرسيعة  ميكروبية ذات أ نواع متعددة وبمكيات كبرية من امليكروابت الكروية العنقودية الشديدة العدوى,

لعضوية اليت تسبب العديد من ال مراض وقد ثبت أ ن التسمم اذلايت حيدث من جراء منو امليكروابت الانتشار .. وامليكروابت ا

ال نف ومهنام ا ىل داخل املعدة وال معاء ول حداث الالهتاابت وال مراض املتعددة ول س امي عندما تدخل ادلورة  جتويف الضارة يف 

أ ما ابلنس بة للمضمضة فقد ثبت أ هنا حتفظ الفم , يف لك وضوء ورة متكررة ثالث مراتادلموية ذلكل رشع الاس تنشاق بص

زاةل الفضالت الطعامية اليت قد تبقى فهيا فقد ثبت علميا أ ن  والبلعوم من الالهتاابت ومن تقيح اللثة وتقى ال س نان من النخر اب 

ال وان وأ ن املادة الصديدية والعفونة مع  تسعني يف املئة من اذلين يفقدون أ س ناهنم لواهمتوا بنظافة الفم ملا فقدوا أ س ناهنم قبل

اللعاب والطعام متتصها املعدة وترسى ا ىل ادلم .. ومنه ا ىل مجيع ال عضاء وتسبب أ مراضا كثرية وأ ن املضمضة تمنى بعض العضالت 

ل القليل لنرصافهم ا ىل العضال, يف الوجه وجتعهل مس تديرا ..  ت الكبرية يف اجلسم وهذا المترين مل يذكره من أ ساتذة الرايضة ا 

زاةل الغبار وما حيتوى عليه من اجلراثمي فضال عن تنظيف البرشة من املواد  ولغسل الوجه واليدين ا ىل املرفقني والقدمني فائدة ا 

ذا أ   ل ا  زاةل العرق وقد ثبت علميا أ ن امليكروابت ل هتامج جدل ال نسان ا  ُهل ادلهنية اليت تفرزها الغدد اجلدلية ابل ضافة ا ىل ا 

فرازات اجلدل اخملتلفة من دهون وعرق ترتامك عىل سطح . نظافته ..  ن ا  ذا مكث فرتة طويةل بدون غسل ل عضائه فا  فا ن ال نسان ا 

اجلدل حمدثه حكة شديدة وهذه احلكة ابل ظافر .. اليت غالبا ما تكون غري نظيفة تدخل امليكروابت ا ىل اجلدل . كذكل فا ن 

 ة للبكرتاي يك تتاكثر وتمنو لهذا فا ن الوضوء بأ راكنه قد س بق عمل البكرتيولوجيا احلديثة .ال فرازات املرتامكة يه دعو 
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 1 - الهني  عن متابعة الوسواس

َذا َوَجَد أََحُدمُكْ يِف بَطْ  َأيِب ُهَرْيَرةَ َوَعْن  َ } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله ِنِه َشيْئًا , فَأَْشلَكَ عَلَْيِه : َأَخَرَج َريِضَ اَّلله

َد ِرحًيا {  ُرَجنه ِمْن الَْمْسِجِد َحىته يَْسَمَع َصْواًت َأْو جَيِ ٌء , َأْم َل ؟ فاََل خَيْ  ِمنُْه يَشْ

.  حصيححديث  درجة احلديث:  ,َأْخَرَجُه ُمْسمِلٌ

ْساَلِم , َوقَاِعَدةٌ َجِليةَلٌ ِمْن قََواِعِد الِْفْقِه , َوُهَو َهَذا الَْحِديُث الفقهية املس تفادة من احلديث :  ال حاكم
ِ
الَْجِليُل َأْصٌل ِمْن ُأُصوِل اْل

هُه َدله عىََل َأنه  مَكُ ِبَبقَاِِئَا عىََل أُُصوِلهَا َحىته يَتَيَقهَن ِخاَلَف َذكِلَ َأن َياَء حُيْ اِرئِ  اْلَش ْ ِكِ الطه هُه َل َأثََر ِللشه َعِقهَبَا , فََمْن َحَصَل هَلُ َظنٌّ  , َوَأن

هُه َأْحَدَث َوُهَو عىََل يَِقنٍي ِمْن َطهَاَرِتِه لَْم يرَُضهُه َذكِلَ حَ  ُصَل هَلُ الَْيِقنيُ َأْو َشكٌّ ِبأَن َد َحىته يَْس ) َأفَاَدُه قَْوهُلُ , مََكَ  ىته حَيْ َمَع َصْواًت أَْو جَيِ

هقَُه حِبُ ( ِرحًيا هُه عَل ن
ِ
نه فَا له فََكَذكِلَ َسائُِر النهَواِقِض ويف َحِديُث اْبِن َعبهاٍس " : } ا 

ِ
ُه , َوِذْكُرُُهَا تَْمِثيٌل , َوا سُّ ْيَطاَن يَأيِْت ُصوِل َما حُيِ  الش ه

ِدْث , فاََل يَْنرَصِ  هُه َأْحَدَث َولَْم حُيْ لَْيِه َأن َد ِرحًيا { َوالَْحِديُث عَامٌّ ِلَمْن اَكَن َأَحَدمُكْ فَيَْنُفُخ يِف َمْقَعَدِتِه فَُيَخيهُل ا  فَنه َحىته يَْسَمَع َصْواًت َأْو جَيِ

اَلِة َأْو َخاِرهَجَا َوُهَو قَْوُل الَْجَماِهرِي .   يِف الصه

 2 - الهني  عن متابعة الوسواس

ُ  ابِْن َعبهاٍس َوَعْن  ِ َصىله اَّلله ُ َعهْنَُما َأنه َرُسوَل اَّلله ْيَطاُن يِف َصاَلِتِه,َريِضَ اَّلله َ قَاَل:} يَأيِْت َأَحَدمُكْ الش ه فَيَْنُفُخ يِف َمْقَعَدِتِه   عَلَْيِه َوَسمله

هُه َأْحَدَث, لَْيِه َأن َد ِرحًيا {.  فَُيَخيهُل ا  َذا َوَجَد َذكِلَ فاََل يَْنرَصِْف َحىته يَْسَمَع َصْواًت َأْو جَيِ
ِ
ِدْث , فَا  َولَْم حُيْ

ِ بِْن َزيٍْد  -َأْخَرَجُه الََْبهاُر  حسنحديث  يث :درجة احلد ِحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّلله َوِلُمْسمِلٍ َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  -َوَأْصهُلُ يِف الصه

ُوُه.  ُ َعْنُه حَنْ  اَّلله

ِ َصىله  -َوَعْن اْبِن َعبهاٍس  ُ َعهْنَُما َأنه َرُسوَل اَّلله ْيَطاُن يِف َصاَلِتِه{ َحاَل َكْوِنِه ِفهيَا  َريِضَ اَّلله َ قَاَل:}يَأيِْت َأَحَدمُكْ الش ه ُ عَلَْيِه َوَسمله اَّلله

هُه َمْبيِنٌّ ِللَْفاِعِل, تَِمُل َأن لَْيِه حَيْ ْيَطاِن, فَيَْنُفُخ يِف َمْقَعَدِتِه فَُيَخيهُل ا  رٌي ِللش ه ِيُِل, َوِفيِه ََضِ ي خُيَ ِ هُه اذله هُه أَ  َوَأن ْي يُوِقُع يِف َخيَاِل الُْمَصيِلِ َأن

ِدْث, َأْحَدَث, هُه َأْحَدَث َولَْم حُيْ هُه َمْبيِنٌّ ِللَْمْفُعوِل َواَنئِِبِه}َأن تََمُل َأن َد ِرحًيا{ .  َوحُيْ َذا َوَجَد َذكِلَ فاََل يَْنرَصِْف َحىته يَْسَمَع َصْواًت َأْو جَيِ
ِ
 فَا

َم َما ِف الِْعَبادَ  َوالَْحِديُث تَقَده ْيَطاِن عىََل الِْعَباِد , َحىته يِف َأرْشَ ارِعِ ِبتَْسِليطِ الش ه ْعاَلٌن ِمْن الشه اِت , ِلُيْفِسَدَها يُِفيُد َمْعنَاُه , َوُهَو ا 

ُرُجوَن َعنْ  مُهْ َذكِلَ , َوَل خَيْ هُه َل يرَُضُّ ْم , َوَأن له ِبَيِقنٍي.  عَلهَْيِ هَاَرِة ا   الطه

 3 - ن متابعة الوسواسالهني  ع

هَك َأْحَدثْت فَلَْيُقْل : َكَذبْت { س بل ال  ن ْيَطاُن , فَقَاَل : ا  َذا َجاَء َأَحَدمُكْ الش ه  ( 220/ ص  1)ج  -سالم َعْن َأيِب َسِعيٍد َمْرفُوعًا } ا 

َولِلَْحامِكِ َعْن َأيِب َسِعيٍد  فَلَْيُقْل يِف نَْفِسِه"وافقه اذلهيب وَأْخَرَجُه اْبُن ِحبهاَن ِبلَْفظِ " حصحه احلامك و حصيححديث  : درجة احلديث

, ْيَطاُن فَقَاَل: (َمْرفُوعًا: الُْخْدِريُّ َذا َجاَء أََحَدمُكْ الش ه هك َأْحَدثْت فَلَْيُقْل :َكَذبْت(أَْي َوْسَوَس هَلُ قَائاًِل  )ا  ن تََمُل َأْن يَُقوهَلُ لَْفًظا َأْو يِف )ا  حُيْ

 نَْفِسِه. 

اَلُة ؛ َوَما :  ديثفوائد احل آَدَم ُخُصوًصا الصه فَْساِد ِعَباَدِة بيَِن أ ْيَطاِن عىََل ا  ٌ عىََل ِحْرِص الش ه هُه َوَهِذِه اْلََحاِديُث : َداةله يَتََعلهُق هِبَا ؛ َوَأن

هَاَرِة , اَتَرًة اِبلْقَْوِل  هْشِكيِك يِف الطه له ِمْن اَبِب الت هَاَراِت َل يَأِْتهِيْم غَاِلًبا ا  ؛ َواَتَرًة اِبلِْفْعِل , َوِمْن ُهنَا تَْعِرُف َأنه َأْهَل الَْوْسَواِس يِف الطه

 اْمتَثَلُوا َما فََعهَلُ َوقَاهَلُ 
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قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل : ) ا ن الش يطان يأ يت أ حدمك يف  -ريض هللا عنه  -عن أ يب هريرة : ج الوسوسة عال

ذا وجد ذكل أ حدمك فليسجد َسدتني صالته فيلبس علي عن , و  وهو جالس قبل أ ن يسمل , مث يسمله حىت ل يدري مك صىل , فا 

ن الش يطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها عيل , فقال رسول  : عامثن ابن أ يب العايص قال:) قلت اي رسول هللا هللا ا 

ا أ حسس ته فتعوذ ابهلل منه واتفل عن يسارك ثالاث ( ففعلت ذكل فأ ذهبه : ذكل ش يطان يقال هل خزنب, فا ذهللا عليه وسمل صىل

 هللا عين. 

 عند دخول اخلالء الاس تعاذة

َذا َدَخَل الَْخاَلَء قَاَل : ال  َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه قَاَل : } اَكَن النهيِبُّ َصىله اَّلله يِنِ َأُعوُذ ِبك مِ َعْن أ نس َريِضَ اَّلله ْن الُْخُبِث َوالَْخَبائِِث لههُمه ا 

 . } 

 َأْخَرَجُه البخاري ومسمل وأ بو داود والرتمذي وغريمه .  حصيح : حديثاحلديثدرجة 

ذا أ حدمك دخلها صىل هللا عليه وسملعن زيد بن أ رمق قال: قال رسول هللا سبب ورود احلديث:  : ا ن هذه احلشوش حمترضة فا 

 فليقل أ عوذ بك من اخلبث واخلبائث. 

  احلديث:ب غري

 ُع  َخِبيٍث  : اخلبث ِل ُذُكوَر وابلثاين ال انث. :  الَْخَبائِثُ و, مَجْ ُع َخِبيثٍَة , يُرِيُد اِبْلَوه  مَجْ

  تاِن , ل هنم اكنوا كثريا ما  : احلُُشوَش يعين الُكنَُف وَمواضع قَضاء احلاجة , الواحد َحشٌّ ابلفتح . وأ صهل من احلَِش : البُس ْ

 البَساِتني . يَتَغِوطون يف 

  ٌها اجِلنُّ والش ياطني بقصد ال ذى.  : ُمْحترََضة رُضُ  أ ي حَيْ

 :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث

ِة ِلقضاء احلاجة.  (1 ْكُر يِف اْلَْمِكنَِة الُْمَعده  يرَْشَُع َهَذا اذِلِ

ِة ِلقََضاِء الَْحاَجةِ  (2 َها  ويرشع هذا اذلكر يِف غرَْيِ اْلََماِكِن الُْمَعده رُضُ َا حَتْ ْن اَكَن الَْحِديُث َوَرَد يِف الُْحُشوِش َوَأهنه
ِ
, َوا

َياِطنُي.   الش ه

َراَدِة َرفْعِ الثَِياِب.  َويرَْشَُع الْقَْوُل هِبََذا اذلكر (3 ِة لقضاء احلاجة ِعْنَد ا   يِف غرَْيِ اْلََماِكِن الُْمَعده

 اس تحباب اجلهر هبذا اذلكر عند دخول اخلالء.  (4

 تتار عند قضاء احلاجةالاس 

ُ َعْنُه قَاَل:َعْن } َداَوَة فَانَْطلََق َحىته تَ  صىل هللا عليه وسملقَاَل يِل النهيِبُّ  الُْمِغرَيِة بِْن ُشْعَبَة َريِضَ اَّلله
ِ
َواَرى َعيِنِ فَقَََض ُخْذ اْل

 {. َحاَجتَهُ 

 ,ُمتهَفٌق عَلَْيِه . حصيححديث  درجة احلديث:
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وبعثه  هو املغرية بن شعبة بن أ يب عامر بن مسعود الثقف , من دهاة العرب, أ سمل عام اخلندق وشهد احلديبية, ترمجة الراوي:

وله معر مث عامثن ,مث وله معاوية عىل الكوفة فمل يزل أ مريها حىت  الصديق ا ىل البحرين, وشهد الاميمة والريموك والقادس ية, و

 مات يف هذه الس نة عىل املشهور. 

َداَوَة: حلديث:غريب ا
ِ
اَنُء صغري من جدْل يُتهَخُذ للامء.  اْل  ا 

ِليُل ِفْعٌل َوَل يَْقتَيِض م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ْذ ادله ُب , ا  الَْحِديُث َدِليٌل عىََل التهَواِري ِعْنَد قََضاِء الَْحاَجِة , َوَل جَيِ

 ِ ُب ِبأَِدةله َوَأيِب َداُود  َسرْتِ الَْعْوَراِت َعْن اْلَْعنُيِ ,َوقَْد َوَرَد اْلَْمُر اِبِلْسِتتَاِر ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة " ِعْنَد أمَْحَدَ الُْوُجوَب , لَِكنهُه جَيِ

 َ ْن ل
ِ
تَرِتْ فَا َ قَاَل : } َمْن َأىَت الْغَائِطَ فَلْيَس ْ ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َصىله اَّلله نه َواْبِن َماَجْه ؛ َأن

ِ
تَْدِبْرُه فَا َمَع َكثِيبًا ِمْن َرْمٍل فَلْيَس ْ له َأْن جَيْ ْد ا  ْم جَيِ

آَدَم , َمْن فََعَل فَقَْد َأْحسَ  ْيَطاَن يَلَْعُب ِبَمقَاِعِد بيَِن أ ِتْحَباِب اِلْسِتتَاِر ؛ مََكَ َدله عىََل َرفْعِ , َن َوَمْن َل فاََل َحَرَج { الش ه فََدله عىََل اس ْ

ْيَطانَ ) بَْل َهَذا َخاصٌّ ِبقَرِينَِة :َرجِ ؛ َولَِكْن َهَذا غرَْيُ التهَواِري َعْن النهاِس الْحَ  نه الش ه
ِ
ُتِحبه ( فَا نَْساٌن ُاس ْ فَلَْو اَكَن يِف فََضاٍء لَيَْس ِفيِه ا 

ٍء ؛ َولَْو جِبَْمعِ كَِثيٍب ِمْن َرْمٍل .  ترَِتَ ِبيَشْ  هَلُ َأْن يَس ْ

 يف طريق الناسالهني  عن التخيل 

هُقوا الله  َ } ات ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله ي يَتََخىله يِف َطرِيِق النهاِس , أَْو َوَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله ِ اننَْيِ : اذله عه

ُ  -ِظِلِهِْم { َوَعْن " َأيِب ُهَرْيَرَة "  اننَْيِ { ِبِصيَغِة التهثِْنيَِة َويِف  -َعْنُه  َريِضَ اَّلله هُقوا اللهعه َ : } ات ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله

ي يَتََخىله يِف َطرِيِق النهاِس  ِ ِ ؟ قَاَل : اذله ِعنَاِن اَي َرُسوَل اَّلله  َأْو يِف ِظِلِهِْم {. ِرَوايَِة ُمْسمِلٍ } قَالُوا : َوَما الاله

 ,َرَواُه ُمْسمِلٌ  حصيححديث  درجة احلديث:

:غريب احلديث:  ايِبُّ اننَْيِ اْلَْمَرْيِن الَْجاِلَبنْيِ ِللهْعِن, قَاَل الَْخطه لَْيِه؛ الَْحاِملنَْيِ ِللنهاِس عَلَْيِه؛ يُرِيُد اِبللهعه اِعَينْيِ ا  لُِعَن  َوَذكِلَ َأنه َمْن فََعلَهَا َوادله

؛ مِتَ ِ َوالْمُ  َوش ُ َما ِمْن الَْمَجاِز الَْعْقيِلِ لهَْيِ ي يَتََخىله يِف َطرِيِق النهاِس,يَْعيِن َأنه عَاَدَة النهاِس لَْعُنُه, فَهَُو َسبٌَب؛ فَانِْتَساُب اللهْعِن ا  ِ َأْي:  َراُد اِبَذله

هُه يُؤْ  ن
ِ
ُط ِفميَا يَُمرُّ ِبِه النهاُس ؛ فَا عَ يَتَغَوه ىَل ادلُّ هَب ا  ْن اَكَن لَْعُنُه َجائًِزا فَقَْد تََسب

ِ
ىَل لَْعِنِه ؛ فَا ِتْقَذاِرِه , َويَُؤِدِي ا  اِء عَلَْيِه ِذهِيْم ِبنَتِْنِه َواس ْ

ىَل تَأِْثمِي غرَْيِِه ِبلَْعِنِه " قا هَب ا  ْن اَكَن غرَْيَ َجائٍِز فَقَْد تََسب
ِ
مْحَِة , َوا بَْعاِدِه َعْن الره

ِ
آَذى الُْمْسِلِمنَي اِب َ : } َمْن أ ُ عَلَْيِه َوَسمله ل النهيِبه َصىله اَّلله

ميَتَُه عىََل َطرِيٍق ِمْن ُطُرِق ا لنهاِس الُْمْسِلِمنَي فََعلَْيِه لَْعنَُة يِف ُطُرِقهِْم َوَجبَْت عَلَْيِه لَْعنهَُتُْم {:وقال صىل هللا عليه وسمل: } َمْن َسله ََسِ

ِ َوالْ  ِخميَُة: الَْعِذَرُة . اَّلله  َماَلئَِكِة َوالنهاِس َأمْجَِعنَي {.السه

َذُ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ي اخته ِ تََظلُّ النهاِس اذله ِلِ ُهنَا ُمس ْ ِتْحقَاِقِه اللهْعنََة , َوالُْمَراُد اِبلِظِ ٌ عىََل اس ْ وُه اْلََحاِديُث َداةله

 َ تَُه , فَقَْد } قََعدَ َمِقياًل , َوُمنَاًخا ي ُرُم الُْقُعوُد ِلقََضاِء الَْحاَجِة حَتْ ْذ لَيَْس لُكُّ ِظٍلِ حَيْ َ زْنِلُونَُه , َويَْقُعُدوَن ِفيِه , ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله  النهيِبُّ َصىله اَّلله

َت َحائِِش النهْخِل ِلَحاَجِتِه { , َوهَلُ ِظلٌّ ِباَل َشٍكِ , قُلْت : يَُدلُّ  تََظلُّ ِبهِ )هَلُ َحِديُث َأمْحََد :  حَتْ  . (أَْو ِظٍلِ يُس ْ

 (1) افهيال ماكن املهني  عن التخيل 

هُقوا الَْماَلِعَن الثهاَلثََة  ُ َعْنُه " َوالَْمَواِرُد َولَْفُظُه : } ات اَز يِف الَْمَواِرِد , َوقَاِرعََة اَوَزاَد َأبُو َداُود , َعْن ُمَعاٍذ َريِضَ اَّلله رِيِق , : الرَْبَ لطه

له { .   َوالِظِ

 أ خرجه أ بو داود وابن ماجه واحلامك لكهم من طريق أ يب سعيد امحلريي عن معاذ, وحصحه احلامك و ,حسن لغريه درجة احلديث:

س ناده ضعيف ولكنه يتقوى اب  لشواهد. وافقه اذلهيب وفيه نظر ل ن أ اب سعيد مل يسمع من معاذ فاحلديث ا 
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هَسُع ِمْن اْلَْرِض , يَُكىنه ِبِه َعْن الْغَائِطِ , َواِبْلَكرْسِ الُْمَباَرَزُة يِف الَْحْرِب يِف الْمَ الَْمَوارِ  غريب احلديث:  ُع : َمْوِرٍد , َد: َوُهَو الُْمت َواِرِد مَجْ

ِب الَْماِء َأْو لِ  ي يَأِْتيِه النهاُس ِمْن َرْأِس عنَْيٍ َأْو هَنٍْر ِلرُشْ ِ ِؤ َوُهَو الَْمْوِضُع اذله ي يَْقَرعُُه  (لتهَوضُّ ِ رِيُق الَْواِسُع اذله رِيِق الُْمَراُد الطه َوقَاِرعََة الطه

وَن عَلَْيِه  له )النهاُس ِبأَْرُجِلهِْم , َأْي يَُدقُّونَُه , َويَُمرُّ َم الُْمَراُد ِبِه .  (َوالِظِ  تَقَده

 (2) ال ماكن املهني  عن التخيل فهيا

َ َوِلَمْحََد َعْن اْبِن َعبه  هُقوا الَْماَلِعَن ( َأْو نَْقَع َماءٍ )َوِلَمْحََد َعْن اْبِن َعبهاٍس " , ْقَع َماٍء " َوِفهِيا َضْعٌف اٍس " أَْو ن َولَْفُظُه بَْعَد قَْوهِلِ : } ات

تََظلُّ ِبِه , َأْو يِف َطرِيٍق َأْو نَْقعِ َماٍء  ,  )َوِفهِيَما َضْعٌف  ({ َونَْقُع الَْماِء الُْمَراُد ِبِه الَْماُء الُْمْجتََمُع الثهاَلَث : َأْن يَْقُعَد َأَحُدمُكْ يِف ِظٍلِ يُس ْ

ِْر الَْجا, يِث َأمْحََد َوَأيِب َداُود َأْي يِف َحدِ  َت اْلَجْشَاِر الُْمثِْمَرِة , َوِضفهِة الهنه ْيَ  َعْن قََضاِء الَْحاَجِة حَتْ ايِنُّ } الهنه رَبَ ْن ِري{مِ َوَأْخَرَج الطه

نٍَد َضِعيٍف  َر ِبس َ  َحِديِث اْبِن مُعَ

اِد الُْمْعَجَمِة َوَكرْسَِها: غريب احلديث: ِْر الَْجاِري الِضفهِة ِبَفْتِح الضه  .َجاِنُب الهنه

,ال حاكم الفقهية املس تفادة من هذا احلديث وغريه:  ْي ُ َت اْلَجْشَاِر الُْمثِْمَرِة  الهنه ي َعْن قََضاِء الَْحاَجِة حَتْ ِ ْن لَْم تَُكْن ِظالًّ ِلََحٍد, فََاذله
ِ
َوا

رِيِق , َويُقَِيُِد ُمْطلَ  ِز ِفهيَا : قَاِرعَُة الطه ي ٌّ َعْن التهرَبُّ تهُة َمَواِضَع َمهْنِ َل ِمْن اْلََحاِديِث س ِ لُّ , َوالَْمَواِرُد َونَْقُع حَتَصه رِيِق اِبلْقَاِرعَِة , َوالِظِ َق الطه

يهِلِ ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل } هَنَيى َرُسوُل الَْماِء , َواْلَ  ِْر , َوَزاَد َأبُو َداُود يِف َمَراس ِ َ جْشَاُر الُْمثِْمَرُة , َوَجاِنُب الهنه ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله اَّلله

 َعْن َأْن يَُباَل ِبأَبَْواِب الَْمَساِجِد { . 

 الهني  عن الالكم عند قضاء احلاجة

ُجاَلِن فَلَْيتََواَر لُكُّ َواحِ َوَعْن جَ  َط الره َذا تَغَوه َ } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله نه اِبٍر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله
ِ
اَث فَا ٍد ِمهْنَُما َعْن َصاِحِبِه َوَل يَتََحده

َ يَْمُقُت عىََل َذكِلَ {.   اَّلله

س ناده درجة احلديث: اِن , َوُهَو َمْعلُوٌل .وقال ال لباين يف متام املنة ص  ,َرَواُه َأمْحَدُ  ضعيف ا  َكِن , َواْبُن الْقَطه , َوحَصهَحُه ابُْن السه

س ناده  90  واحلديث ضعيف ل يصح ا 

 غريب احلديث:

 :فَلَْيتََواَر  . تَرِتَ  َأْي يَس ْ

 : َأَشدُّ الُْبْغِض.  َوالَْمْقُت 

ِث َحاَل قََضاِء الَْحاَجِة, َحِديُث َدِليٌل عىََل ُوُجوِب َسرْتِ الَْعْوَرِة,َوالْ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ْيِ  َعْن التهَحدُّ  َوالهنه

ِ عَلَْيِه, َواْلَْصُل ِفيِه التهْحِرمُي, ِة بُْغِضِه ِلَفاِعِل َذكِلَ ِزاَيَدًة يِف بََياِن التهْحِرمِي, َوتَْعِليهُلُ ِبَمْقِت اَّلله هُه َل وَ  َأْي ِشده َعى يِف الَْبْحِر َأن لَِكنهُه اده

مْجَاعًا, ُرُم ا  ْيَ  ِلْلَكَراَهِة, حَيْ نه اْلَْصَل ُهَو التهْحِرمُي, َوَأنه الهنه
ِ
له فَا

ِ
مْجَاُع َوا

ِ
ْن ََصه اْل

ِ
ي  صىل هللا عليه وسملَوقَْد تََرَك  فَا ِ اَلِم اذله َرده السه

ِ ُهَو َواِجٌب ِعْنَد َذكِلَ ؛  له الُْبَخاِريه َعْن اْبِن مُعََر " : } َأنه َرُجاًل َمره عىََل النهيِبِ َوُهَو يَُبوُل  صىل هللا عليه وسملفَأَْخَرَج الَْجَماعَُة ا 

َ عَلَْيِه فمََلْ يَُرده عَلَْيِه { .   فََسمله
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أ حاديث خمتارة من كتاب الصالة 

 صالة النافةل عىل الراحةل حصيحة

ن ربيعة ريض هللا عنه قال : رأ يت رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يُصيل عىل راحلته َحْيُث تََوهِجْت به. زاد البخاري عن عامر ب

 يكْن يصنُعُه . يف املكتوبِة (. : يوىمُء ِبرأ سِه. ومل

 متفق عليه .  حصيححديث  درجة احلديث:

أ سمل قدميًا وهاجر  العدوي. ماكل العزني نس بة ا ىل عزن بن وائل ويقال هل:هو أ بو عبد هللا عامر بن ربيعة بن  ترمجة الراوي:

 الهجرتني وشهد املشاهد لكها . مات س نة اثنتني أ و ثالث أ و مخس وثالثني.

 غريب احلديث: 

 :منا يريد به هاهنا الرأ س. ومعىن يُوىمءُ  يُوىمء برأ سِه أ ي  ال مياء : ال شارة ابل عضاء اكلرأ س واليد والعني واحلاجب , وا 

 خيفض رأ سه يف السجود أ كرث من الركوع وهو يصيل عىل راحلته صالة النافةل. 

 : يه الناقة.  الراحةل 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ل  .1 ن فاته اس تقبال القبةل وظاهره سواء اكن السفر طوياًل أ و قصريًا ا  احلديث دليل عىل حصة صالة النافةل عىل الراحةل وا 

يف رواية رزين يف حديث جابر زايدة:يف سفر القرص.وذهب ا ىل رشطية هذا جامعة من العلامء وقيل:ل يشرتط بل أ ن 

ذا سافَر فأ راد أ ن  جيوز يف احلرض وهو مروي عن أ نس من قوهل وفعهل ول يب داود من حديث أ نس ريض هلل عنه:واكن ا 

س ناُدُه حسٌن مما يدل عىل أ نه عند تكبرية ال حرام  يتطَوع اس تقبَل بناقِتِه الِقبةل فكرِب مثه صىل حيث اكنَ  وْجُه ِراَكِبه وا 

 يس تقبل القبةل ويه زايدة مقبوةل وحديثه حسن فيعمل هبا. 

واحلديث ظاهر يف جواز ذكل للراكب وأ ما املايش مفسكوت عنه . وقد ذهب ا ىل جوازه جامعة من العلامء قياسًا عىل  .2

ل ل يف  الراكب جبامع التيسري للمتطوع ا  متاهمام وأ نه ل مييش ا  أ نه قيل : ل يعفى هل عدم الاس تقبال يف ركوعه وَسوده وا 

 قيامه وتشهده . 

ذا اكن مس تقبل القبةل يف هودج ولو اكنت سائرة اكلسفينة فا ن  .3 وذهب البعض : ا ىل أ ن الفريضة تصح عىل الراحةل ا 

 الصالة تصح فهيا ا جامعًا. 

أ نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل أ ىت ا ىل مضيق هو وأ حصابه  ث معرو بن عامثن بن يعىل بن مرة:فقد روى الرتمذي يف سننه من حدي

َوَسمِل عىل والسامء من فوقهم والبةل من أ سفل مهنم حفرضت الصالة فأ مر املؤذن فأ ذن وأ قام . مث تقدم رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه 

مياء فيجعل السجود أ خراحلته فصىل هبم يويم حديث غريب وثبت ذكل عن أ نس من فعهل  فض من الركوع. قال الرتمذي:ء ا 

 وحصحه عبد احلق وحس نه الثوري وضعفه البهيق . 

 املواضع املهني  عن الصالة فهيا

ل املقربة وامحلامعن أ يب سعيد اخلدرِيِ ريض هللا عنه أ نه النيب َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل قال :ال رض لُكُّ   . ها مسجٌد ا 
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رساهل فرواه حامد موصوًل عن معرو بن حيىي حصيح  حديث رجة احلديث:د رواه الرتمذيُّ وهَلُ عةِلٌ ويه الاختالف يف وصهل وا 

عن أ بيه عن أ يب سعيد ورواه الثوري مرساًل عن معرو بن حيىي عن أ بيه عن النيب صىل هللا عليه وسمل ورواية الثوري أ َص 

رواء الغليل  رسل ورحجه البهيق ,احملفوظ امل وأ ثبت وقال ادلارقطين: س ناد حصيح عىل رشط  1/328وقال ال لباين يف ا  هذا ا 

 الش يخني. 

 غريب احلديث: 

 : لقاء الزبل, املْزبةََل ما تقرعه ال قدام ابملرور علهيا ,معاطن ال بل:  وقارعة الطريق : ال نعام, اجملزرة: حمل جزر يه جممتع ا 

 مربك ال بل حول املاء. 

احلديث دليل عىل أ ن ال رض لكها تصح فهيا الصالة ما عدا املقربة ويه : اليت تدفن فهيا : لفقهية املس تفادة من احلديث ال حاكم ا

املوىت فال تصح فهيا الصالة وظاهره سواء اكن عىل القرب أ و بني القبور وسواء اكن قرب مؤمن أ و اكفر فاملؤمن تكرمة هل والاكفر 

نه ل تصح فيه الصالة فقيل :  ث خيصص جعلت يل ال رض لكها مسجدًا احلديث.بعدًا من خبثه . وهذا احلدي وكذكل امحلام فا 

الة ولو عىل سطحه معاًل للنجاسة فيختص مبا فيه النجاسة منه وقيل : تكره ل غري . وقال أ محد بن حنبل : ل تصح فيه الص

 هني  معلاًل بأ نه حمل الش ياطني والقول ال ظهر مع أ محد. وذهب امجلهور : ا ىل حصهتا ولكن مع كراهته وقد ورد ال ,  ابحلديث

ابن كام أ هنا ل تصح الصالة يف أ ماكن أ خرى : يف املزبةل واجملزرة وقارعة الطريق ومَعاطِن ال بِل وفْوَق َظهِْر بيِت هللا تعاىل حلديث 

ِة وقارعِة الطريق  معر ريض هللا عهنام : أ ن النيب َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل هنيى " أ ْن يَُصىل يف س ْبعِ َمواِطن : املْزبةََل واجمْلَزرة واملْقرَبَ

بِل وفْوَق َظهِْر بيِت هللا تعاىل " رواه الرتمذي وضِعَفُه.   وامحِلام ومَعاطِن ال 

قربة واجملزرة وقد اس تخراج العلامء علل الهني  عن الصالة يف هذه احملالت فقيل امل: الهني  عن الصالة يف هذه املواطن احلمكة يف 

ل ن فهيا حقًا للغري فال تصح فهيا الصالة واسعة اكنت أ و ضيقة لعموم الهني  .ومعاطن  وقيل: وقارعة الطريق كذكل, للنجاسة,

ذا اكن عىل  ال بل ورد التعليل فهيا منصوصًا بأ هنا مأ وى الش ياطني. وعللوا الهني  عن الصالة عىل ظهر بيت هللا وقيدوه بأ نه ا 

ل حصت. طرف حبيث خي  رج عن هواِئا مل تصح صالته وا 

 حترمي الصالة ا ىل القرب

 لهَْيا ". عن أ يب َمْرثٍَد الغَنَوي قاَل : مسعُت رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يقوُل : " ل تُصلُّوا ا ىل الُقبور ول جْتِلُسوا عَ 

.  حصيح:حديث  درجة احلديث  رواُه ُمْسمِلٌ

ثد بن أ يب مرثد . أ سمل هو وأ بوه وشهد بدرًا وقتل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيدًا يف حياته َصىِل هللا عَلَْيِه هو مر ترمجة الراوي: 

 َوَسمِل . 

فيه دليل عىل الهني  عن الصالة ا ىل القرب كام هنيى عن الصالة عىل القرب وال صل التحرمي م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك

ودل عىل حترمي اجللوس عىل  أ نه ما يعد مس تقباًل هل عرفًا. يكون به الهني  عن الصالة ا ىل القرب والظاهر:ومل يذكر املقدار اذلي 

خري هل من أ ن  فتخلص ا ىل جدله: ثيابهل ن جيلس أ حدمك عىل مجرة فتحرق  القرب وقد وردت به أ حاديث كحديث أ يب هريرة:

 ة من العلامء . أ خرجه مسمل وقد ذهب ا ىل حترمي ذكل جامع جيلس عىل قرب.
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منا الهني  عن القعود لقضاء احلاجة . ويف املوطأ  :عن عيل ريض هللا عنه أ نه اكن  وعن ماكل : أ نه ل يكره القعود علهيا وحنوه وا 

يتوسد القرب ويضطجع عليه ومثهل يف البخاري : عن ابن معر وعن غريه . وال صل يف الهني  التحرمي كام عرفت غري مرة وفعل 

ل أ ن يقال : ا ن فعل الصحايب دليل محلل الهني  عىل الكراهة ول خُيفى بعده.  الصحايب ل  يعارض احلديث املرفوع ا 

 الصالة ابلنعلني

ذا جاَء أ َحُدمُكْ املْسجد فَلَْيْنُظر فا ن رأ ى يف نعلْيه  عن أ يب سعيٍد ريض هللا عنه قال : قاَل رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل : " ا 

 قَذرًا فَلَْيْمَسْحُه ولُْيَصِلِ فهيام "  أ ذًى أ وْ 

رساهل ورحج أ بو  حصيححديث  درجة احلديث: أ خرجه أ بو داود . وحصحه ابُن خزيَْمة, واحلامك, وأ قره اذلهيب. اختلف يف وصهل وا 

 حامت وصهل. 

 مرة خفلع القوم نعاهلم فقال عن أ نس بن ماكل قال مل خيلع النيب صىل هللا عليه وسمل نعليه يف الصالة ا لسبب ورود احلديث: 

النيب صىل هللا عليه وسمل مل خلعمت نعالمك قالوا رأ يناك خلعت خفلعنا فقال ا ن جربيل عليه السالم أ خربين أ ن فهيام قذرا. رواه 

 الطرباين يف ال وسط ورجاهل رجال الصحيح. 

ة يف النعال وعىل أ ن مسح النعل من النجاسة مطهر يف احلديث دلةل عىل رشعية الصالال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

خبار جربيل هل َصىِل هللا  هل من القذر وال ذى والظاهر فهيام عند ال طالق النجاسة رطبة أ و جافة ويدل هل سبب احلديث وهو ا 

نه سبب هذا. عَلَْيِه َوَسمِل: ذا دخل يف أ ن يف نعهل أ ذى خفلعه يف صالته واس متر فهيا فا  الصالة وهو متلبس بنجاسة  وأ ن املصيل ا 

زالهتا مث يس متر يف صالته ويبين عىل ما صىل.   غري عامل هبا أ و انس يًا لها مث عرف هبا يف أ ثناء صالته أ نه جيب عليه ا 

 الهني  عن الالكم يف الصالة

نه هذه  الَة ل يَْصلُُح فهيا يشٌء من الكم عن معاوية بن احلمك ريض هللا عنه قال : قاَل رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل : " ا  الصه

منا ُهَو التِْسبيُح والتِكبري وقراءُة الُقران ".   الناس ا 

 رواه ُمسمٌل.  حصيححديث  درجة احلديث:

 هو معاوية بن احلمك السلم  اكن يزنل املدينة وعداده يف أ هل احلجاز.  ترمجة الراوي:

ذ عطس رجل من  صىل هللا عليه وسملبينا أ ان أ صيل مع رسول هللا    قال:عن معاوية بن احلمك السلم: سبب ورود احلديث  ا 

القوم فقلت يرمحك هللا فرماين القوم بأ بصارمه فقلت واثلك أ مياه ما شأ نمك تنظرون ا يل جفعلوا يرضبون بأ يدهيم عىل أ خفاذمه فلام 

هو وأ يم ما رأ يت معلام قبهل ول بعده أ حسن تعلامي فبأ يب  صىل هللا عليه وسملرأ يهتم يصمتونين لكين سكت فلام صىل رسول هللا 

منا هو التسبيح والتكبري  منه فوهللا ما كهرين ول ضبين ول ش متين قال: ا ن هذه الصالة ل يصلح فهيا يشء من الكم الناس ا 

آن.   وقراءة القرأ

ت   غريب احلديث: ذا َزبَره واس ْ  قبهَل بوجٍه َعُبوس. كَهَرين الَكهْر الاْنهِتار وقد َكهَره يْكهَُره ا 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 
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نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل مل يأ مر معاوية  (1 ودل احلديث : عىل أ ن الالكم من اجلاهل يف الصالة ل يبطلها وأ نه معذور جلههل فا 

منا هو " : أ ي الالكم املأ ذون فيه يف الصالة أ و اذلي عادة . وقوهل : " ا   يصلح فهيا : التسبيح والتكبري وقراءة القران :  ابل 

ْن ُكنا لَنَتلَكِم يف ال ليه من ال دعية وحنوها دلليهل الايت وهو :عن زيد بن أ ْرقَم أ نه قاَل : ا  منا يرشع فهيا ذكل وما انضم ا  صالة أ ي ا 

اَلِة الُْوْسَطى  عىل عهْد رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يلُِكُِم أ حُدان صاحبُه حباَجِتهِ  لََواِت والصه حىِت نََزلَْت } َحاِفُظوْا عىََل الصه

ِ قَاِنِتنَي { فأ مران ابلسكوت وهنينا عن الالكم . متفق عليه واللفظ ملسمل.   َوقُوُموْا َّلله

ًا بتحرميه لغري مصلحهتا ولغري فيه دليل عىل حترمي مجيع أ نواع الكم الآدميني . وأ مجع العلامء : عىل أ ن املتلكم فهيا عامدًا عامل (2

ذا احتيج ا ىل تنبيه ال مام فرشع ال سالم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.  نقاذ هاكل وش هبه : مبطل للصالة وا   ا 

 محل الصبيان يف الصالة

ذا ََسََد وضعها . عن أ يب قتَادة ريض هللا عنه قاَل : اكن رسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يَُصيل وهو حاِمٌل ُأما مَة بنت زينب فا 

لَهَا . وملسمٍل  ذا قاَم مَحَ  : وهو يؤمُّ الناَس يف املسجِد .وا 

 متفٌق عليه .  حصيح حديث درجة احلديث :

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

آدميًا أ و حيوااًن أ وغريه ل يرض صالته سواء (1 اكن ذكل لرضورة أ و غريها  احلديث دليل عىل أ ن محل املصيل يف الصالة أ

مام مامًا أ و منفردًا وقد رصح يف رواية مسمل : أ نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل اكن ا  ًا وسواء اكن يف صالة فريضة أ و غريها وسواء اكن ا 

ذا جاز يف الفريضة جاز يف النافةل ابل وىل .  ذا جاز يف حال ال مامة جاز يف حال الانفراد . وا   فا 

ةل عىل طهارة ثياب الصبيان وأ بداهنم وأ نه ال صل ما مل تظهر النجاسة وأ ن ال فعال اليت مثل هذه ل تبطل الصالة وفيه دل (2

ليه الشافع  ومنع غريه من ذكل وتأ ولوا احلديث بتأ ويالت بعيدة : مهنا نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل اكن حيملها ويضعها وقد ذهب ا  :  فا 

نه أ نه خاص به َصىِل هللا عَ  لَْيِه َوَسمِل . ومهنا : أ ن ُأمامَة اكن تعلق به من دون فعل منه . ومهنا : أ نه للرضورة ومهنم من قال : ا 

 منسوخ ولكها دعاوى بغري برهان واحض. 

 

 ل تبطل الصالة بقتل احلية والعقرب

 قُتلُوا ال سَودْيِن يف الصالة : احلِيَة والعقرب"قال رسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل :" ا عن أ يب ُهريرة ريض هللا عنه قاَل:

 أ خرجه ال ربعة وحصحه ابُن ِحبِان.  حصيححديث  درجة احلديث:

ال سودان اْس يطلق عىل احلية والعقرب عىل أ ي لون اكان كام يفيده الكم أ مئة اللغة فال يتومه أ نه خاص بذي حلديث: غريب ا

 اللون ال سود فهيام. 

ذ هو ال صل يف ال مر وقيل:املس تفادة من احلديث: م الفقهية ال حاك نه  فيه دليل عىل وجوب قتل احلية والعقرب يف الصالة ا  ا 

ىل هذا ذهب جامعة  ل به ل يبطل الصالة سواء اكن بفعل قليل أ و كثري وا  للندب وهو دليل عىل أ ن الفعل اذلي ل يمت قتلهام ا 
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ة وتأ ولوا احلديث ابخلروج من الصالة قياسًا عىل سائر ال فعال الكثرية اليت من العلامء .وذهب بعضهم ا ىل أ ن ذكل يفسد الصال

نه خيرج ذلكل من صالته واحلديث جحة للقول ال ول.  نقاذ الغريق وحنوه فا  لهيا احلاجة وهو يصيل اك   تدعو ا 

ذا حرض عىل الصالة  يقدم العشاء ا 

م العشاُء فابَدءوا به قبَل أ ن تَُصلُّوا املْغرَب "  عن أ نَس ريض هللا عنه : أ ن رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيهِ  ذا قُِدِ  َوَسمِل قال : " ا 

 ,متفٌق عليه.  حصيححديث  درجة احلديث:

 العشاء: طعام العيش.  غريب احلديث:

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ذا حرض عىل صالة املغر  (1 ب وامجلهور محلوه عىل الندب وقالت الظاهرية : ويف احلديث دلةل عىل ا جياب تقدمي أ لك العشاء ا 

بل جيب تقدمي أ لك العشاء فلو قدم الصالة لبطلت معاًل بظاهر ال مر . مث احلديث ظاهر يف أ نه يقدم العشاء مطلقًا : سواء اكن 

 حمتاجًا ا ىل الطعام أ و ل وسواء خيش فساد الطعام أ و ل وسواء اكن خفيفًا أ و ل. 

ذا وفيه أ ن حضور ا (2 لطعام عذر يف ترك امجلاعة : عند من أ وجهبا وعند غريه . قيل : ويف قوهل : " فابدأ وا " ما يشعر : بأ نه ا 

ذا حرض عشاؤه ومسع قراءة ال مام يف الصالة  اكن حضور الصالة وهو يأ لك ,فال يامتدى فيه . وقد ثبت عن ابن معر : أ نه اكن ا 

 طعام غريه : مما حيصل بتأ خريه تشويش اخلاطر فال وىل البداءة به. مل يقم حىت يفرغ من طعامه . وقد قيس عىل ال

هو تشويش اخلاطر حبضور الطعام وهو  تتبع العلامء عةل ال مر بتقدمي الطعام فقالوا::  تقدمي طعام الَعشاء عىل الصالة احلمكة يف

ل ما يفهم من الكم  نه أ خرج ابن أ يب شيبة عن أ يب يفيض ا ىل ترك اخلشوع يف الصالة ويه عةل ليس علهيا دليل ا  بعض الصحابة فا 

نقوم ويف  ل تعجل ل أ هنام اكان يأ الكن طعامًا ويف التنور شواء فأ راد املؤذن أ ن يقمي الصالة فقال هل ابن عباس: هريرة وابن عباس:

العشاء قبل الصالة  ل:أ نه قاريض هللا عنه لئال يعرض لنا يف صالتنا. وهل عن احلسن بن عيل  أ نفس نا منه يشء ويف رواية:

 يذهب النفس اللِوامة " . 

ذا تضيق : حبيث لو قدم أ لك العشاء خرج  ذا اكن الوقت موسعًا واختلف ا  فف  هذه الآاثر : ا شارة ا ىل التعليل مبا ذكر . مث هذا ا 

ن خرج الوقت حمافظة عىل حتصيل اخلشوع يف الصالة . قيل : وهذا عىل قول من يقول بوجوب  الوقت فقيل : يقدم ال لك وا 

 اخلشوع يف الصالة وقيل : بل يبدأ  ابلصالة حمافظة عىل حرمة الوقت وهو قول امجلهور من العلامء .

 كراهة الالتفات يف الصالة

الة ؟ فقاَل : " هَو اختال ٌس عن عائشة ريض هللا عهنا قالت : سأ لُْت رسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل عْن الالِْتَفاِت يف الصه

يطاُن م تَِلُسُه الش ْ  ن صالة العْبد "خَيْ

ْن اكن ل بُده فف   حصيح:حديث  درجة احلديث نِه َهلََكٌة فا  ِك والالِتفات يف الصالة فا  ايه ,رواُه الُبخاريُّ وللرتمذي وحِصحُه : " ا 

 التطوُّعِ 

ن املصيل يقبل عىل ربه تعاىل ويرتصد اختالس :هو ال خذ لليشء عىل غفةل قال الطييب : سامه اختالسًا ل   غريب احلديث:

ذا التفت اس تلبه ذكل.   الش يطان فوات ذكل عليه فا 
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ذا اكن التفااًت ل يبلغ ا ىل م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك فيه دلةل عىل كراهة الالتفات يف الصالة ومحهل امجلهور عىل ذكل ا 

ل اكن ل فقد ثبت : " أ ن , للصالة مبطالً  اس تدابر القبةل بصدره أ و عنقه لكه وا  ذا اكن لغري حاجة وا  وقيل الهني  عن الالتفات ا 

عنه التفت جمل ء النيب َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يف صالة الظهر " والتفت الناس . خلروجه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل أ اب بكر ريض هللا 

لهيم ولو مل يلتفتوا ما علموا خبروجه ول ا شارته وأ قرمه عىل ذكل.  يف مرض موته حيث أ شار ا 

لبدن أ و ملا فيه من ال عراض عن التوجه ا ىل هللا تعاىل كام أ فاده نقصان اخلشوع أ و ترك اس تقبال القبةل ببعض اسبب الكراهة : 

ما أ خرجه أ محد وابن ماجه من حديث أ يب ذر : " ل يزال هللا مقباًل عىل العبد يف صالته ما مل يلتفت فا ذا رصف وهجه انرصف 

نِه هَ  ِك والالِتفات يف الصالة فا  ايه ْن اكن ل بُده فف  التطوُّعِ. أ خرجه أ بو داود والنسايئ وللرتمذي عن عائشة: ا   لََكٌة فا 

زاةل ما يلهي  املصيل عن اخلشوع  وجوب ا 

ِقَراَمِك هذا  عن أ نس ريض هللا عنه قاَل :اكن ِقراٌم ِلَعائشة َسرَتت به جانب بَيهِْتا فقال لها النيب َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل :"أ ميط  عنِا

نُِه ل تَزاُل تَصاويُرُه تَْعرض يل يف   صاليت.فا 

 رواه البخاريُّ .  حصيححديث  درجة احلديث:

 ذي أ لوان.  وقيل : الصفيق من صوفقرام: السرت الرقيق  غريب احلديث:

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

زاةل ما يشوش عىل املصيل صالته : مما يف مزنهل أ و يف حمل صالته ول دليل فيه عىل بطال (1 ن يف احلديث دلةل : عىل ا 

 الصالة ل نه مل يرو أ نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل أ عادها. 

عن عائشة قالت : " أ هدى أ بو هجم بن حذيفة ا ىل رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل مخيصة لها عمل فشهد فهيا الصالة فلام  (2

لمها وأ ان يف الصالة فأ خاف أ ن انرصف قال : ردي هذه امخليصة ا ىل أ يب هجم " ويف رواية عهنا : " كنت أ نظر ا ىل ع 

 يفتنين. 

 ويف احلديث : دليل عىل كراهة ما يشغل عن الصالة من النقوش وحنوها : مما يشغل القلب.  (3

زاهل ما يشغل عن ال قبال علهيا .  (4  وفيه مبادرته َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل ا ىل صيانه الصالة عام يلهي  وا 

يذان بأ ن للصور و  (9  ال ش ياء الظاهرة تأ ثريًا يف القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضاًل عام دوهنا . قال الطييب : فيه ا 

 وفيه كراهة الصالة عىل املفارش والسجاجيد املنقوشة وكراهة نقش املساجد وحنوه.  (5

 الهني  عن التثاؤب يف الصالة

ذا تثَاَءب أ حدُ عن أ يب هريرة ريض هللا عنُه أ نه النيب َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل قاَل : " ال  مك فَلْيكِظْم ما تِثاؤُب من الش يطاِن فا 

 " اس تطاع

الة " حصيح حديث  : درجة احلديث  رواُه مسمٌل والرتمذيُّ وزاَد : " يف الصه

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 
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ذا تثاَءب املصيل فعليه كراهة التثاُؤب يف الصالة ل نه يصدر عن الامتالء والكسل وهام مما حيبه الش يطان فك ن ال  تثاؤب منه فا 

 أ ن يكظْمه ومينعه وميسكه ما اس تطاع . 

ذا تثاءب أ حدمك فليضع يده عىل فيه فا ن الش يطان  التثاؤب يف الصالة ينايف اخلشوع وينبغ  أ ن يضع يده عىل فيه حلديث : " ا 

 يدخل مع التثاؤب. 

 ليظ الهني  عن اختاذ القبور مساجدتغ 

 :"قاتل هللا الهيود اخِتُذوا قبوَر َأنِْبياِِئْم مساجد.  صىل هللا عليه وسمل عنه قال: قاَل رسوُل هللا وعن أ يب هريرة ريض هللا

 متفٌق عليه وزاَد مسمل : " والنِصارى  حصيححديث  درجة احلديث:

ن أ م حبيبة وأ م سلمة ذكرات لرسول هللا سبب ورود احلديث:  كنيسة  عليه وسمل صىل هللاويف مسمل عن عائشة : " قالت : ا 

ذا اكن فهيم الرجل الصاحل مفات بنوا عىل قربه مسجدًا وصوروا تكل التصاوير أ ولئك  ن أ ولئك ا  رأ اتها ابحلبشة فهيا تصاوير فقال : ا 

 رشار اخللق عند هللا يوم القيامة. 

لهيا أ و الصال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث:  الة علهيا . ويف مسمل : " ل جتلسوا عىل حترمي اختاذ القبور مساجد أ و الصالة ا 

لهيا ول علهيا. قال البيضاوي : ملا اكنت الهيود والنصارى يسجدون لقبور أ نبياِئم تعظاميً لشأ هنم وجيعلوهنا قبةل  القبور ول تصلوا ا 

 م ومنع املسلمني من ذكل. لعهنالة حنوها اختذوها أ واثاًن : يتوهجون يف الص

والظاهر أ ن العةل سِد اذلريعة والبعد عن التش به بعبدة ال واثن اذلين يعظمون امجلادات : ذ القبور مساجد ة من حترمي اختااحلمك

يقاد الرسج  اليت ل تسمع ول تنفع ول ترض وملا يف انفاق املال يف ذكل من العبث والتبذير اخلايل عن النفع ابللكية ول نه سبب ل 

وقد أ خرج أ بو داود والرتمذي والنسايئ وابن  عىل القبور من املشاهد والقباب ل حترص. ومفاسد ما يبىن فاعهل. لعونعلهيا امل

 زائرات القبور واملتخذين علهيا املساجد والرسج.  صىل هللا عليه وسملعن ابن عباس قال: لعن رسول هللا  ماجه:

نشاد الشعر يف املسجد  جواز ا 

ليه فقال : عن أ يب هريرة : أ ن مُعَر ريض هللا عنه مِر حبسا ُد فيه, وفيِه من هو خرٌي قد كنُت أ نش)َن ينشُد يف املسجِد فلََحظَ ا 

 منَك(

 متفق عليه.  حصيححديث  درجة احلديث:

ليه وك نه حِسااًن فهم منه نظر ال ناكر.  غريب احلديث:  فلحظ: أ ي نظر ا 

نشاد ام الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك لشعر يف املسجد . وقد عارضه أ حاديث . أ خرج ابن فف  احلديث دلةل عىل جواز ا 

خزمية وحصحه الرتمذي من حديث معرو بن شعيب عن أ بيه عن جده قال : " هنيى رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل عن تناشد 

 ال شعار يف املسجد " وهل شواهد 

قيل بأ ن الهني  محمول عىل تناشد أ شعار اجلاهلية اب : ل شعار يف املسجد وحديث البامجلع بني ال حاديث اليت تهنيى عن تناشد ا

وقيل : املأ ذون فيه مرشوط : بأ ن ل يكون ذكل مما ,  يح واملأ ذون فيه ما سمل من ذكلوأ هل البطاةل وما مل يكن فيه غرض حص 

 يشغل من يف املسجد. 
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نشاد الضاةل يف املسجد  ا 

َع َرُجاًل يَنُْشُد ضاةِلً يف املْسِجِد فَلَْيُقْل : ل عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال : قاَل رسول هللا َصىِل   هللا عَلَْيِه َوَسمِل : " َمن مَسِ

نه املساجَد مْل تنُب لهذا "  َها هللا علَْيَك فا   َرده

 رواه ُمسمٌل .  حصيححديث  درجة احلديث:

  غريب احلديث:

  ذا طلهبا.  :ينشُد  من نشد ادلابة : ا 

  ِوان املفقود اكل بل والبقر والغَن. تطلق عىل احلي : ضاةل 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

احلديث دليل : عىل حترمي السؤال عن ضاةل احليوان يف املسجد ويلحق به السؤال عن غريها من املتاع قيل والعةل: قوهل  (1

ري وحنوه.وأ ن من ذهب هل متاع فيه أ و يف : فا ن املساجد مل تنب لهذا بل بنيت ذلكر هللا والصالة والعمل واملذاكرة يف اخل

ليه.   غريه قعد يف ابب املسجد : يسأ ل اخلارجني وادلاخلني ا 

 فيه اس تحباب قول السامع ل رِدها هللا عليك عقوبة هل لرتاكبه يف املسجد ما ل جيوز.  (2

 حترمي البيع والرشاء يف املساجد

ذا َرَأيمُْتْ مْن يَبيُع أ ْو يَبْتاُع يف املسجِد فُقولوا هُل : ل عن أ يب هريرة ريض هللا عنه أ ن رسول هللا َصىِل هللا  عَلَْيِه َوَسمِل قال : " ا 

 َأْربََح هللا جَتاَرتك " 

نَُه. حصيححديث  درجة احلديث:  وافقه اذلهيب.  وحصحه احلامك و رواُه النسايئُّ والرتمذي وحس ِ

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

 عىل حترمي البيع والرشاء يف املساجد  فيه دلةل (1

وفيه دلةل عىل أ نه جيب عىل من رأ ى ذكل فيه أ ن يقول للك من البائع واملشرتي: ل أ رحب هللا جتارتك يقول هجرًا:زجزًا  (2

 للفاعل ذلكل والعةل : يه قوهل فامي سلف : " فا ن املساجد مل تنب ذلكل. 

 

 ل تقام احلدود يف املساجد

تَقاُد فهيا. ام ريض هللا عنه قاَل : قاَل رُسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل : " ل تُقام احلدوُد يفعن حكمي بن حز   املساجِد ول يُس ْ

س ناده  ضعيٍف رواُه أ محد وأ بو داوَد بس نٍد  درجة احلديث:  وقال اذلهيب يف التلخيص : ل بأ س اب 
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قريش يف اجلاهلية وال سالم أ سمل عام الفتح عاش مائة وعرشين س نة حكمي بن حزام حصايب اكن من أ رشاف ترمجة الراوي: 

عبد هللا وخادل وحيىي  وتويف ابملدينة س نة أ ربع ومخسني وهل أ ربعة أ ولد حصابيون لكهم: س تني يف اجلاهلية وس تني يف ال سالم.

 وهشام. 

 يُس تقاد فهيا: أ ي يقام القود فهيا. غريب احلديث:

قامة احلدود يف املساجد وعىل حترمي الاس تقادة فهيا  واحلديث دليل:دة من احلديث: م الفقهية املس تفاال حاك  عىل حترمي ا 

 جواز النوم وبقاء املريض يف املسجد.

 . يف املْسجِد ِلَيُعوَدُه من قريبعن عائشَة قالت : ُأصيب َسْعٌد يوَم اخلْندِق فرضب عليِه رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل خْيَمًة 

 متِفق عليه.  حصيححديث  درجة احلديث:

سالمه بنو عبد ال شهل وسامه  ترمجة الراوي: هو أ بو معرو سعد بن معاذ ال ويس أ سمل ابملدينة بني العقبة ال وىل والثانية وأ سمل اب 

حابة شهد بدرًا وأ حدًا وأ صيب يوم رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل س يد ال نصار واكن مقدامًا مطاعًا رشيفًا يف قومه من كبار الص

 اخلندق يف أ كحهل فمل يرقأ  دمه حىت مات بعد شهر . تويف يف شهر ذي القعدة س نة مخس من الهجرة. 

 فرضب عليه رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل خمية أ ي نصب عليه خمية.  غريب احلديث:

وفيه دلةل عىل جواز بقاء املريض يف املسجد ,  جواز النوم يف املسجد لةل عىلفيه د:  ن احلديثال حاكم الفقهية املس تفادة م

ن منعت من الصالة.  ن اكن جرحيًا وضب اخلمية وا   وا 

 

آنماذا   ؟يصنع من مل حيسن شيئًا من القرأ

آخَذ مَن عْن َعْبِد هللا بِن أ يب َأْوََف ريض هللا عنُه قاَل : جاَء َرجٌل ا ىل النيِبِ َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسملِ  تطيُع أ ْن أ  فَقَاَل : ا ين ل أ س ْ

هَل ا ل هللا وهللا أ كرُب ول حْول ول قوةَ  بحان هللا وامحلُد هلل ول ا  ل ابهلل العيل الُقراِن شيئًا فَعلِمين ما جُيزئيُن عنه . فقال : قُل : س ُ  ا 

 العظمي " 

ُه ابُن ِحبِان وادلارقطين واحلامك. ومتامه يف سنن أ يب داود : " رواُه أ مْحُد وأ بو داود والنسايئ . وحِصح حصيححديث  درجة احلديث:

قال الرجل : اي رسول هللا هذا هلل مفا يل ؟ قال : قل : اللهم ارمحين وارزقين وعافين وأ هدين فلام قام قال هكذا بيديه فقال 

ل أ نه ليس يف سنن أ يب داود العيل العظمي. رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل : أ ما هذا فقد مل  يديه من اخلري" انهتيى   . ا 

براهمي أ و محمد أ و معاوية واْس أ يب أ وَف علقمة بن قيس بن احلرث ال سلم  شهد  ترمجة الراوي: عبد هللا بن أ يب أ وَف هو أ بو ا 

آخر من مات احلديبية وخيرب وما بعدهام ومل يزل يف املدينة حىت قبض َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل فتحول ا ىل الكو  فة ومات هبا وهو أ

 ابلكوفة من الصحابة . 
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احلديث دليل عىل أ ن هذه ال ذاكر قامئة مقام القراءة للفاحتة وغريها ملن ل حيسن ذكل م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك

منه شيئًا فمل يأ مره حبفظه وأ مره  وظاهره : أ نه ل جيب عليه تعمل القران ليقرأ  به يف الصالة فا ن معىن ل أ س تطيع : ل أ حفظ الآن

 هبذه ال لفاظ مع أ نه ميكنه حفظ الفاحتة كام حيفظ هذه ال لفاظ. 

 يتعوذ من أ ربع بعد التشهد

ذا تشهد أ حدمك فليس تعذ ابهلل من أ ربع يقول : اللهم  عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل : ا 

 ك من عذاب هجَن ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملامت ومن فتنة املس يح ادلجال( . ا ين أ عوُذ ب

ذا ف حصيححديث  درجة احلديث:  َرَغ أ حدمُكْ من التشهد ال خري. متفق عليه . ويف رواية ملسمل : ا 

 غريب احلديث: 

 : نسان مدة حياته من الافتتان ابدلنيا والشهوات وا فتنة احمليا جلهالت . وأ عظمها والعياذ ابهلل أ مر اخلامتة ما يعرض لال 

 عند املوت . وقيل : يه : الابتالء مع عدم الصرب . 

 : ليه لقرهبا منه وجيوز أ ن يراد هبا فتنة القرب وقيل : أ راد هبا السؤال  فتنة املامت قيل املراد هبا الفتنة عند املوت أ ضيفت ا 

نمك تفتنون   يف قبورمك مثل أ و قريبًا من فتنة ادلجال. مع احلرية وقد أ خرج البخاري : " ا 

 : قال أ هل اللغة : الفتنة  الامتحان والاختبار وقد يطلق عىل : القتل وال حراق والهتمة وغري ذكل  فتنة املس يح ادلجال

ذا أ ريد به ادلجال : قيد ابمسه ,مس  املس يح ملسحه ال رض وقيل : ل ن ه واملس يح يطلق عىل ادلجال وعىل عيىس ولكن ا 

ممسوح العني . وأ ما عيىس فقيل هل : املس يح ل نه خرج من بطن أ مه ممسوحًا ابدلهن وقيل : ل ن زكراي مسحه . وقيل : 

ل برأ  .   ل نه اكن ل ميسح ذا عاهة ا 

 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

طالق  احلديث : دليل عىل وجوب الاس تعاذة مما ذكر وهو مذهب الظاهرية وجيب أ يضًا يف (1 التشهد ال ول معاًل منه اب 

نه يقول ابلوجوب وبطالن صالة من تركها وامجلهور  عادة الصالة ملا مل يس تعذ فهيا فا  اللفظ املتفق عليه وأ مر طاوس ابنه اب 

 محلوه عىل الندب. 

عن سعد بن أ يب , ف هللا عليه وسمل يف دبر لك صالة وفيه : دلةل عىل ثبوت عذاب القرب فقد اكن يتعوذ منه النيب صىل (2

ُذ هبنه ُدبُر لِكِ صالة : " اللهُمه ا ين أ عوُذ بك  من وقِاص ريض هللا عنه أ ن رسول هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل اكَن يَتََعوه

ىل َأْرَذِل العمر وأ عوُذ بك من ِفْتنَِة ادلنيا وأ عوُذ بك من عذا ب القرب " البخِل وأ عوُذ بك من اجلنب وأ عوُذ بك من أ ن ُأَرده ا 

 حديث حصيح رواه البخاري. 

 

  غريب احلديث:

  ليك.  :أ عوذ بك  أ ي أ لتجُئ ا 
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 : حيمتل أ نه قبل اخلروج وحيمتل : أ نه بعدها وهو أ قرب . واملراد ابلصالة عند ال طالق : املفروضة .  دبر لك صالة 

 رشعًا أ و عادة. قد كرث يف ال حاديث قيل : واملقصود منه : منع ما جيب بذهل من املال : البخل 

 هو املهابة لل ش ياء والتأ خر عن فعلها ملن قام به واملتعوذ منه هو:التأ خر عن ال قدام ابلنفس ا ىل اجلهاد الواجب  : واجلنب

 روف والهني  عن املنكر وحنو ذكل .عن ال مر ابملع والتأ خر:

 :  ابلواجبات اليت خلق لها العبد ويه عبادة ابرئه الافتتان بشهواهتا وزخارفها حىت تلهيه عن القيام  وأ ما فتنة ادلنيا فهي

َ ِعنَدُه َأْجٌر عَ   ِظمٌي {. وخالقه وهو املراد من قوهل تعاىل : } َواْعلَُموْا أ منا َأْمَوالُمُكْ َوأَْوَلُدمُكْ ِفْتنٌَة َوَأنه اَّلله

 صالة من البخل واجلنب والهرم وعذاب القرب فيه دلةل عىل اس تحباب التعوذ يف دبر لك:  م الفقهية املس تفادة من احلديثال حاك

 وفتنة ادلنيا. 

 الرتغيب يف النوافل

ُ عَلَْيِه َوَسملهَ  ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل يِل النهيِبُّ َصىله اَّلله ِة  : َسْل , فَُقلْت : َأْسأكَُل ُمَرافََقتَك يِف الَْجنه َعْن َرِبيَعَة ْبِن َماكِلٍ اْلَْسلَِمِ ِ َريِضَ اَّلله

ُجوِد {, فَقَاَل : َأَو غرَْيَ َذكِلَ فَُقلْت : ُهَو َذاَك , قَاَل : فَأَِعيِنِ عىََل  ِة السُّ  نَْفِسك ِبَكرْثَ

 ,َرَواُه ُمْسمِلٌ  حصيححديث  درجة احلديث:

ُ َعْنُه ُهَو ِمْن َأْهِل الصُّ :  ترمجة الراوي َبُه هو َرِبيَعَة ْبِن َكْعٍب اْلَْسلَِمِ  َريِضَ اَّلله َ حَصِ ُ عَلَْيِه َوَسمله َ َصىله اَّلله فهِة اَكَن َخاِدًما ِلَرُسوِل اَّلله

تِِنَي ِمْن الْهِْجَرِة َوُكْنيَُتُه َأبُو ِفَراٍس.  نََة ثاََلٍث َوس ِ ا َوَسَفًرا َماَت س َ  قَِدميًا َوَلَزَمُه َحرَضً

 غريب احلديث: 

 وَُّع: النهاِفةَلُ . أ ْي َصاَلُة الَْعْبِد التهطَ  : كرثة السجود 

اَلِة نَْفاًل فََجَعَل الَْحِديَث َدِلياًل عىََل التهَطوُّعِ  أ عين عىل نفسَك بكرثِة صالِة النافةل,:  معىن احلديث ُجوَد عىََل الصه مَحََل الُْمَصنُِِف السُّ

ُجوِد ِبغَرْيِ َصاَلٍة غرَْيَ  فَُه َعْن الَْحِقيقَِة كَْوُن السُّ هُه رَصَ ن ْن اَكَن يَْصُدُق عىََل الَْفْرِض لَِكنه َوَكَ
ِ
ُجوُد َوا  ُمْرغٍَب ِفيِه عىََل انِْفَراِدِه , َوالسُّ

ىَل  َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله هَما َأْرَشَدُه َصىله اَّلله ن
ِ
تَْياَن اِبلَْفَرائِِض َل بُده ِمنُْه ِللُكِِ ُمْسمِلٍ , َوا

ِ
تَصُّ ِبِه يَنَاُل ِبهِ اْل ٍء خَيْ  َما َطلََبُه .  يَشْ

 فوائد احلديث: 

ِف الَْمَطاِلِب َوَأْعىَل الَْمَراِتِب َوعَ  (1 ىَل َأرْشَ ِوِ ُِههِتِه ا  ميَاِن الَْمْذُكوِر َومُسُ ِل ا  نَْيا َوَشهََواهِتَا . ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل مََكَ  ْزِف نَْفِسِه َعْن ادلُّ

اَلَة َأفَْضُل اْلَمْعَ  (2 له َوَدَلةَلٌ عىََل َأنه الصه ىَل نَْيِل َما َطلََبُه ا  َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه لَْم يُْرِشْدُه َصىله اَّلله ن
ِ
ِة اِل يِف َحِقِ َمْن اَكَن ِمثهَْلُ فَا  ِبَكرْثَ

ُف الَْمَطاِلِب .  اَلِة َمَع َأنه َمْطلُوبَُه َأرْشَ  الصه

 فيه دلةٌل عىل فضِل وعظِم أ جِر صالة النافةل.  (3

 ترفضل صالة الو 

نه  َ : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله ِر َعْن َخاِرَجَة ْبِن ُحَذافََة َريِضَ اَّلله مُكْ ِبَصاَلٍة يِهَ َخرْيٌ لمَُكْ ِمْن مُحْ َ َأَمده اَّلله

ِ ؟ قَاَل : الِْوتْ  ىَل ُطلُوعِ الَْفْجِر { النهَعِم قُلْنَا : َوَما يِهَ اَي َرُسوَل اَّلله  ُر , َما بنَْيَ َصاَلِة الِْعَشاِء ا 
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هَسايِئِ , َوحَصهَحُه الَْحامِكُ.  حصيححديث  درجة احلديث: له الن  َرَواُه الَْخْمَسُة ا 

َر ِبثاََلثَِة  هو َخاِرَجَة بُْن ُحَذافََة الُقَريِشٌّ الَعَدِويٌّ اَكَن يُْعَدُل ِبأَلِْف فَاِرٍس ُرِويَ  :ترمجة الر اوي  تََمده ِمْن مُعَ َرو ْبَن الَْعاِص اس ْ َأنه مَعْ

اِم , َوالِْمْقَداُد بُْن ا برَْيُ بُْن الَْعوه ُه ِبثاََلثٍَة َومُهْ َخاِرَجُة بُْن ُحَذافََة َوالزُّ آَلِف فَاِرٍس فَأََمده ْلَْسَوِد َويِلَ َخاِرَجُة الْقََضاَء ِبِمرْصَ ِلَعْمِرو بِْن أ

ُرو بْنُ الْ  هُه مَعْ َطِتِه َوِعَداِدِه يِف أَْهِل ِمرْصَ قَتهََلُ الَْخاِرِِجُّ َظنًّا ِمنُْه َأن  الَْعاِص ِحنَي تََعاقََدْت الَْخَواِرُج عىََل قَْتِل َعاِص َوِقيَل : اَكَن عىََل رُشْ

ُ َعهْنُ  ُرو ْبُن الَْعاِص َريِضَ اَّلله  ْم. ثاََلثٍَة عيَِلٌّ َوُمَعاِويَُة َومَعْ

َذا َزاَدُه َوَألَْحَق بِ  : غريب احلديث ُه ا  اَيَدُة ِبَما يَْقَوى الَْمزِيُد عَلَْيِه يُقَال َمده الَْجيَْش َوَأَمده ْمَداَد ُهَو الِزِ
ِ
َواَة اْل ُه َوَمده ادله ُ يِه َويَُكرِثِ ِه َما يُقَِوِ

اجَ  َ َها َزاَدَها َما يُْصِلُحهَا َوَمَدْدَت الرِسِ َماِد .  َوَأَمده يِْت َوالسه َذا أَْصلَْحهَتَُما اِبلزه  , َواْلَْرَض ا 

اَيَدُة ِبَما :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث ْمَداَد ُهَو الِزِ
ِ
نه اْل

ِ
مُكْ " فَا َويِف الَْحِديِث َما يُِفيُد عََدَم ُوُجوب الِْوْتِر ِلقَْوهِلِ " َأَمده

ُه. يَْقَوى الَْمزِيُد عَلَْيِه يُ  ُ يِه َويَُكرِثِ َذا َزاَدُه َوَألَْحَق ِبِه َما يُقَِوِ ُه ا   قَال َمده الَْجيَْش َوَأَمده

ُل َما احلمكة يف ترشيع النوافل:  اِرِيِ َمْرفُوعًا } َأوه جرب صالة الفرض بصالة النفل والزاكة املفروضة بصدقة التطوع عن تَِممٍي ادله

ُ حُيَاَسُب ِبِه الَْعْبُد يَْوَم  هَا قَاَل اَّلله ْن لَْم يَُكْن َأتَمه
ِ
ًة , َوا هَا ُكتِبَْت هَلُ اَتمه ْن اَكَن َأتَمه

ِ
ِلَماَلئَِكِتِه ُانُْظُروا َهْل  -تََعاىَل  -الِْقيَاَمِة َصاَلتُُه فَا

اَكُة َكَذكِلَ مُثه  ُدوَن ِلَعْبِدي ِمْن تََطوُّعٍ فَتمُْكِلُوَن هِبَا فَرِيَضتَُه مُثه الزه اُل عىََل جَتِ َوَأْخَرَجُه   َحَسِب َذكِلَ {وهو حديث حصيح تُْؤَخُذ اْلَمْعَ

لََواُت الْ  يِت الصه ُ عىََل ُأمه ُل َما افْرَتََض اَّلله َر َمْرفُوعًا : } َأوه لَ الَْحامِكُ يِف اْلُكىَن ِمْن َحِديِث ابِْن مُعَ اِلهِْم الصه ُل َما يُْرفَُع ِمْن َأمْعَ َواُت َخْمُس َوَأوه

 ُ لََواُت الَْخْمُس فََمْن اَكَن َضيهَع َشيْئًا ِمهْنَا يَُقوُل اَّلله ُل َما يُْسأَلُوَن َعْنُه الصه ُدوَن ِلَعْبِدي  -تََباَرَك َوتََعاىَل  -الَْخْمُس َوَأوه : ُانُْظُروا َهْل جَتِ

وَن هِبَا َما نَقََص ِمْن الَْفرِيضَ  ُدوَن اَنِفةَلً ِمْن َصلََواٍت تُتِمُّ ْن اَكَن َضيهَع َشيْئًا ِمنُْه فَانُْظُروا َهْل جَتِ
ِ
ِة َوانُْظُروا ِصَياَم َعْبِدي َشهَْر َرَمَضاَن فَا

ْن اَكَن ضَ 
ِ
َياِم. َوانُْظُروا يِف َزاَكِة َعْبِدي فَا وَن هِبَا َما نَقََص ِمْن الِصِ ُدوَن ِلَعْبِدي اَنِفةَلً يهَع َشيْئًا فَانْظُ ِلَعْبِدي اَنِفةَلً ِمْن ِصَياٍم تُِتمُّ ُروا َهْل جَتِ

 ِ ِ َوَذكِلَ ِبَرمْحَِة اَّلله اَكِة فَُيْؤَخُذ َذكِلَ عىََل فََرائِِض اَّلله وَن هِبَا َما نَقََص ِمْن الزه ْن ُوِجَد هَلُ فَْضٌل ُوِضَع يِف ِموَزاِنِه ِمْن َصَدقٍَة تُِتمُّ
ِ
 َوعَْدهِلِ فَا

اَبِنَيُة فَأََخَذْت ِبَيَديِْه َوِرْجلَْيِه مُثه َوِقيَل هَلُ ُاْدُخْل الَْجنه  ٌء ِمْن َذكِلَ ُأِمَرْت الزه ْن لَْم يُوَجْد هَلُ يَشْ
ِ
وًرا , َوا  قُِذَف يِف النهاِر {. َة َمرْسُ

 فضل صالة الضحى

ُ عَلَ  ِ َصىله اَّلله ُ َعهْنَا قَالَْت } : اَكَن َرُسوُل اَّلله َحى َأْربًَعا , وَ َعْن عَائَِشَة َريِضَ اَّلله َ يَُصيِلِ الضُّ ُ { . ْيِه َوَسمله  يَزِيُد َما َشاَء اَّلله

.  حصيح حديث درجة احلديث :  َرَواُه ُمْسمِلٌ

ههَا َأْربٌَع َوِقيَل َرْكَعتَانِ :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث َحى َوَأنه َأقَل ِعيهِة َصاَلِة الضُّ ِحيَحنْيِ  َهَذا يَُدلُّ عىََل رَشْ , َوَهَذا يِف الصه

َحىِمْن ِرَوايَِة َأيِب ُهرَ  ههَا َرْكَعتَاِن , ,  ْيَرَة " َوَرْكَعيَتْ الضُّ َحى َوَأنه َأقَل ِتْحَباِب َصاَلِة الضُّ َوقَاَل ابُْن َدِقيِق الِْعيِد: َويِف َهَذا َدِليٌل عىََل اس ْ

 ُ ِط َوعََدُم ُمَواَظَبِة النهيِبِِ َصىله اَّلله هُه َحاِصٌل ِبَدَلةَلِ الْقَْوِل َولَيَْس ِمْن رَشْ ن ِتْحَباهَبَا ؛ ِلَ َ عىََل ِفْعِلهَا َل يُنَايِف اس ْ  الُْحمْكِ َأْن عَلَْيِه َوَسمله

ُ الْقَْوِل , َوالِْفْعِل  تََحبه , تَتََظافََر عَلَْيِه أَِدةله نهٌة ُمس ْ َا س ُ  ٌة. وخالصة القول يف حمك صالة الضحى َأهنه

َحى: ذا هَبَرِت الشمُس ال رض أ ي غَلهَبا َضْوءها ونُوُرها. وقت صالة الضُّ  ا 

  

 :  فضل صالة الضحى
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نَْساِن يِف لُكِِ يَْوٍم  (1
ِ
هيِت تُْصِبُح عىََل َمَفاِصِل اْل زُِئ َعْن الصدقة ال َا جُتْ َحى َأهنه تُّونَ ِمْن فََوائِِد َصاَلِة الضُّ َمْفِصاًل  َويِهَ ثَلَثُِمائٍَة َوس ِ

قال يصبح عىل لك سالىم من أ حدمك صدقة فلك تسبيحة  صىل هللا عليه وسملعن أ يب ذر ريض هللا عنه عن النيب 

جيزىء  صدقة ولك هتليةل صدقة ولك تكبرية صدقة وأ مر ابملعروف صدقة وهني  عن املنكر صدقة و حتميدهصدقة ولك 

 من ذكل ركعتني يركعهام من الضحى رواه مسمل. 

ُ عَلَْيهِ من ف (2 ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله :}  وائد صالة الضحى دخول اجلنة ورفع ادلرجات َعْن َأنٍَس َريِضَ اَّلله َ َوَسمله

ِمِذيُّ وَ  ْ ا يِف الَْجنهِة { َرَواُه الرِتِ ُ هَلُ قرَْصً َة َرْكَعٍة بىََن اَّلله َحى اثْنيََتْ َعرْشَ نَاُدُه َضِعيٌف . َمْن َصىله الضُّ س ْ
ِ
 قَاَل: َا

َر قَاَل : " قُلْت ِلَيِب َذِرٍ اَي مَعهاُه أَْوِصيِن قَاَل َسأَلَْتيِن مَعها َسأَلْ  َ فَقَاَل َوَأْخَرَج الََْبهاُر َعْن اْبِن مُعَ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ت َعْنُه َرُسوَل اَّلله

َحى َرْكَعتَ  ْن َصلهْيت الضُّ َ : " ا  تًّا لَْم ي ْن َصلهْيت س ِ
ِ
ْن َصلهْيت َأْربًَعا ُكتِبْت ِمْن الَْعاِبِديَن , َوا

ِ
لَْحْقك َذنٌْب نْيِ لَْم تُْكتَْب ِمْن الْغَاِفِلنَي , َوا

َة بيُِنَ كَل بَيٌْت يِف ا ْن َصلهْيت ِثنيَْتْ َعرْشَ
ِ
ْن َصلهْيت ثََماِنًيا ُكتِبْت ِمْن الْقَاِنتنَِي , َوا

ِ
لَْجنهِة " َوِفيِه ُحَسنْيُ بُْن َعَطاٍء َضعهفَُه َأبُو َحامِتٍ , َوا

لُو َعنْ  ُِِس , َويِف الَْباِب َأَحاِديُث َل خَتْ ِطُئ َويَُدل ُه َوَذَكَرُه اْبُن ِحبهاَن يِف الثِِقَاِت َوقَاَل خُيْ  َمقَاٍل .  َوغرَْيُ

 فضل صالة العشاء وصالة الفجر

اَلِة عىََل الُْمنَاِفِقنيَ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  َ : } َأثْقَُل الصه ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله  : َصاَلُة الِْعَشاِء , َوَصاَلُة  اَّلله

 الَْفْجِر , َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفهِيَما َلَتَْوُُهَا َولَْو َحْبًوا { 

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه.  حصيححديث  رجة احلديث:د

ْحُف عىََل  غريب احلديث: يِبِِ عىََل يََديِْه َوُرْكَبتَْيِه , َوِقيَل : ُهَو الزه ا َحْبًوا أَْي َكَحْبِو الصه َكِب َوِقيَل عىََل َحْبًوا َأْي َولَْو َمُشوًّ الرُّ

 ال ست. 

 ما يس تفاد من احلديث: 

اَلَة لُكههَا ثَِقيةَلٌ  (1 ْم َصاَلةُ ِفيِه َأنه الصه اَلِة قَاُموا ُكَساىَل َولَِكنه اْلَثْقََل عَلهَْيِ ىَل الصه َذا قَاُموا ا  يَن ا  ِ ُْم اذله هنه
ِ
الِْعَشاِء ؛   عىل املنافقني فَا

َا يِف َوْقِت النهْوِم َولَيَْس لَهُْم  ُكوِن, َوَصاَلُة الَْفْجِر؛ ِلَهنه اَحِة َوالسُّ َا يِف َوْقِت الره َداعٍ ِدييِنٌّ َوَل تَْصِديٌق ِبأَْجرُِِهَا َحىته يَْبَعََثُْم ِلَهنه

َما  تَْياهِنِ  عىََل ا 

ي ِلَْجهِلِ يَُص  (2 ِ اَيِء اذله َُما يِف ُظلَْمِة اللهْيِل َوَداِع  الِرِ َما َوِلَهنه تَْياَن هِبِ
ِ
ْم اْل فَِِف عَلهَْيِ اُءونَُه ِمْن لُّوَن ُمنْتٍَف ِلَعَدِم ُمَشاَهَدِة َمْن يُرَ َوخُيَ

ييِنُّ ِمهْنَُما مََكَ انْتََفى يِف غرَْيُِِهَا مُثه انْتََفى الَْباِعثُ  له الْقَِليَل فَانْتََفى الَْباِعُث ادِلِ ا قَاَل َصىله النهاِس ا  ي يِف غرَْيُِِهَا َوذِلَ ِ نَْيِويُّ اذله  ادلُّ

ىَل انِْتَفاِء الْ  َ اَنِظًرا ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ييِنِِ ِعْنَدمُهْ َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفهِيَما َلَتَْوُُهَا َولَْو َحْبًوا َويِف َحِديِث َأيِب ُأَماَمَة ِعنْ اَّلله َد َباِعِث ادِلِ

ايِنُّ " َولَْو َحْبًوا عىََل يََديِْه َوِرْجلَْيِه.  رَبَ  الطه

تَْياِن ا ىل صالة العشاء وصالة ال (3
ِ
هُه َما ِفيِه َحثٌّ بَِليغٌ عىََل اْل ن

ِ
َما عىََل َأِيِ َحاٍل فَا لهَْيِ َذا عمَِلَ َما ِفهِيَما َأىَت ا  فجر َوَأنه الُْمْؤِمَن ا 

له عََدُم تَْصِديِقِه ِبَما ِفهِيَما . تَْياِن ا 
ِ
 َحاَل بنَْيَ الُْمنَاِفِق َوبنَْيَ َهَذا اْل

 أ حق الناس ابل مامة

ُ َعْنُه  ِ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َريِضَ اَّلله َ : } يَُؤمُّ الْقَْوَم َأْقَرُؤمُهْ ِلِكتَاِب اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ْن اَكنُوا يِف  -تََعاىَل  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله
ِ
فَا

نهِة َسَواًء فَأَْقَدُمهُْم ِهْ  ْن اَكنُوا يِف الس ُّ
ِ
نهِة , فَا ْن اَكنُوا يِف الْهِْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمهُْم ِسلًْما الِْقَراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمهُْم اِبلس ُّ

ِ
َويِف ِرَوايٍَة :  -َرًة , فَا

نًّا  ُجَل يِف ُسلَْطاِنِه , َوَل يَْقُعْد يِف بَيِْتِه عىََل  -س ِ ُجُل الره نه الره ْذِنِه {َوَل يَُؤمه
ِ
له اِب  تَْكرَِمِتِه ا 
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 . َرَواُه ُمْسمِلٌ  حصيححديث  درجة احلديث:

  غريب احلديث:

 :تَصُّ ِبِه.  تَْكرَِمِتِه ا يُبَْسطُ ِلَصاِحِب الَْمزْنِِل َوخَيْ ُوُه ِممه  الِْفَراُش َوحَنْ

 :ْساَلًما.  فَأَْقَدُمهُْم ِسلًْما  َأْي ا 

 :  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث

ْقَرأ ِ عىََل اْلَفْ  (1 ُم اْلَفْقَُه عىََل  قَِه َوُهَو َمْذَهُب َأيِب َحِنيفََة َوَأمْحََد,الَْحِديُث َدِليٌل عىََل تَْقِدمِي اْلَ هُه يُقَده ىَل َأن َوَذَهَب بعض الفقهاء ا 

له اَكِمُل الِْفْقِه قَالُوا: َولِ  اَلِة ُأُموٌر َل يَْقِدُر عىََل ُمَراعَاهِتَا ا  ْقَرأ ِ ل نه َقَْد يَْعِرُض يِف الصه َم َصىله اْلَ َ أاََب بَْكٍر عىََل غرَْيِِه  هََذا قَده ُ عَلَْيِه َوَسمله اَّلله

َحابَِة ِمْن َأنه اْلَْقَرَأ ُهَو اْلَفْقَُه َوقَْد قَاَل اْبُن مَ  َمَع قَْوهِلِ َأْقَرُؤمُكْ ُأيَبٌّ قَالُوا: َما ُكنها  ْسُعوٍد:َوالَْحِديُث َخَرَج عىََل َما اَكَن عَلَْيِه َحاُل الصه

آايَ  نَتََجاَوزُ  هُه  َحىته نَْعِرَف ُحمْكَهَا َوَأْمَرَها َوهَنْهَيَا,ٍت َعرْشَ أ ن
ِ
نهِة فَا ْن اَكنُوا يِف الِْقَراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمهُْم اِبلس ُّ

ِ
هُه يُْبِعُد َهَذا قَْوهُلُ فَا َفى َأن َوَل خَيْ

ْقَرأ ِ ُمْطلًَق َدِليٌل عىََل تَ  َم ِهَْرًة َسَواٌء اَكَن يِف َزَمِنهِ مث ال قدم ِهَْرًة ,  ْقِدمِي اْلَ َأْو بَْعَدُه مَكَْن  صىل هللا عليه وسمل ُهَو َشاِمٌل ِلَمْن تَقَده

ْساَلمِ هُيَاِجُر ِمْن َداِر اْلكُ 
ِ
ىَل َداِر اْل ُم عىََل َمْن تَأَخه ,  فهاِر ا  ُ يُقَده ْساَلُمُه , َولََعهله َم ا  نًّا َأْي  ر,مث ال قدم ِسلًْما َأْي َمْن تَقَده َوَكَذا ِرَوايَُة س ِ

 َ يَن ي ِ مُكْ َوِمْن اذله مُكْ َأْكرَبُ ِنِ َوقَْد ثَبََت يِف َحِديِث َماكِلِ ْبِن الُْحَوْيِرِث َولَْيُؤمه ُموا قَُريًْشا. اْلَْكرَبُ يِف الِسِ تَِحقُّوَن التهْقِدمَي قَُريٌْش ِلَحِديِث قَِدِ  س ْ

آاًن,وفيه اس تحباب تقدمي صاحب الب  (2 ُه َأْكرَثَ قُْرأ ْن اَكَن غرَْيُ
ِ
هُه َوَرَد يِف َصاِحِب الَْبيِْت َحِديٌث  يت يف ال مامة َوا ن َوِفْقهًا. ِلَ

هُه اْلََحقُّ خِبُ  َم ُصوِصِه ِبأَن نهِة َأْن يَتَقَده ايِنُّ ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسُعوٍد " لَقَْد عَِلْمت َأنه ِمْن الس ُّ رَبَ  َصاِحُب الَْبيِْت وِرَجاهُلُ ِثقَاٌت. َأْخَرَج الطه

 حمك تسوية الصفوف

 ُ وا ُصُفوفمَُكْ , َوقَاِرب َ قَاَل : } ُرصُّ ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه َأنه النهيِبه َصىله اَّلله ي نَْفيِس َعْن َأنٍَس َريِضَ اَّلله ِ وا بَيهَْنَا , َوَحاُذوا اِبْلَْعنَاِق فََو َاذله

يِنِ  َا الَْحَذُف{ ِبَيِدِه ا  ِفِ َكَهنه َياِطنَي تَْدُخُل يِف َخلَِل الصه   َلََرى الش ه

,َوحَصهَحُه اْبُن ِحبهاَن.  حصيح حديث درجة احلديث: هَسايِئُّ  َرَواُه َأبُو َداُود َوالن

 غريب احلديث: 

 : وا ُصُفوفمَُكْ ىَل بَْعٍض. َأْي يِف َصاَلِة الَْجَماعَِة ِمْن َرصه الِْبنَاَء اِب  ُرصُّ  نِْضَماِم بَْعِضمُكْ ا 

 :َوَحاُذوا  . ِفِ  َأْي يَُساِوي بَْعُضمُكْ بَْعًضا يِف الصه

 :يِهَ ِصغَاُر الْغَََنِ.  الَْحَذُف 

 

 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ا تََساَهَل ِفيِه ال  (1 ْيَخاِن , َوأَبُو َداُود فيه دلةل عىل وجوب تسوية الصفوف ورصها يف صالة امجلاعة َوُهَو ِممه نهاُس ,ََأْخَرَج الش ه

َ عىََل النهاِس بِ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِ ِمْن َحِديِث النُّْعَماِن ْبِن بَِشرٍي فَقَاَل } َأْقبََل َرُسوُل اَّلله ِه فَقَاَل : َأِقميُوا ُصُفوفمَُكْ ثاََلاًث َوَاَّلله َوهْجِ
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ُجَل يَلَْزُق َمنِْكبَُه ِبَمْنِكِب َصاحِ لَُتِقميُنه ُصُفوفمَُكْ  ُ بنَْيَ قُلُوِبمُكْ قَاَل فََرَأيْت الره َوَأْخَرَج َأبُو َداُود َعْنُه ِبِه َوَكْعَبُه ِبَكْعِبِه { ,  َأْو لَُيَخاِلَفنه اَّلله

ينَا يِف  َ يَُسِوِ ُ عَلَْيِه َوَسمله َذا َظنه َأْن قَْد َأَخْذاَن َذكِلَ َعْنُه , َوفَِقهْنَا  َأيًْضا قَاَل } اَكَن النهيِبُّ َصىله اَّلله ُم الِْقْدُح َحىته ا  ُفوِف مََكَ يُقَوه الصُّ

 ُ نه ُصُفوفمَُكْ َأْو لَُيَخاِلَفنه اَّلله َذا َرُجٌل ُمنْتَِبٌذ ِبَصْدِرِه فَقَاَل لَتَُسوُّ ِه ا    بنَْيَ ُوُجوِهمُكْ { َأْقبََل َذاَت يَْوٍم ِبَوهْجِ

َ في (2 هك تََرى النهاَس يِف الَْمْسِجِد ي ن
ِ
ا تََساَهَل ِفيِه النهاُس, فَا متام الصف ال ول فال ول , َوُهَو ِممه ُقوُموَن ه دلةل عىل وجوب ا 

قُوَن ُص  اَلُة يَتََفره َذا أُِقميَْت الصه
ِ
َل لَْو قَاُموا ِفيِه فَا فه اْلَوه ِوِه ُفوفًا عىََل اثْننَْيِ ِللَْجَماعَِة َومُهْ َل يَْملَُئوَن الصه عن َأنٍَس . و َوعىََل ثاََلثٍَة َوحَنْ

َم مُثه يَِليِه فََما اَكَن ِمْن نَْقٍص فَلْ  فه الُْمقَده وا الصه َ قال: } َأِتمُّ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِر {. َيُكْن يِف الصه َعْن النيب َصىله اَّلله َأْخَرَجُه َأبُو ِفِ الُْمَؤخه

َ } َأَل َداُود , َوأَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله تَُصفُّوَن مََكَ تَُصفُّ الَْماَلئَِكُة ْخَرَج َأبُو َداُود ِمْن َحِديِث َجاِبِر ْبِن مَسُ

ونَ  ْم قَاَل يُتِمُّ ِ ْم قُلْنَا َوَكْيَف تَُصفُّ الَْماَلئَِكُة ِعْنَد َرهِبِ ِ ِفِ {.  ِعْنَد َرهِبِ وَن يِف الصه اصُّ َمَة َويرََتَ ُفوَف الُْمقَده  الصُّ

َ } َمْن َسده فُْرجَ  (3 ُ عَلَْيِه َوَسمله ُفوِف عن عَائَِشَة قالت :قَاَل َصىله اَّلله ًة يِف َصِفٍ َرفََعُه فيه اس تحباب وفضل َسِدِ الُْفَرجِ يِف الصُّ

ُ هِبَا َدَرَجًة َوبىََن هَلُ بَيْتًا يِف  هقَُه اْبُن ِحبهاَن , َوَأْخرَ اَّلله َْنِ ُّ َوُهَو َضِعيٌف َوث َج الََْبهاُر ِمْن الَْجنهِة { قَاَل الْهَْيثَِم ُّ ِفيِه ُمْسمِلُ ْبُن َخادِلٍ الزه

ِفِ غُِفرَ  َ قال:} َمْن َسده فُْرَجًة يِف الصه ُ عَلَْيِه َوَسمله نَاُدُه َحَسٌن.  َحِديِث َأيِب ُجَحْيَفَة َعْنُه َصىله اَّلله س ْ : ا   هَلُ { قَاَل الْهَْيثَِم ُّ

 خري الصفوف يف الصالة

َ :}َخرْيُ ُصُفوِف ال ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله آِخُرَها , َوَخرْيُ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله َها أ لُهَا, َورَشُّ ِرَِجاِل َأوه

آخِ ُصُفوِف  َِِساِء أ لُهَا {الن َها َأوه  ُرَها , َورَشُّ

 َرَواُه ُمْسمِل.  حصيححديث  درجة احلديث:

 غريب احلديث: 

لُهَا َها َأْجًرا. :  َخرْيُ ُصُفوِف الِرَِجاِل أَوه  أَْي َأْكرَثُ

آِخُرَها: َها أ ُّهَا َأْجًرا.  رَشُّ  َأقَل

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ايِنُّ فيه فضل الص (1 رَبَ ي تَُصيِلِ الَْماَلئَِكُة عىََل َمْن َصىله ِفيِه. َأْخَرَج َأمْحَُد َوالطه ِ فُّ اذله  يِف اْلَكِبرِي الة يف الصف ال ول َوُهَو الصه

َ َوَماَل  نه اَّلله َ : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِل قَالُوا اَي ِمْن َحِديِث أيَِب ُأَماَمَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله ِفِ اْلَوه ئَِكتَُه يَُصلُّوَن عىََل الصه

ِ َوعىََل الثهايِن قَاَل َوعىََل الثهايِن {. قَاَل الْهَْيثَِم ُّ ِرَجاهُلُ ُموثَُقوَن.   َرُسوَل اَّلله

آخرها.  (2  فيه أ ن خري صفوف الرجال وأ كرثها أ جرًا أ ولها ورش صفوف الرجال وأ قلها أ جرًا أ

آخرها ورش صفوف النساء وأ قلها أ جرًا أ ولها.وفيه أ ن خري  (3  صفوف النساء وأ كرثها أ جرًا أ

َِِساِء ُصُفوفًا َوَظاِهُرُه َسَواٌء اَكنَْت َصاَلهُتُنه َمَع الِرَِجاِل َأْو مَ  (4 َِِساِء. َوِفيه َدَلةَلٌ عىََل َجَواِز اْصِطَفاِف الن  َع الن

ُنه ِعْنَد َذكِلَ يَْبُعْدَن َعْن الِرَِجاِل : ساء ف ال خري عىل الصف ال ول للن احلمكة يف تفضيل الص آِخِر ُصُفوِفهِنه ِبأهَنه هَة أ هَل َخرْيِي َوقَْد عَل

َذا اَكنَْت َصاَلهُتُنه َمَع الِرَِجاِل, له ا  ٌ َل تمَِتُّ ا  َا ِعةله له َأهنه ِمهِْم ا  اعِ الَكَ ْم َومَسَ , َوَعْن ُرْؤيهَِتِ َذا َصلهنْيَ ا ا  َماَمهُتُنه اْمَرَأٌة فَُصُفوفُهَا  َوَأمه
ِ
َوا

لُهَا .   َكُصُفوِف الِرَِجاِل أَفَْضلُهَا َأوه
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 امليش ا ىل الصالة بسكينة ووقار

قَ 
ِ
ْعمُتْ اْل َذا مَسِ َ : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل النهيِبُّ َصىله اَّلله ِكينَُة , َوالَْوقَاُر اَمَة فَاْمشُ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله اَلِة َوعَلَْيمُكْ السه ىَل الصه وا ا 

وا {.   , َوَل ترُْسُِعوا , فََما َأْدَرْكمُتْ فََصلُّوا , َوَما فَاتمَُكْ فَأَِتمُّ

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه , َواللهْفظُ ِللُْبَخاِرِيِ  حصيححديث  درجة احلديث:

 غريب احلديث:

 :ِكينَُة   الَْحَراَكِت َواْجِتنَاُب الَْعَبِث. التهأيَِنِ يِف  السه

 : زانة َوِقيَل :َمْعنَاُُهَا َواالَْوقَاُر ْوِت َوعََدِم اِللِْتَفاِت وقيل :احِلمل والره ْرِف َوَخْفِض الصه َوَذَكَر الثهايِن  ِحدٌ يِف الْهَْيئَِة َكغَِضِ الطه

 .تَأِْكيًدا

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

اَلِة َوَذكِلَ ِلتَْكِثرِي الُْخَطى فَيَنَاُل فَِضيةَلَ  ِفيهِ  (1 ىَل الصه تَْياِن ا 
ِ
اعِ يِف اْل رْسَ

ِ
 َذكِلَ فَقَْد ثَبََت ِعْنَد ُمْسمِلٍ ِمْن اْلَْمُر اِبلَْوقَاِر َوعََدِم اْل

اَلِة َدَرَجًة َوِعْنَد  ىَل الصه ُطوَها ا  نه ِبلُكِِ ُخْطَوٍة خَيْ ىَل َحِديِث َجاِبٍر: ا  أَ َأَحُدمُكْ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء مُثه َخَرَج ا  َذا تََوضه َأيِب َداُود َمْرفُوعًا :ا 

له َحطه  ى ا  نًَة َولَْم يََضْع قََدَمُه الْيرُْسَ ُ هَلُ َحس َ له َكتََب اَّلله  الَْمْسِجِد لَْم يَْرفَْع قََدَمُه الُْيْمىَن ا 
ِ
ئًَة فَا ِِ ُ َعْنُه َسي يِف  الَْمْسِجَد فََصىله  َذا َأىَت  اَّلله

ْن َجاَء َوقَْد َصلُّوا بَْعًضا َوبَِقَ  بَْعٌض فََصىله َما َأْدَرَك , َوَأمَته َما بَِقَ  اَكَن 
ِ
ْن َأىَت الَْمْسِجَد َوقَْد َصلهْوا اَكَن مَجَاعٍَة غُِفَر هَلُ فَا

ِ
,َوا َكَذكِلَ

 َكَذكِلَ {. 

اَلِة َولَْو ُدوَن َرْكَعٍة وَ َوِفيِه َدَلةَلٌ عىََل َأنه فَِضيةَلَ  (2 َماِم يِف َأْي ُجْزٍء ِمْن َأْجَزاِء الصه
ِ
ُهَو قَْوُل  الَْجَماعَِة يُْدِرُكهَا , َولَْو َدَخَل َمَع اْل

ْدَراِك َرْكَعٍة ِلقَْوهِلِ َصىله 
ِ
له اِب هُه َل يَِصرُي ُمْدِراًك لَهَا ا  ىَل َأن آَخُروَن ا  اَلِة الُْجْمهُوِر , َوَذَهَب أ َ } َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصه ُ عَلَْيِه َوَسمله  اَّلله

 فَقَْد َأْدَرَكهَا { 

 احلمكة من امليش ا ىل الصالة بسكينة ووقار: 

آِخِر َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرة َهَذا " فَ  - ِعيهِة َهَذا اْلََدِب وردت ِبقَْوهِلِ صىل هللا عليه وسمل يِف أ ىَل الِْحمْكَِة يِف رَشْ َذا اَكَن يَْعِمُد ا  نه َأَحَدمُكْ ا 
ِ
ا

هُه يِف ُحمْكِ الُْمَصيِلِ فَيَْنَبِغ  اْعِتَماُد َما يَنْبَِغ  ِللُْمَصيِلِ اعْ  ن
ِ
هُه يِف َصاَلٍة " َأْي فَا ن

ِ
اَلِة فَا  ِتَماُدُه َواْجِتنَاُب َما يَنْبَِغ  هَلُ اْجِتنَابُُه. الصه

اَلِة َدَرَجًة. وقيل: احلمكة يف ََذكِلَ ِلتَكْ  - ىَل الصه ُطوَها ا   ِثرِي الُْخَطى فَيَنَاُل فَِضل كرثة اخلطى ا ىل الصالة فهل ِبلُكِِ ُخْطَوٍة خَيْ

 فضل صالة امجلاعة

َ : } صَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ تََعاىَل َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله ُجِل َأْزىَك ِمْن َصاَلِتِه اَل َعْن ُأيَبِِ ْبِن َكْعٍب َريِضَ اَّلله ُجِل َمَع الره ُة الره

ُجِل , َوَما اَكَن َأْكرَثَ فَهَُو َأَحبُّ ا   ُجلنَْيِ أَْزىَك ِمْن َصاَلِتِه َمَع الره ِ َوْحَدُه , َوَصاَلتُُه َمَع الره  { -َعزه َوَجله  -ىَل اَّلله

هسَ  حصيححديث  درجة احلديث:  ايِئُّ َوحَصهَحُه اْبُن ِحبهاَن . َرَواُه َأبُو َداُود َوالن

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

َماٌم َوَمأُْموٌم َويَُواِفُقُه َما َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه ِمْن حَ  (1 ََ } اثْنَاِن فََما فَْوقَهَُما ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل َأنه َأقَله َصاَلِة الَْجَماعَِة ا  ِديِث َأيِب ُمو

َب الُْبَخاِريُّ ) اَبُب اثْنَاِن فََما مَجَاعَ  تََدله حِبَِديِث ٌة { َوَرَواُه الَْبهْيَِق ُّ َأيًْضا ِمْن َحِديِث َأنٍَس , َوِفهِيَما َضْعٌف َوبَوه فَْوقَهَُما مَجَاعٌَة ( َواس ْ
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اَن مُثه َأِقميَا مُثه  اَلُة فَأَِذِ ْت الصه َذا َحرَضَ ه  َماكِلِ ْبِن الُْحَوْيِرِث } ا  مَُكَ { َوقَْد َرَوى َأمْحَُد ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيٍد } َأن مُكَا َأْكرَبُ ُه َدَخَل ِلَيُؤمه

هَْر فَقَاَل هَلُ النهيِبُّ َما َحبََسك اَي فُ الَْمْسِجَد َرُجٌل , اِبِه الظُّ َ ِبأحَْصَ ُ عَلَْيِه َوَسمله اَلِة فََذَكَر َشيْئًا اَلُن َعْن َوقَْد َصىله النهيِبُّ َصىله اَّلله الصه

ُق عىََل  َ : َأَل َرُجٌل يَتََصده ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله  َهَذا فَُيَصيِلِ َمَعُه فَقَاَم َرُجٌل َمَعُه { قَاَل اْعتَله ِبِه قَاَل فَقَاَم يَُصيِلِ فَقَاَل َرُسوُل اَّلله

ِحيِح   الْهَْيثَِم ُّ ِرَجاهُلُ ِرَجاُل الصه

يه حث عىل صالة امجلاعة وأ هنا أ فضل من صالة الفرد بس بع وعرشين درجة قال صىل هللا عليه وسمل :َصاَلُة الَْجَماعَِة ف  (2

ْبعٍ َوِعرْشِيَن َدَرَجًة {.   َأفَْضُل ِمْن َصاَلِة الَْفِذِ ِبس َ

ُ َعْنُه َأنه فيه دلةل عىل عدم وجوب صالة امجلاعة وقد قال بوجوهبا جامعة من العلامء مس تدلني حبدي (3 ث َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله

آُمَر حِبََطٍب فَ  ي نَْفيِس ِبَيِدِه لَقَْد َُهَْمت َأْن أ ِ َ قَاَل : } َوَاذله ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله آُمَر َرُسوَل اَّلله َن لَهَا مُثه أ اَلِة فَُيَؤذه آُمَر اِبلصه ُيْحَطَب مُثه أ

ي نَْفيِس ِبَيِدهِ َرُجاًل فَيَُؤمه ال  ِ ْم بُُيوهَتُْم َوَاذله ُق عَلهَْيِ اَلَة فَأَُحِرِ ىَل ِرَجاٍل َل يَْشهَُدوَن الصه ُد َعْرقًا  نهاَس مُثه أَُخاِلَف ا  هُه جَيِ لَْو يَْعمَلُ َأَحُدمُهْ َأن

نَتنَْيِ لََشهَِد الِْعَشاَء { ُمتهَفٌق عَلَْيِه  ينًا َأْو ِمْرَماتنَْيِ َحس َ  َواللهْفظُ ِللُْبَخاِرِيِ . مَسِ

 تؤم املرأ ة أ هل بيهتا

َ َأَمَرَها َأْن تَُؤمه َأْهلَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعهْنَا : َأنه النهيِبه َصىله اَّلله  َداِرَها { .  َعْن ُأِمِ َوَرقََة َريِضَ اَّلله

 زمية. َرَواُه َأبُو َداُود , َوحَصهَحُه ابُْن خ حصيححديث  درجة احلديث:

ِ ْبِن الَْحاِرِث ْبِن ُعَويِْمٍر اَكَن َرسُ ترمجة الراوي:  هُة َوِقيَل ِبنُْت َعْبِد اَّلله َ يِهَ ُأمُّ َوَرقََة ِبنُْت نَْوفٍَل اْلَنَْصاِري ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله وُل اَّلله

هِيَدَة َواَكنَْت قَْد مَجََعْت ا هيَا الشه َ بَْدًرا قَالَْت يَُزوُرَها َويَُسِمِ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ا غََزا َرُسوُل اَّلله آَن َواَكنَْت تَُؤمُّ أَْهَل َداِرَها َولَمه اَي لُْقْرأ

انً  ِ ائَْذْن يِل يِف الْغَْزِو َمَعك الَْحِديَث .َوَأَمَرَها َأْن تَُؤمه َأْهَل َداِرَها َوَجَعَل لَهَا ُمَؤِذِ ُن , َواَكَن لَهَا غاَُلٌم َوَجاِريٌَة وفيه } َأنه  َرُسوَل اَّلله يَُؤِذِ

َ أََمَرَها َأْن تَُؤمه َأْهَل َداِرَها { . َويِف الَْحِديِث َأنه الُْغاَلَم , وَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله اَها ِبقَِطيفٍَة لَهَالنهيِبه َصىله اَّلله لهَْيَا يِف اللهْيِل فَغَمه ا الَْجاِريََة قَاَما ا 

آُُهَا َما فََصلهََبَُما َواَكاَن  َحىته َماتَْت َوَذَهَبا فَأَْصَبَح مُعَُر فَقَاَم يِف النهاِس فَقَاَل َمْن ِعْنَدُه ِمْن ِعمْلِ َهَذْيِن َأْو َمْن َرأ َما فَُوِجَدا فَأََمَر هِبِ فَلَْيِجْئ هِبِ

َل َمْصلُوبني اِبلَْمِدينَِة َرَواُه َأبُو َداُود َوحَصه   َحُه اْبُن ُخَزيَْمَة. َأوه

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

هُه اَكَن لَهَا ُمَؤذِِ  (1 ن
ِ
ُجُل فَا ْن اَكَن ِفهِيْم الره

ِ
َماَمِة الَْمْرَأِة َأْهَل َداِرَها , َوا اِهُر فيه َدِلةل عىََل حِصهِة ا  َوايَِة َوالظه ْيًخا مََكَ يِف الِرِ ٌن َواَكَن ش َ

َا اكَ  رَبِيُّ َوَخالََف َأهنه ىَل حِصهِة َذكِلَ َأبُو ثَْوٍر َوالُْمَزيِنُّ َوالطه ُه َوغاَُلَمهَا َوَجاِريهََتَا َوَذَهَب ا   يِف َذكِلَ الَْجَماِهرُي .  نَْت تَُؤمُّ

ىَل النهيِبِِ  (2 هُه َجاَء ا  َِِساَء عن ُأيَبِِ ْبِن َكْعٍب َأن ُجِل الن َماَمُة الره ِ فيه دلةل عىل جواز ا  َ فَقَاَل: اَي َرُسوَل اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله َصىله اَّلله

هك تَْقَرُأ , َوَل نَْقَرُأ فََصِلِ  ن اِر قُلَْن ا  هْيةَلَ مَعَاًل قَاَل َما ُهَو؟ قَاَل ِنْسَوٌة َمِع  يِف ادله ِبنَا فََصلهْيت ثََماِنًيا , َوالِْوْتَر فََسَكَت مَعِلْت الل

ايِنُّ يِف اْلَ  النهيِبُّ َصىله  رَبَ َ قَاَل فََرَأيْنَا َأنه ُسُكوتَُه ِرًضا { قَاَل: َرَواُه َأبُو يَْعىَل َوالطه ُ عَلَْيِه َوَسمله نَاُدُه َحَسٌن. اَّلله س ْ
ِ
 ْوَسطِ , َوا

مامة ال معى  تصح ا 

ُ عَلَْيِه وَ  ُ َعْنُه : } َأنه النهيِبه َصىله اَّلله تَْخلََف اْبَن ُأِمِ َمْكُتوٍم , يَُؤمُّ النهاَس , َوُهَو َأمْعَى {َعْن َأنٍَس َريِضَ اَّلله َ اس ْ   َسمله

 حديث حصيح َرَواُه َأمْحَُد , َوَأبُو َداُود.  درجة احلديث:
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َماَمِة اْلَمْعَى ِمْن غرَْيِ َكَراَهِة.:  ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث ا ثبت عن عائشة أ هنا قالت: } ومل الَْحِديُث َدِليٌل عىََل حِصهِة ا 

تنَْيِ يَُؤمُّ النهاَس  َ اْبَن ُأِمِ َمْكُتوٍم عىََل الَْمِدينَِة َمره ُ عَلَْيِه َوَسمله تَْخلََف النهيِبُّ َصىله اَّلله اَلِة َوغرَْيَِها َوقَْد اس ْ ِتْخاَلفُُه يِف الصه  { َوالُْمَراُد اس ْ

ايِنُّ ِبلَْفظِ  رَبَ َة مَ َأْخَرَجُه الطه ِتْخاَلِف هَلُ فَبَلَغَْت ثاََلَث َعرْشَ اُت اِلس ْ ْت َمره نَاُدُه َحَسٌن َوقَْد عُده س ْ
ِ
اَلِة َوغرَْيَِها , َوا ًة. يِف الصه  ره

 يصىل عىل لك من قال لكمة الشهادة

ُ عَلَ  ِ َصىله اَّلله ُ َعهْنَُما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َر َريِضَ اَّلله ُ , َوَصلُّوا َخلَْف َمْن َعْن اْبِن مُعَ له اَّلله هَلَ ا  َ : } َصلُّوا عىََل َمْن قَاَل َل ا  ْيِه َوَسمله

 .} ُ له اَّلله هَلَ ا   قَاَل َل ا 

س ناده  درجة احلديث: نَاٍد َضِعيٍف  ضعيفا  س ْ
ِ
اَرقُْطيِنُّ اِب  َرَواُه ادله

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

َمةَ فيه َدِليٌل عىََل أَ  (1 ْن لَْم يَأِْت اِبلَْواِجبَاِت َواْلَْصُل َأنه َمْن قَاَل لَكِ
ِ
هَاَدِة,َوا َمَة الشه هُه يَُصىله عىََل َمْن قَاَل لَكِ هَاَدِة فهََلُ َما ن  الشه

ي قَتََل نَْفَسُه بِ  ِ ا َأاَن فاََل ِللُْمْسِلِمنَي َوِمنُْه َصاَلُة الِْجنَاَزِة عَلَْيِه .َويَُدلُّ هَلُ َحِديُث اذله َ َأمه ُ عَلَْيِه َوَسمله َمَشاِقَص فَقَاَل َصىله اَّلله

ِعيهِة َصاَلِة الِْجنَاَزِة َل خُيَصُّ مِ  اَلِة عَلَْيِه َوِلَنه مُعُوَم رَشْ له ُأَصيِلِ عَلَْيِه َولَْم يهَْنَهُْم َعْن الصه هَاَدِة ا  َمِة الشه نُْه َأَحٌد ِمْن َأْهِل لَكِ

 يٍل . ِبَدلِ 

هُه َليشرتط الَْعَداةَلِ يف ال مام , مَفْن حَصه  (2 ُ ,َوَأن له اَّلله هَلَ ا  اَلُة َخلَْف َمْن قَاَل َل ا  ْت َصاَلتُُه حَصهْت وفيه دليل عىل جواز الصه

َماَمُتُه   ا 

 فضل ال خذ ابلرخص

ُ تََعاىَل َعهْنَُما قَاَل : قَاَل َرُسو  َر َريِضَ اَّلله بُّ َأْن تُْؤىَت ُرَخُصُه مََكَ يَْكرَ َعْن اْبِن مُعَ َ تََعاىَل حُيِ نه اَّلله َ : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُه َأْن ُل اَّلله

  تُْؤىَت َمْعِصَيُتُه {

بُّ َأْن تُْؤىَت َعَزائُِمُه " حديث حصيح َرَواُه َأمْحَُد , َوحَصهَحُه اْبُن ُخَزيَْمَة َواْبُن ِحبهاَن , َويِف ِرَوايٍَة " مََكَ  درجة احلديث:   حُيِ

 ََ  غريب احلديث:

 :َعُه ِعْنَد الِشِ  رخصه ْخَصَة َما رُشَِع ِمْن اْلَْحاَكِم ِلُعْذِر َوالُْمَراُد هِبَا ُهنَا َما َسهههَلُ ِلِعَباِدِه َوَوسه ِة ِمْن تَْرِك بَْعِض الَْواِجبَاِت , الرُّ ده

اَبَحِة بَْعِض الُْمَحره 
ِ
 َماِت . َوا

 :َأي َحقٌّ ِمْن ُحقوِق هللا عزائُِمه ِ ُ وَأَمران هبا وفـ  الـحديث: الزاكة َعْزمٌة ِمْن َعَزماِت اَّلله وواجٌب  فَرائُِضه التـ  َأْوَجهَبا اَّلله

 ِمْن واجباته 

ْخَصِة أَ ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث:  فَْضُل ِمْن ِفْعِل الَْعزمِيَِة َكَذا ِقيَل َولَيَْس ِفيِه عىََل َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل َأنه ِفْعَل الرُّ

ُ ِبمُكْ   الْيرُْسَ َوَل يُرِيُد ِبمُكْ الُْعرْسَ { . ومن هذه َذكِلَ َدِليٌل بَْل يَُدلُّ عىََل ُمَساَواهِتَا ِللَْعزمِيَِة , َوالَْحِديُث يَُواِفُق قَْوهل تََعاىَل } يُرِيُد اَّلله

فطار يف رمضان للمسافر واملريض,قرص الصالة للمسافر, صالة املريض عىل قدر طاقته, املسح عىل اجلبرية, املسح الرخص, ال  

 عىل اخلفني. 
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 عقوبة اترك امجلعة

 ُ ِ َصىله اَّلله َعا َرُسوَل اَّلله َُما مَسِ ُ َعهْنُْم , َأهنه ِ ْبِن مُعََر, َوَأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله َ يَُقوُل َعْن َعْبِد اَّلله }  -عىََل أَْعَواِد ِمنْرَبِِه  - عَلَْيِه َوَسمله

ْم , مُثه لََيُكونُنه مِ  ُ عىََل قُلُوهِبِ نَيه َأْقَواٌم َعْن َوْدِعهِْم الُْجُمَعاِت , َأْو لََيْخِتَمنه اَّلله  ْن الْغَاِفِلنَي { . لََينهَْتِ

.  حصيح: حديث درجة احلديث  َرَواُه ُمْسمِلٌ

 ريب احلديث: غ

 هَلُ هَلُ غُ  أ عواد منربه نََة ثََماٍن مَعِ ٍ , َوِقيَل س َ ْبع نََة س َ َ س َ ُ عَلَْيِه َوَسمله اَلُم اْمَرَأٍة ِمْن :أ ي عىل الِْمْنرَبُ اذلي مُعَِل هَلُ َصىله اَّلله

ْقَواِل َمْيُموٌن اَكَن عَ  ِ اْلَ ُه عىََل َأََصِ ىَل ثاََلِث َدَرجٍ َولَْم يََزْل عَلَْيِه َحىته َزاَدُه َمْرَواُن يِف َزَمِن ُمَعاِويََة اْلَنَْصاِر اَكَن ََنهاًرا َوامْسُ

 ِسته َدَرجٍ ِمْن َأْسَفهِلِ 

  َْأْي تَْرِكهِْم الُْجُمَعاِت. َوْدِعهِم : 

 :ْم ُ عىََل قُلُوهِبِ ِب الْ  لََيْخِتَمنه اَّلله ِء ِبرَضْ ْ ِتيثَاُق ِمْن اليشه لََع الَْخمْتُ اِلس ْ لَْيِه , َوَل يُطه َل ا  َخامَتِ عَلَْيِه َكْتًما هَلُ َوتَْغِطَيًة ِلئاَله يُتََوصه

ِتْكبَاِرمِهْ َعْن قَُبوهِلِ َوعََدِم نُُفوِذ الَْحِقِ  ْعَراِضهِْم َعْن الَْحِقِ َواس ْ َْت الُْقلُوُب ِبَسبَِب ا  هِبِ ُتوْ عَلَْيِه, ش ُ هيِت ُاس ْ َياِء ال لهَْيَا اِبْلَش ْ ِثَق  ا 

 ِ ٌء , َوَهِذِه ُعُقوبٌَة عىََل عََدِم اِلْمِتثَاِل ِلَْمِر اَّلله ىَل اَبِطهِنَا يَشْ تَْياِن الُْجُمَعِة عَلهَْيَا اِبلَْخمْتِ فاََل يَْنُفُذ ا   , َوعََدِم ا 

 :اِل َوَعْن تَرْ  الْغَاِفِلنَي مُهْ ِمهْنَا أ ي يَْغُفلُوَن َعْن اْكِتَساِب َما يَْنَفُعهُْم ِمْن اْلَمْعَ  ِك َما يرَُضُّ

ْخبَاٌر ِبأَنه تَْرَكهَا ِمنْ ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث:  هَساُهِل ِفهيَا , َوِفيِه ا  َواِجِر َعْن تَْرِك الُْجُمَعِة َوالت  الَْحِديُث ِمْن َأْعَظِم الزه

مْجَاُع 
ِ
يهِة , َواْل َباِب الِْخْذَلِن اِبْللُكِِ . وفيه دلةل عىل فضل امجلعة َأْعَظِم َأس ْ َا فَْرُض عنَْيٍ ْطاَلِق , َواْلَْكرَثُ َأهنه

ِ
قَاِِئٌ عىََل ُوُجوهِبَا عىََل اْل

ْمُس  َ قَاَل } َخرْيُ يَْوٍم َطلََعْت ِفيِه الشه ُ عَلَْيِه َوَسمله آَدم َوِفيِه َدَخَل الَْجنهَة يَْوُم الُْجُمَعِة فِ  عن َأيِب ُهَرْيَرَة َوقَاَل َأنه النهيِبه َصىله اَّلله يِه ُخِلَق أ

يٌح  له يِف يَْوِم الُْجُمَعِة {.قال الرتمذي: حديث َحَسٌن حَصِ اعَُة ا   َوِفيِه ُأْخِرَج ِمهْنَا َوَل تَُقوُم السه

 وقت صالة امجلعة

ُ َعْنُه قَاَل : } ُكنها نَُصيِلِ َمعَ  َ يَْوَم الُْجُمَعِة , مُثه نَْنرَصُِف َولَيَْس  َعْن َسلََمَة ْبِن اْلَْكَوعِ َريِضَ اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َرُسوِل اَّلله

تََظلُّ ِبِه {   ِللِْحيَطاِن ِظلٌّ يُس ْ

َمُع َمعَ  : درجة احلديث ) ُكنها ََنْ ْمُس مُثه نَْرِجُع نَتَتَبهُع حديث حصيح ُمتهَفٌق عَلَْيِه , َواللهْفظُ ِللُْبَخاِرِيِ .َويِف لَْفظٍ ِلُمْسمِلٍ َذا َزالَْت الشه ُه ا 

 الَْفْ َء(. 

ْمِس َوَهَذا احلديث دليل ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث:  ِل َزَواِل الشه الَْحِديُث َدِليٌل عىََل الُْمَباَدَرِة ِبَصاَلِة الُْجُمَعِة ِعْنَد َأوه

ُ تََعاىَل َعْنُه قَاَل : َما ُكنها  ُمْعتَرَبٌ ِعْنَد الُْجْمهُوِر عىل َأنه  هْر ويشهد هل حديث َسهِْل بِْن َسْعٍد َريِضَ اَّلله َوْقَت الُْجُمَعِة ُهَو َوْقُت الظُّ

له بَْعَد الُْجُمَعِة. ُمتهَفٌق عَلَْيِه.  ى ا  ظهر والقَـْيلوةل يه فيه دلةل عىل اس تحباب القيلوةل بعد صالة امجلعة, وصالة ال ونَِقيُل , َوَل نَتَغَذه

ن مل يكن معها   نوم. النهْوم فـ  الظهرية, القائةل ِنصُف الهنار. فالقَـْيلُوةل نَْومُة ِنْصف الهنار, وقيل يه الاسرتاحة نصف الهنار وا 

نتاجية الفرد, وحيسن قدرته:  حقائق علمية يف فوائد القيلوةل عىل متابعة نشاطه  أ ىت العمل احلديث ليؤكد فوائد القيلوةل يف زايدة ا 

دقيقة ) وليس  48 – 18أ ن القيلوةل ملدة  2882اليويم . وأ كد الباحثون يف دراسة نرشت يف جمةل " العلوم النفس ية " عام 

أ كرث ( تكسب اجلسم راحة اكفية , وختفف من مس توى هرموانت التوتر املرتفعة يف ادلم نتيجة النشاط البدين واذلهين اذلي 
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بداية اليوم . ويرى العلامء أ ن النوم لفرتة قصرية يف الهنار يرحي ذهن ال نسان وعضالته, و يعيد حشن قدراته عىل بذهل ال نسان يف 

نتاجيته وحامسه للعمل. وأ كد الباحثون أ ن القيلوةل يف الهنار ملدة ل تتجاوز  دقيقة ل تؤثر عىل فرتة  48التفكري والرتكوز , ويزيد ا 

ذا  امتدت ل كرث من ذكل , فقد تسبب ال رق وصعوبة النوم . وتقول ادلراسة اليت متت حتت ا رشاف النوم يف الليل , أ ما ا 

ن القيلوةل تعزز اذلاكرة والرتكوز , وتفسح اجملال أ مام دورات جديدة من النشاط ادلماغ  يف  يساكلنيت ا  الباحث ال س باين " د. ا 

يف القيلوةل , ل ن الراحة املفرطة قد تؤثر عىل منط النوم العادي . وأ شار  منط أ كرث ارتياحا " . كام شدد الباحثون عىل عدم ال طاةل

يساكلنيت " ا ىل أ ن ادلول الغربية بدأ ت تدرج القيلوةل يف أ نظمهتا اليومية , وأ وىص بقيلوةل ترتاوح بني   48 – 18ادلكتور " ا 

 دقيقة . 

 كيف اكن خيطب النيب 

ِ َريِضَ  ْت َعْينَاُه , َوعاََل  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّلله َذا َخَطَب , امْحَره َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : } اَكَن َرُسوُل اَّلله َصْوتُُه ,  اَّلله

ا بَْعدُ  امُكْ , َويَُقوُل : َأمه هُه ُمنِْذُر َجيٍْش يَُقوُل : َصبهَحمُكْ َوَمسه ن تَده غََضُبُه , َحىته َكَ ِ , َوَخرْيَ الْهَْدِي  َواش ْ نه َخرْيَ الَْحِديِث ِكتَاُب اَّلله
ِ
, فَا

ٍد , َورَشه اْلُُموِر ُمْحَداَثهُتَا َولُكه ِبْدعٍَة َضاَلةَلٌ {   َهْدُي ُمَحمه

 َرَواُه ُمْسمِلٌ .  حصيححديث  درجة احلديث:

 غريب احلديث: 

 رِيِق أَ   : َخرْيَ الْهَْدِي َهْدُي ُمَحمهد ٍد اِبلطه رِيِق َطرِيُق ُمَحمه  ْي أَْحَسَن الطه

 :رَشه اْلُُموِر ُمْحَداَثهُتَا  . ِ , َوَل ِمْن َرُسوهِلِ  الُْمَراُد اِبلُْمْحَداَثِت َما لَْم يَُكْن اَثِبتًا برَِشْعٍ ِمْن اَّلله

  ٌََساِبٍق. الِْبْدعَُة لُغًَة :َما مُعَِل عىََل غرَْيِ ِمثَاٍل   : لُكه ِبْدعٍَة َضاَلةل 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

 فيه دلةل عىل أ ن خري احلديث كتاب هللا عز وجل وأ حسن الطرق طريق محمد صىل هللا عليه وسمل.  (1

 وفيه دلةل عىل أ ن رش ال مور لك معل خالف كتاب هللا عز وجل وس نة نبيه صىل هللا عليه وسمل .  (2

َم  وفيه دلةل عىل أ ن لك بدعة ضالةل (3 نهٍة َوقَْد قَسه ِعيهٌة ِمْن ِكتَاٍب , َوَل س ُ ِبَق هَلُ رَشْ َوالُْمَراُد هِبَا ُهنَا َما مُعَِل مْن ُدوِن َأْن يَس ْ

ِدِ عىََل الَْماَلِحَدِة  َسَة َأْقَساٍم َواِجبٌَة : َكِحْفظِ الُْعلُوِم اِبلتهْدِويِن , َوالره قَامَ الُْعلََماُء الِْبْدعََة مَخْ
ِ
ِ َوَمنُْدوبٌَة : َكِبنَاِء الَْمَداِرِس اِب ِة اْلَِدةله

َمٌة كخروج ا َِِياِب َوُمَحره  ملرأ ة اكس ية عارية َوَمْكُروَهة..َوُمبَاَحٌة : اَكلتهْوِسَعِة يِف َألَْواِن اْلَْطِعَمِة , َوفَاِخِر الث

تََحبُّ ِللَْخِطيِب َأْن يَْرفَعَ  (4 هُه يُس ْ ِهيِب  َوِفيه َدِلةل عىََل َأن ْ ِغيِب َوالرته ْ ِم ِمْن الرته َمُه َويَأيِْتَ جِبََواِمع الْلَكِ ِزَل الَكَ اِبلُْخْطَبِة َصْوتَُه َوجُيْ

ةَلً ِمْن ا ِتْحَباهِبَا َوَذَكَر ِفيِه مُجْ ا بَْعُد ( َوقَْد َعقََد الُْبَخاِريُّ اَباًب يِف اس ْ  ْلََحاِديِث. َويَأيِْتَ ِبقَْوهِلِ ) َأمه

 الصالة وتقصري اخلطبةتطويل 

َ يَُقوُل :  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : مَسِْعت َرُسوَل اَّلله ُجِل , َوِقرَصَ ُخْطَبتِِه َعْن مَعهاِر ْبِن اَيرِسٍ َريِضَ اَّلله نه ُطوَل َصاَلِة الره } ا 

 َمِئنهٌة ِمْن ِفْقهِِه { 

.  َرَواهُ  حصيححديث  : درجة احلديث  ُمْسمِلٌ
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 :  غريب احلديث

  ٍء فَهَُو َمِئنهٌة : َمئِنهٌة ٍء َدله عىََل يَشْ ُجِل , َولُكُّ يَشْ ا يُْعَرُف ِبِه ِفْقُه الره . َأْي عاََلَمٌة ِمْن ِفْقهِِه أَْي ِممه  هَلُ

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

 النيب صىل هللا عليه وسملة تيسريًا عىل الناس فقد اكنت صالة فيه دلةل عىل اس تحباب القصد يف خطبة صالة امجلع (1

 قصدًا وخطبته قصدًا 

ِلُع عىََل َحقَائِِق الْ  (2 ُجِل ِلَنه الَْفِقيَه ُهَو الُْمطه لَْفاِظ فَيَتََمكهُن فيه دلةل عىل أ ن ِقرَصُ الُْخْطَبِة عاََلَمًة عىََل ِفْقِه الره َمَعايِن َوَجَواِمعِ اْلَ

اَلَة  ِمنْ  كِلَ اَكَن ِمْن تََماِم َهَذا الَْحِديِث فَأَِطيلُوا الصه نه ِمْن الَْبَياِن التهْعِبرِي اِبلِْعَباَرِة الَْجْزةَلِ الُْمِفيَدِة , َوذِلَ
ِ
وا الُْخْطَبَة,َوا َواْقرُصُ

َم الَْعاِمَل يِف الُْقلُوِب الَْجاِذَب ِللُْعُقوِل اِب  بهَه اْلالَكَ َلةَلِ , لَِسْحًرا فَش َ تََمَل عَلَْيِه ِمْن الَْجَزاةَلِ َوتَنَاُسِق ادله ْحِر ؛ ِلَْجِل َما اش ْ لِسِ

ِو َذكِلَ , َوَل يَقْ  ِهيِب َوحَنْ ْ ِغيِب َوالرته ْ فَاَدِة الَْمَعايِن اْلَكِثرَيِة , َوُوقُوِعِه يِف َمَجاِزِه ِمْن الرته
ِ
له َمْن فَِقَه يِف الْمَ َوا َعايِن ِدُر عَلَْيِه ا 

ِم , َواَكَن َذكِلَ ِمْن َخَصائِِصِه َصىله  تَْياِن جِبََواِمعِ اْللَكِ
ِ
هُه يَتََمكهُن ِمْن اْل ن

ِ
هُه ُأويِتَ َجَواِمَع َوتَنَاُسِق َدَللهَِتَا فَا ن

ِ
َ فَا ُ عَلَْيِه َوَسمله  اَّلله

ِم .  اْللَكِ

 ضل الاغتسال وال نصات يوم امجلعةف

َ : } َمْن اْغتََسَل , مُثه َأىَت الُْجمُ  َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َر هَلُ , مُثه َريِضَ اَّلله َعَة , فََصىله َما قُِدِ

َماُم ِمْن ُخْطَبتِِه , مُثه يَُصيِلِ َمَعُه غُِفَر هَلُ 
ِ
ٍم { َأنَْصَت َحىته يَْفُرَغ اْل  َما بَيْنَُه َوبنَْيَ الُْجُمَعِة اْلُْخَرى َوفَْضُل ثاََلثَِة َأايه

 َرَواُه ُمْسمِل.  حصيححديث  درجة احلديث:

 غريب احلديث: 

 : ي تُقَاُم ِفيِه صالة امجلعة.  الُْجُمَعَة ِ  َأْي الَْمْوِضَع اذله

  ُكوُت,َوُهَو غرَْيُ  :َأنَْصَت نَْصاِت,َوُهَو السُّ
ِ
تَِمُعوا هَلُ , ِمْن اْل ا قَاَل تََعاىَل : } فَاس ْ ِء َوذِلَ ْ ْصغَاُء ِلَسَماعِ اليشه

ِ
ْذ ُهَواْل ِتَماعِ ا   اِلس ْ

 َوَأنِْصُتوا {. 

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ْحَراِزِه ِلَما ُذِكَر ِمْن اْلَْجِر ِمْن اِلْغتِ  (1 هُه َل بُده يِف ا  أَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء مُثه ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل َأن له َأنه يِف ِرَوايٍَة ِلُمْسمِلٍ } َمْن تََوضه َساِل ا 

هُه َل بُده ِمْن  َوايَِة بََياُن َأنه غُْسَل الُْجُمَعِة لَيَْس ِبَواِجٍب , َوَأن ههُ َأىَت الُْجُمَعَة { , َويِف َهِذِه الِرِ ن
ِ
َبَما يُْمِكنُُه فَا ِدٍ  النهاِفةَلِ َحس ْ ْرَها حِبَ لَْم يُقَِدِ

يهِة الَْمْسِجِد.   فَيمَِتُّ هَلُ َهَذا اْلَْجُر َولَْو اْقترََصَ عىََل حَتِ

هَما ُهَو َحاَل الُْخْطَبِة َل بَْعَد الَْفَراغِ ِمهْنَا , َوَل  (2 ن ِم ا  ْيَ  َعْن اْلالَكَ ه َوِفيِه َدَلةَلٌ عىََل َأنه الهنه ن
ِ
اَلِة فَا يَ  َعْنُه مََكَ َدله عَلَْيِه قَْبَل الصه ُه َل هَنْ

ُطُب فَقَْد لَغَْوَت { َوحديث  َماُم خَيْ
ِ
َذا قُلَْت ِلَصاِحِبك : َأنِْصْت يَْوَم الُْجُمَعِة َواْل ُ هذه الرواية ورواية مسمل: ا  ابِْن َعبهاٍس َريِضَ اَّلله

 ُ ِ َصىله اَّلله ِمُل َأْسَفاتََعاىَل َعهْنَُما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله ُطُب فَهَُو مَكَثَِل الِْحَماِر حَيْ َماُم خَيْ
ِ
َ : } َمْن تلََكهَم يَْوَم الُْجُمَعِة َواْل ًرا  عَلَْيِه َوَسمله

َعٌة {.  ي يَُقوُل هَلُ : َأنِْصْت لَيَْسْت هَلُ مُجُ ِ  َوَاذله
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وصالة النافةل تكفر الَْخَطااَي اْلاَكئِنَُة ِفميَا بنَْيَ امجلعتني  وفيه دلةل عىل أ ن الاغتسال مث اذلهاب ا ىل املسجد وال نصات للخطبة (3

ٌة والُْجْمهُورُ  ْبعِ َحىته تَُكوَن َعرْشَ ٍم َمَع الس ه ٍم أ ي تُغِفَر هَلُ ُذنُوُب ثاََلثَِة َأايه عىََل أ ن اذلنوب املغفورة يه الصغائر  , َوفَْضُل ثاََلثَِة َأايه

 وليست الكبائر.

 فرض والتنفليفصل بني ال

َذا َصلهْيت الْ  ُ َعْنُه قَاَل هَلُ : } ا  ُ َعْنُه , َأنه ُمَعاِويََة َريِضَ اَّلله ائِِب ْبِن يَزِيَد َريِضَ اَّلله ُجُمَعَة فاََل تَِصلْهَا ِبَصاَلٍة , َحىته تَتلََكهَم َأْو َعْن السه

ُ عَلَْيهِ  ِ َصىله اَّلله نه َرُسوَل اَّلله
ِ
ُرَج , فَا ُرَج {  خَتْ َ َأَمَراَن ِبَذكِلَ : َأْن َل نَِصَل َصاَلًة ِبَصاَلٍة َحىته نَتَلَكهَم َأْو خَنْ  َوَسمله

 َرَواُه ُمْسمِلٌ  حصيححديث  درجة احلديث:

ائُِب ْبُن يَزِيَد اْلِكنِْديُّ يِف اْلَْشهَِر ُودِلَ يِف الثهاِنَيِة مِ :  ترمجة الراوي َة الَْوَداعِ َمَع َأِبيِه , َوُهَو اْبُن ُهَو َأبُو يَزِيَد السه ْن الْهِْجَرِة َوَحرَضَ َحجه

ِننَي.  ْبعِ س ِ  س َ

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

ْيِ  التهْحِرمُي , وَ  (1 وِعيهُة فَْصِل النهاِفةَلِ َعْن الَْفرِيَضِة , َوَأْن َل تُوَصَل هِبَا , َوَظاِهُر الهنه هُه  لَيَْس ِفيِه َمرْشُ ن ا ِبَصاَلِة الُْجُمَعِة ؛ ِلَ َخاصًّ

َها ِقيَل : َوالِْحمْكَُة يِف  هَا َوغرَْيَ ِصيِصِه ِبِذْكِر َصاَلِة الُْجُمَعِة حِبَِديٍث يَُعمُّ اِوي عىََل خَتْ تََدله الره  َذكِلَ ِلئاَله يَْشتَِبَه الَْفْرُض اس ْ

 اِبلنهاِفةَلِ . 

ُل ِللنه  (2 نه ِفْعَل النهَواِفِل يِف الُْبُيوِت فيه اس تحباب التهَحوُّ
ِ
ىَل بَيِْتِه فَا َل ا  َأفَْضُل , اِفةَلِ ِمْن َمْوِضعِ الَْفرِيَضِة , َواْلَفَْضُل َأْن يَتََحوه

ىَل َمْوِضعٍ يِف الَْمْسِجِد َأْو غرَْيِِه. 
ِ
له فَا

ِ
 َوا

ُجوِد , َوقَْد َأْخَرَج أَ  (3 َر َأْو َوِفيِه تَْكِثرٌي ِلَمَواِضعِ السُّ َم َأْو يَتَأَخه بُو َداُود ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة َمْرفُوعًا } َأيَْعِجُز َأَحُدمُكْ َأْن يَتَقَده

ْفُه َأبُو َداُود.  ْبَحَة { َولَْم يَُضِعِ اَلِة يَْعيِن الس ُّ اهِلِ يِف الصه  َعْن يَِميِنِه َأْو َعْن مِشَ

 ريسن أ لك مترات قبل اخلروج لصالة الفط

ُ عنُه قاَل : " اكَن رُسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل ل يْغُدو يْوَم الِفْطر حىت يأ لُكَ تََمرا  ِت " َعْن َأنٍَس َريض اَّلله

 َأْخَرَجُه البخاريُّ . ويف روايٍة ُمَعلِقٍة ووصلها َأمْحَُد " َويَأ لُكُهُنه أ فرادًا.  حصيح: حديث درجة احلديث

 أ ي خيرج وقت الغداة يوم الفطر أ ي ا ىل املصىل حىت يأ لك مترات .  ل يغدو:غريب احلديث: 

واحلديث يدل عىل مداومته َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل عىل أ لك ثالث مترات أ و مخس أ و س بع م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك

 أ و أ قل من ذكل أ و أ كرث وترًا قبل اخلروج ا ىل صالة العيد. 

يظن ظان لزوم الصوم حىت يصيل العيد فك نه  احلمكة يف ال لك قبل الصالة أ ن ل:  ن ال لك قبل اخلروج ا ىل الصالةاحلمكة م

أ راد سد هذه اذلريعة. وقيل ملا وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم اس تحب تعجيل الفطر مبادرة ا ىل امتثال أ مر هللا قال 

 لك يف هذا اليوم قبل الصالة خالفًا. ابن قدامة : ول نعمل يف اس تحباب تعجيل ال  

وقيل ل ن احللو مما يوافق , ا يف احللو من تقوية البرص اذلي يضعفه الصوم ملب المتر اس تح : بل الصالةق احلمكة من أ لك المتر 

 ال ميان ويعرب به املنام ويرقق القلب ومن مثة اس تحب بعض التابعني أ ن يفطر عىل احللو مطلقًا. 
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 ا ىل الوحدانية وكذكل اكن يفعل َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل يف مجيع أ موره ترباكً بذكل.  ال شارةل :المترات وترًا  احلمكة من جعل

 تأ خري ال لك يوم ال حضى

ُ َعهْناُم قال : " اكَن النيبُّ َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل ل خْيُرُج يَْوَم الْ  ِفْطِر حىت يْطَعَم ول يَْطَعُم يَْوَم َعن اْبِن بَُريْدَة َعْن َأبيِه ريَض اَّلله

 ال حضى حىِت يَُصيل " 

 حديث حصيح َرواُه َأمْحَُد والرتمذي وحِصحه اْبُن ِحبِان.  درجة احلديث:

 هو بريدة بن احلصيب واْس ابن بريدة : عبد هللا بن بريدة بن احلصيب ال سلم  أ بو سهل املروزي. ترمجة الراوي: 

واحلديث دليل عىل رشعية ال لك يوم الفطر قبل الصالة وتأ خريه يوم ال حضى ا ىل ما بعد :  تفادة من احلديثال حاكم الفقهية املس  

ظهار كرامة هللا تعاىل للعباد برشعية حنر ال ضايح اكن ال مه الابتداء بأ لكها شكرًا هلل عىل ما  الصالة واحلمكة فيه هو أ نه ملا اكن ا 

 خلري ادلنيا وثواب الآخرة.  أ نعم به من رشعية النسكية اجلامعة

 خمالفة الطريق يف العيد

ذا اكَن يْوُم الْعيِد َخالََف الِطريَق  ِ َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل ا  ُ َعْنُه قاَل : " اكَن رسوُل اَّلله   " َعْن جابٍر ريَض اَّلله

.  حصيححديث  درجة احلديث:  َأْخَرَجُه الُْبَخاريُّ

مام واملأ موم أ ن يرجع من مصاله من هجة غري اجلهة اليت خرج من احلديث: م الفقهية املس تفادة ال حاك وفيه دليل أ نه يس تحب لال 

ليه.   مهنا ا 

  لينال بركته الفريقان واختلف يف وجه احلمكة يف ذكل فقيل:ليسمل عىل أ هل الطريقني وقيل:ة من خمالفة الطريق يوم العيد: احلمك

ليغيظ املنافقني برؤيهتم عزة  ليظهر شعائر ال سالم يف سائر الفجاج والطرق وقيل: قيل:ليقيض حاجة من هل حاجة فهيام و  وقيل:

لتكرث شهادة البقاع فا ن اذلاهب ا ىل املسجد أ و املصىل ا حدى خطواته ترفع درجة وال خرى  ال سالم وأ ههل ومقام شعائره وقيل:

احلمك اليت ل خيلو فعهل عهنا واكن ابن معر مع شدة حتريه  حتط خطيئة حىت يرجع ا ىل مزنهل وقيل : وهو ال َص أ نه ذلكل لكه من

 للس نة يكرب من بيته ا ىل املصىل. 

 ال عياد اثنان

ُ َعْنُه قاَل : قَدَم رسوُل هللا َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل املدينة َولهُم يَْومان يَلْعُبون فهيام ف َما قَاَل : " قَْد أَبْدلمَُك هللاَعْن َأنٍَس َريَض اَّلله  هِبِ

 َم ال حْضى ويْوَم الِْفْطر "َخرْيًا مهنام : يو 

س ْناٍد حصيح.  حصيححديث  درجة احلديث:  َأْخَرَجُه َأبو داُود والنسايئ اب 

احلديث يدل عىل أ نه قال َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل ذكل عقيب قدومه املدينة وأ ن أ ول عيد : ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث

ظهار الرسور يف العيدين مندوب وأ ن ذكل من طر يف الس نة الثانية من الهجرة. ال سالم عيد الف رشع يف وفيه دليل عىل أ ن ا 

بدال عيد اجلاهلية ابلعيدين املذكورين دلةل عىل أ نه يفعل يف العيدين املرشوعني ما تفعهل  ذ يف ا  الرشيعة اليت رشعها هللا لعباده ا 

منا خاجلاهلية يف أ عيادها  ومراده من أ فعال اجلاهلية ما ليس مبحظور ول شاغل عن طاعة وأ ما التوسعة الفهم يف تعيني الوقتني, وا 
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وقد اس تنبط بعضهم كراهية  النفس من لكف العبادة فهو مرشوع عىل العيال يف ال عياد مبا حصل هلم من تروحي البدن وبسط

الكبري أ بو حفص البس يت من احلنفية وقال : من أ هدى فيه بيضة ا ىل  الفرح يف أ عياد املرشكني والتش به هبم وابلغ يف ذكل الش يخ

 ك تعظاميً لليوم فقد كفر ابهلل. مرش 

 اس تحباب اخلروج ا ىل العيد ماش ياً 

ُرج ا ىل الِعيِد َماش يًا وأ ن تأ لك شيئًا قبل أ ن خترج "  نِِة َأْن خَتْ ُ َعْنُه قاَل : " ِمَن الس ُّ  َعْن عيل َريَض اَّلله

نُه  حسنحديث  ث:درجة احلدي ِمذيُّ وَحس ِ  رواُه الرِتْ

يس تحب أ ن خيرج الرجل ا ىل العيد ماش يًا وأ ن يأ لك شيئًا قبل أ ن خيرج, ويس تحب أ ن م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك

 العيد ماش يًا ويرجع روى ابن ماجه من حديث أ يب رافع وغريه : " أ نه َصىِل هللا عَلَْيِه َوَسمِل اكن خيرج ا ىل ل يركب ا ل من عذر.

 ماش يًا ". 

 ُُرم َِِباِس َوَما حَيْ لُّ ِمْن الل  اَبُب َما حَيِ

َ : } لَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله تَ َعْن َأيِب عَاِمٍر اْلَْشَعرِِيِ َريِضَ اَّلله يِت َأْقَواٌم يَس ْ الِْحَر  ِحلُّونَ َيُكونَنه ِمْن ُأمه

 َوالَْحرِيَر {

 َرَواُه َأبُو َداُود , َوَأْصهُلُ يِف الُْبَخاِرِيِ .  حصيح حديث درجة احلديث:

ِ ْبُن َوهْ ترمجة الراوي:  ِ اْبُن َهاِِنٍ َوِقيَل : َعْبُد اَّلله ِه فَِقيَل : َعْبُد اَّلله َبْيُد ْبُن َوْهٍب, ٍب َوِقيَل : عُ َأِبو عَاِمٍر اْلَْشَعرِِيِ ُاْخُتِلَف يِف امْسِ

ََ اْلَْشَعرِِيِ  اَم َولَيَْس ِبَعِمِ َأيِب ُمو ىَل ِخاَلفَِة َعْبِد الَْمكِلِ ابِْن َمْرَوان َسَكَن الشه  َوبَِقَ  ا 

 غريب احلديث: 

 :ََن.  الِْحَر ِتْحاَلُل الِزِ  َوالُْمَراُد ِبِه اس ْ

 :  الَْخاِلُص ِمْن الَْحرِيِر.  الَْخزُّ

 ة املس تفادة من احلديث: ال حاكم الفقهي

َعلُوَن الَْحَراَم حَ  (1 تَِحلُّوَن ِبَمْعىَن جَيْ ِرمِي ِلَباِس الَْحرِيِر ؛ ِلَنه قَْوهَلُ يَس ْ اَلًل وحترمي لباس اخلز فقَْد َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل حَتْ

يَرا َا اِبلَْخاِء الُْمْعَجَمِة ُاْخُتِلَف يِف َضْبطِ َهِذِه اللهْفَظِة يِف الَْحِديِث)احلر( فََظاِهُر ا  تَاُر َأهنه هُه خَيْ َباِس َأن ِد الُْمَصنِِِف هَلُ يِف اللِِ

َذا اَكَن ُهَو الُْمَراُد ِمْن الَْحِديِث فَهَُو الَْخاِلِص ِمْن الَْحرِيِر َوُعِطَف الَْحرِيُر عَلَْيِه ِمْن 
ِ
اِي.َوا َعْطِف الَْعاِمِ عىََل الَْخاِصِ ؛ ِلَنه َوالزه

ٌب ِمْن الَْحرِيِر ا وِف , َولَِكنهُه غرَْيُ ُمَراٍد ُهنَا ِلَما ُعِرَف ِمْن َأنه لَْخزه َضْ َهَذا َوقَْد يُْطلَُق عىََل ِثَياٍب تُنَْسُج ِمْن الَْحرِيِر َوالصُّ

ِ بِْن  َمُل َما َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َعْن َعْبِد اَّلله تَِكِِ َعْن أَِبيِه َسْعٍد قَاَل } : َرَأيْت ِبُبَخاَرى النهْوَع َحاَلٌل , َوعَلَْيِه حُيْ ش ْ َسْعٍد ادله

ِ َصىله  اَمُة َخِزٍ َسْوَداُء قَاَل : َكَساِنهيَا َرُسوُل اَّلله َ { . َرُجاًل عىََل بَْغةَلٍ بَْيَضاَء عَلَْيِه مِعَ ُ عَلَْيِه َوَسمله  اَّلله

 ان ولبس احلرير. فيه دلةل عىل أ ن طائفة من ال مة ستس تحل الز (2

 

 



 

48 
 

 

 لبس احلرير لعذر

مْحَِن بِْن عَ  َص ِلَعْبِد الره َ َرخه ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه : } َأنه النهيِبه َصىله اَّلله برَْيِ يِف قَِميِص الَْحرِيِر يِف َسَفرٍ َعْن َأنٍَس َريِضَ اَّلله ِمْن  ْوٍف , َوالزُّ

َما {  ِحكهٍة اَكنَْت هِبِ

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه.  حصيححديث  يث:درجة احلد

 نَْوٌع ِمْن الَْجَرِب. : ِحكهٍة  غريب احلديث:

ْخَصُة يِف الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاكم  هْت الرُّ رَبِيُّ : َدل فيه دليل عىل جواز لبس احلرير لعذر اكحلكة وغريها فَقَاَل الطه

هُه جَيُوُز. لُبِْسِه ِللِْحكهِة عىََل َأنه َمْن قََص  ن
ِ
ِو َذكِلَ فَا اَلحِ , َوحَنْ  َد ِبلُبِْسِه َدفَْع َما ُهَو َأْعَظُم ِمْن َأَذى الِْحكهِة َكَدفْعِ الِسِ

 جواز لبس احلرير للنساء

َ قَاَل : } أُِحله  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه َأنه َرُسوَل اَّلله ََ َريِضَ اَّلله يِت , َوُحِرَِم عىََل َعْن َأيِب ُمو اَنِث ُأمه
ِ
َهُب َوالَْحرِيُر ِل اذله

 ُذُكوِرَها { 

ِمِذيُّ َوحَصهَحُه .  حصيح حديث درجة احلديث: ْ هَسايِئُّ َوالرِتِ  َرَواُه َأمْحَُد َوالن

هَ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ِرمِي لُبِْس الِرَِجاِل اذله َِِساِء. َوِفيِه َدِليٌل عىََل حَتْ  َب َوالَْحرِيَر , َوَجَواِز لُبِْسهَِما ِللن

 الظهور ابملظهر احلسن من الس نة

 َ نه اَّلله َ قَاَل : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه َأنه النهيِبه َصىله اَّلله َراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َريِضَ اَّلله َذا َأنَْعَم عىََل َعْبِدِه ِنْعَمًة أَ َعْن مِعْ بُّ ا  ى َأثََر ْن يَرَ حُيِ

 ِنْعَمِتِه عَلَْيِه {

.  حسنحديث  درجة احلديث:  َرَواُه الَْبهْيَِق ُّ

ِه , َوَملْبَِسهِ ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث:  ْظهَاَر ِنْعَمِتِه يِف َمألَْكِ بُّ ِمْن الَْعْبِد ا  َ تََعاىَل حُيِ ه يِف َهِذا الَْحِديِث َدَلةَلٌ َأنه اَّلله ن
ِ
ُه  فَا

َق عَلَْيِه وَ  نٍَة قََصَدُه ؛ ِلَيتََصده آُه الُْمْحتَاُج يِف َهْيئٍَة َحس َ َذا َرأ هُه ا  ن ْظهَاٌر ِللَْفْقِر ِبِلَساِن ُشْكٌر ِللنِِْعَمِة ِفْعيِلٌّ ؛ َوِلَ
ِ
بََذاَذُة الْهَْيئَِة ُسَؤاٌل , َوا

اَكيَِة َأنْطَ  ا ِقيَل َوِلَساُن َحايِل اِبلِشِ  ُق َوِقيَل َوَكَفاك َشاِهُد َمنَْظرِي َعْن َمْخرَبِي . الَْحاِل َوذِلَ

 مقدار ما جيوز للرجال من احلرير

ُ عَ  ِ َصىله اَّلله َا َأْخَرَجْت ُجبهَة َرُسوِل اَّلله ُ َعهْنَُما : } َأهنه اَء ِبنِْت َأيِب بَْكٍر َريِضَ اَّلله َ , َمْكُفوفََة الَْجْيِب َواَعْن َأمْسَ ْلمُكهنْيِ لَْيِه َوَسمله

يَباجِ { .   َوالَْفْرَجنْيِ اِبدِلِ

النهيِبُّ َرَواُه َأبُو َداُود , َوَأْصهُلُ يِف ُمْسمِلٍ َوَزاَد : } اَكنَْت ِعْنَد عَائَِشَة َحىته قُِبَضْت , فَقَبَْضهتَا , َواَكَن  حصيححديث  درجة احلديث:

َ يَلْبَُسهَا , فَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله هَا ِللَْوفِْد نَْحُن نَْغِسلُهَا ِللَْمْرََض يُْستَْشَفى هِبَا { َوَزاَد الُْبَخاِريُّ يِف اْلََدِب الُْمْفَرِد : } َواَكَن يَلْبَسُ َصىله اَّلله

 َوالُْجُمَعِة { 
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ىَل اْبِن مُعََر سبب ورود احلديث:  اَء َأْرَسلَْت ا  ِرُِم الَْعمَلَ يِف الثهْوِب فَأََجاَب الَْحِديُث يِف ُمْسمِلٍ هَلُ َسبٌَب َوُهَو َأنه َأمْسَ هُه حُيَ هُه بَلَغَهَا َأن َأن

هَما يَلْبَُس الَْحرِيرَ  ن َ يَُقوُل:ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َر يَُقوُل مَسِْعت َرُسوَل اَّلله َع مُعَ هُه مَسِ َمْن َل َخاَلَق هَلُ فَِخْفت َأْن يَُكوَن الَْعمَلُ ِمنُْه  ِبأَن

اُء الُْجبهَة.   فَأَْخَرَجْت أَمْسَ

يِْل َويِف :  الَْمْكُفوفَةِ غريب احلديث:  هُه َجَعَل هَلُ ُكفهًة َوُهَو َما يُكَفُّ ِبِه َجَواِنهُبَا َويُْعَطُف عَلهَْيَا , َويَُكوُن َذكِلَ يِف اذله الَْفْرَجنْيِ َويِف َأن

 . يَباجِ و اْلمُكهنْيِ  ِمْن الَْحرِيِر.َو َما غَلُظَ هُ  :ادِلِ

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

يهِْلِ  (1 َذ َجْيُبُه ِمْن َحرِيٍر َواَكَن ذِلَ ِ ِمِه ِكَفاٌف ِمنُْه.  ِفيِه َجَواُز لبس اجلبة املكفوفة ابحلرير والَْمْكُفوُف ِمْن الَْحرِيِر َما ُاختُّ  , َوَأمَْكَ

  فَْرَجاِن ِمْن غرَْيِ َكَراَهٍة َوفيه َجَواُز لُبِْس الُْجبهِة , َوَما هَلُ  (2

هُه  (3 َفى َأن هُه خَيْ له َأن ِوِه َكَذا ِقيَل ا  ِل اِبلِزِينَِة ِللَْواِفِد َوحَنْ ِتْحَباِب التهَجمُّ  َوِفيِه اس ْ

ْبَحِة ِمْن الَْحرِيِر , (4 َوِكيِس الُْمْصَحِف , َوِغَشايَِة الُْكُتِب فاََل فيه جواز ِخيَاَطُة الثهْوِب خِبَْيطِ الَْحرِيِر , َولُبُْسُه َوَجْعُل َخْيطِ الس ُّ

ْيِ  هَلُ  وِل الهنه  يَنْبَِغ  الْقَْوُل ِبَعَدِم َجَواِزِه ِلَعَدِم مُشُ

ْرَسالُهَا بنَْيَ الْ  (9
ِ
آَداٌب ِمهْنَا يِف الِْعَماَمِة تَْقِصرُي الَْعْذبَِة فاََل تَُطوُل ُطوًل فَاِحًشا,َوا َباِس أ ,َويِف َكِتَفنْيِ َويِف اللِِ ,َوجَيُوُز تَْرُكهَا اِبْلََصاةَلِ

ىَل الرُّ  َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله اَء اَكَن مُكُّ النهيِبِِ َصىله اَّلله فَْراُط تَْوِسَعِة الثَِِياِب الْقَِميِص اْلمُكُّ ِلَحِديِث َأيِب َداُود َعْن أَمْسَ اَلِم ا  ْسغِ قَاَل ابُْن َعْبِد السه

ِم ِبْدعَ  رُ َواْلَمَْكَ اِق َوحَيْ ِبهَلُ ِزاَيَدًة عىََل ِنْصِف السه َباُس َوالْقَِميُص أَْن َل يُس ْ ِر َوِمثهُْلُ اللِِ ٌف َويِف الِْمْْئَ ْن َجاَوَز اْلَكْعَبنْيِ . ٌة َورَسَ  ُم ا 

 

اجلنائز كتاب من أ حاديث رشح 

 كراهة متين املوت

ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسولُ  ْن اَكَن َل  َعْن َأنٍَس َريِضَ اَّلله
ِ
ٍ نََزَل ِبِه , فَا َ : } َل يَتََمنهنَيه َأَحُدمُكْ الَْمْوَت ِلرُضِ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله بُده اَّلله

ا يِل , َوتََوفهيِن َما اَكنَْت الَْوفَاُة َخرْيً   ا يِل { ُمتََمنًِِيا فَلَْيُقْل : اللههُمه َأْحِييِن َما اَكنَْت الَْحَياُة َخرْيً

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه.  حصيححديث  درجة احلديث:

َيِة َذكِلَ ِمْن م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ْيِ  َعْن تََميِنِ الَْمْوِت ِللُْوقُوعِ يِف باََلٍء َوِمْحنٍَة َأْو َخش ْ الَْحِديُث َدِليٌل عىََل الهنه

وِ  رْبِ عىََل الْقََضاِء َوعََدِم الِرَِضا َويِف قَ عَُدِوٍ َأْو َمَرٍض َأْو فَاقٍَة َأْو حَنْ نَْيا ؛ ِلَما يِف َذكِلَ ِمْن الَْجَزعِ َوعََدِم الصه ٍ َها ِمْن َمَشاِقِ ادلُّ ْوهِلِ : " ِلرُضِ

ه  ن
ِ
يِن فَا َذا اَكَن ِلغَرْيِ َذكِلَ ِمْن َخْوٍف أَْو ِفْتنٍَة يِف ادِلِ هُه ا  ىَل َأن َذا َأَرْدت نََزَل ِبِه " َما يُْرِشُد ا  عَاِء } ا  ُه َل بَأَْس ِبِه , َوقَْد َدله هَلُ َحِديُث ادلُّ

هَاَدِة .  لَْيك غرَْيَ َمْفُتوٍن { َأْو اَكَن تََمنًِِيا ِللشه  ِبِعَباِدك ِفْتنًَة فَاْقِبْضيِن ا 

 الرتغيب يف تلقني احملترض

ُ "  َعْن َأيِب َسِعيٍد , َوَأيِب ُهَرْيَرَة قَاَل قَاَل َرُسولُ  له اَّلله هَلَ ا  َ : " لَقِِنُوا َمْواَتمُكْ َل ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله  اَّلله

آِخُر قَْوهِلِ  حصيححديث  درجة احلديث: هَلَ ا  َرَواُه ُمْسمِلٌ َواْلَْربََعُة , َوَهَذا لَْفظُ ُمْسمِلٍ َوَرَواُه اْبُن ِحبهاَن بِزاَيَدٍة } فََمْن اَكَن أ ُ َل ا  له اَّلله

ْن َأَصابَُه َما َأَصابَُه قَْبَل َذكِلَ {. 
ِ
ْهِر َوا  َدَخَل الَْجنهَة يَْوًما ِمْن ادله
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ايه:غريب احلديث: 
ِ
لِْقـني: فَههمه. و تَلَقهنته: َأخذته لَقاِنـَيًة. وقد لَقهنَنـ  فالٌن الكمًا تَلْقـينًا َأي فَههَمنـ  منه ما لـم َأفْهَم. و الته  لَقهنَه ا

َياِق الَْمْوِت َهَذا اللهْفظَ الَْجِليلَ  ي يِف س ِ ِ نُوا تَْذِكرُي اذله   اكلتهْفهمِي. وغالٌم لَِقٌن: رسيُع الفهم واملراد بلَقِِ

هل ا ل هللا َوَذكِلَ ِلَيُقو م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك لَهَا اس تحباب تلقني من أ رشف عىل املوت لكمة التوحيد: ويه ل ا 

مِهْ  ا َمْوىَت غرَْيِ ِمِه فَيَْدُخَل الَْجنهَة. َوالُْمَراُد ِبَمْواَتمُكْ َمْوىَت الُْمْسِلِمنَي , َوَأمه آِخَر الَكَ ُ فَتَُكوُن أ ْساَلُم مََكَ َعَرَضُه َصىله اَّلله
ِ
ْم اْل  فَُيْعَرُض عَلهَْيِ

َ عىََل مَعِِِه ِعْنَد الوفاة َوعىََل ا ْساَلَم فَأَْسمَلَ . عَلَْيِه َوَسمله
ِ
ُدُمُه فََعاَدُه َوَعَرَض عَلَْيِه اْل ي اَكَن خَيْ ِ ِ ِ اذله ِمِ  ذِلِ

 فوائد أ خرى: 

ِه ِلَما َأْخَرَجهُ  .1 ِِ ِ َولُْطِفِه َوِبِرِِه فَيَْحُسُن َظنُُّه ِبَرب ٍر مَسِْعت َرُسوَل ُمْسمِلٌ ِمْن َحِديِث َجابِ  يَس تحب َأْن يَُذكهَر الَْمرِيُض بَِسَعِة َرمْحَِة اَّلله

نه اِبَ  ِسُن الظه له َوُهَو حُيْ َ يَُقوُل قَْبَل َمْوِتِه:َل يَُموتَنه َأَحُدمُكْ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِ {. اَّلله  َّلله

ىَل الِْقْبةَلِ ِلَما َأْخَرَجُه الَْحامِكُ وَ  .2 َياِق املوت ا  َه َمْن ُهَو يِف س ِِ ُ يَس تحب َأْن يَُوجه حَصهَحُه ِمْن َحِديِث َأيِب قَتَاَدَة } َأنه النهيِبه َصىله اَّلله

َ , َوَأْوىَص ِبثُلُِث مَ  اِء ْبِن َمْعُروٍر قَالُوا : تُُويِفِ َ ِحنَي قَِدَم الَْمِدينََة َسأََل َعْن الرَْبَ َه عَلَْيِه َوَسمله ِ , َوَأْوىَص َأْن يَُوجه اهِلِ كَل اَي َرُسوَل اَّلله

َ : َأَصاَب الِْفْطَرَة , َوقَْد َرَدْدُت  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َذا ُاْحُترِضَ فَقَاَل َرُسوُل اَّلله ِه مُثه َذَهَب فََصىله عَلَْيِه , َوقَاَل  الِْقْبةَلَ ا  ثُلُثَُه عىََل َودَلِ

  : اللههُمه اْغِفْر هَلُ َوَأْدِخهْلُ َجنهتَك َوقَْد فََعلْت {.

 قضاء دين امليت

َ قَاَل:}نَْفُس الُْمْؤِمِن ُمَعله  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعْنُه َعْن النهيِبِِ َصىله اَّلله  قٌَة ِبَديِْنِه َحىته يُْقََض َعْنُه{َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله

نَُه.  حسنحديث  درجة احلديث: ِمِذيُّ َوَحس ه ْ  َرَواُه َأمْحَُد َوالرِتِ

 حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: ال  

ه  .1 ُت َمْشُغوًل ِبَديِْنِه بَْعَد َمْوِتِه َوقَْد َوَرَد الت هُه َل يََزاُل الَْميِِ يِْن َحىته فيه اس تحباب املبادرة بقضاء دين امليت َلن ْشِديُد يِف ادله

اَلَة عىََل َمْن َما َ الصه ُ عَلَْيِه َوَسمله َ تََرَك َصىله اَّلله ُ عَلَْيِه َوَسمله َحابَِة , َوَأْخرَبَ َصىله اَّلله هَلُ َعْنُه بَْعُض الصه مه َت َوعَلَْيِه َديٌْن َحىته حَتَ

يَْن .  له ادله ِل َدفَْعٍة ِمْن َدِمِه لُكُّ َذنٍْب ا  هِيِد ِعْنَد َأوه هُه يُْغَفُر ِللشه  َأن

ْيِن الَْمأُْخوِذ ِبرَِضا َصاِحِبِه فََكْيَف ِبَما ُأِخذَ  وِفيِه َحثٌّ عىََل التهَخلُِّص َعْنُه قَْبلَ  .2 َذا اَكَن َهَذا يِف ادله
ِ
هُه َأمَهُّ الُْحُقوِق,َوا  الَْمْوِت,َوَأن

 غَْصًبا َوهَنًْبا َوَسلًْبا . 

 غسل أ حد الزوجني الآخر

َ قَاَل لَهَ ُ عَلَْيِه َوَسمله َ َعْن عَائَِشَة َأنه النهيِبه َصىله اَّلله لُْتك {ا : ل  ْو ِمِت قَْبيِل لَغَسه

 َرَواُه َأمْحَُد َواْبُن َماَجْه َوحَصهَحُه اْبُن ِحبهاَن .  حصيححديث  درجة احلديث:

 ال حاكم الفقهية املس تفادة من احلديث: 

َل َزْوَجتَُه َوُهَو قَْوُل الُْجْمهُوِر َعنْ  .1 ُجِل َأْن يُغَِسِ ُ  ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل َأنه ِللره ُ َعهْنَا : َأنه فَاِطَمَة َريِضَ اَّلله اَء ِبنِْت مُعَيٍْس َريِضَ اَّلله َأمْسَ

هُه َأْخَرَج َأبُو َداُود يِف  ن
ِ
ا يِف اْلََجاِنِب فَا ُ َعْنُه َوَأمه لَهَا عيَِلٌّ َريِضَ اَّلله يِل ِمْن َحِديِث َأيِب بَْكِر ْبِن َعهْنَا َأْوَصْت َأْن يُغَِسِ َعيهاٍش َعْن  الَْمَراس ِ
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َذا َماتَْت ا َ : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ِد ْبِن َأيِب َسهٍْل َعْن َمْكُحوٍل قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َها ُمَحمه لَْمْرَأُة َمَع الِرَِجاِل لَيَْس ِفهِيْم اْمَرَأٌة غرَْيُ

َِِساِء لَيَْس َمَعهُنه َرُجٌل غرَْيُ  ُجُل َمَع الن س ناده ضعيف. َوالره ُد الَْماَء اْنهَتَيى وا  ةَلِ َمْن َل جَيِ َماِن َويُْدفَنَاِن { َوُُهَا ِبَمزْنِ َُما يَُيمه هنه
ِ
 ُه فَا

َا قَالَْت : لَ  .2 تََدلُّ هَلُ ِبَما َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َعْن } عَائَِشَة َأهنه تَْقبَ َوفيه جواز غُْسُل الَْمْرَأِة َزْوهَجَا ويُس ْ لْت ِمْن َأْمرِي َما ْو اس ْ

ْن اكَ 
ِ
َ غرَْيُ ِنَسائِِه { َوحَصهَحُه الَْحامِكُ َوا ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َل َرُسوَل اَّلله تَْدبَْرت َما غَسه ُِِدُه َما َرَواُه الَْبهْيَِق ُّ " اس ْ اِبيهٍة .َويَُؤي َن قَْوَل حَصَ

هَلُ َولَْم يُْنِكْرُه َأَحٌد. ِمْن َأنه َأاَب بَْكٍر َأْوىَص اْمَرَأتَ  يٍْس َأْن تُغَِسِ اَء ِبنَْت مُعَ  ُه َأمْسَ

 عىل امليتفضل كرثة املصلني 

َ يَُقوُل:} َما ِمْن  ُ عَلَْيِه َوَسمله ُ َعهْنَُما قَاَل : مَسِْعت النهيِبه َصىله اَّلله ُم عىََل ِجنَاَزِتِه َرُجٍل ُمْسمِلٍ يَُموُت فَيَُقو َعْن اْبِن َعبهاٍس َريِضَ اَّلله

ُ ِفيِه {  له َشفهَعهُْم اَّلله ِ َشيْئًا, ا   َأْربَُعوَن َرُجاًل,َل يرُْشُِكوَن اِبََّلله

 َرَواُه ُمْسمِلٌ .  حصيححديث  درجة احلديث:

ِفـيعِ فـ  حاجة يسأَ غريب احلديث:  فاعُة: الكم الشه لـيه: فـ  معىن شَفَع لـ  يَْشَفُع شفاعًة و تََشفهَع: َطلََب.والشه
ِ
لُها لغريه. و َشَفَع ا

لـيه. 
ِ
 َطلََب ا

ِت َوَأنه َشَفاعََة الُْمْؤِمِن اَنِفَعٌة َمْقبُ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك وةَلٌ يِف الَْحِديِث َدِليٌل عىََل فَِضيةَلِ تَْكِثرِي الَْجَماعَِة عىََل الَْميِِ

له ُشفِِعُ  ِعْنَدُه تََعاىَل َويِف ِرَوايَةٍ  ٌة ِمْن الُْمْسِلِمنَي يَْبلُُغوَن لُكُّهُْم ِمائًَة يَْشَفُعوَن ِفيِه ا  وا ِفيِه َويِف ِرَوايٍَة ثاََلثَُة َما ِمْن ُمْسمِلٍ يَُصيِلِ عَلَْيِه ُأمه

َجْت َأْجِوبًَة ِلَسائِِلنَي َسأَلُوا عَ   ْن َذكِلَ فَأََجاَب لُكُّ َواِحٍد َعْن ُسَؤاهِلِ . ُصُفوٍف قَاَل الْقَايِض:ِقيَل:َهِذِه اْلََحاِديُث َخره

 الصالة عىل امليت بعد دفنه

ِه َوَسمِل فَقَالُوا : ماتْت فَقَاَل َعْن َأيب ُهرْيرَة ريَض هللا َعْنه يف قِصة املرَأِة اليِت اكنْت تَُقمُّ املْسجد قال فَسأََل َعهْنا النيِبُّ َصىِل هللا عَلَيْ 

ُّوه فََصىل عَلهَْيا. : " أَفاَل ُكنْ  آَذنُْتُموين ؟ " فَكهَُنْم َصغِروا َأْمرها فَقَال : " ُدلُوين عىل قرَْبها " فََدل  مُتْ أ

نه هللا عزه وجله يُنَوِِ  حصيححديث  درجة احلديث: نه هذِه الُْقُبور مملُوَءةٌ ُظلَْمٌة عىل أ هِلها وا  ُرَها ُمتَِفٌق عَلَْيِه وزاَد مْسمٌل مثه قاَل : " ا 

 لَهُْم بصاليت عَلهَْيم " وهذه الزايدة مل خيرهجا البخاري ل هنا مدرجة يف هذا ال س ناد ويه من مراس يل اثبت كام قال أ محد. 

 تَقم املسجد: أ ي خترج القاممة منه ويه الكناسة. غريب احلديث: 

يت بعد دفنه مطلقًا سواء أ صيل عليه قبل ادلفن واحلديث دليل عىل حصة الصالة عىل امل م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك

نه مات والنيب َصىِل هللا  آهل وسمل عىل الرباء بن معرور فا  ىل هذا ذهب الشافع  ويدل هل أ يضًا صالته صىل هللا عليه وأ أ م ل وا 

 عَلَْيِه َوَسمِل مبكة فلام قدم صىل عىل قربه واكن ذكل بعد شهر من وفاته.

 

 رية الثانيةعاء للميت بعد التكبادل

َ عىََل ِجنَ  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه " قَاَل } : َصىله َرُسوُل اَّلله اَزٍة فََحِفْظت ِمْن ُدعَائِِه : اللههُمه اْغِفْر َعْن َعْوِف ْبِن َماكِلٍ َريِضَ اَّلله

ُه , َوعَاِفِه , َواْعُف َعْنُه , َوَأْكِرْم نُُزهَلُ  ِد , َونَقِِِه ِمْن الَْخَطااَي مََكَ يُنَقهى الثهوْ هَلُ , َواْرمَحْ ْع ُمْدَخهَلُ , َواْغِسهْلُ اِبلَْماِء َوالثهلِْج َوالرَْبَ ُب  , َوَوِسِ

ا ِمْن َأْههِلِ , َوَأْدِخهْلُ الَْجنه  ا ِمْن َداِرِه , َوَأْهاًل َخرْيً نَِس , َوَأبِْدهْلُ َداًرا َخرْيً  َة , َوِقه ِفْتنََة الْقرَْبِ َوعََذاَب النهاِر { اْلَبَْيُض ِمْن ادله
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 َرَواُه ُمْسمِلٌ . حصيححديث  درجة احلديث:

 غريب احلديث: 

  نَُس هسخ. ادله هس الثهُوب أ ي ات  : الوخُس وقد تََدن

 أ ي نظيف و النهقَاُء: النظافة. ونقه :  : نُقَاَوُة اليشء و نُقَايَُتُه خياره والنَِق ٌّ

 لفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاكم ا

فيه أ نه يس تحب ادلعاء للميت هبذا ادلعاء وبغريه من ال دعية اليت ثبتت عن النيب صىل هللا عليه وسمل كحديث َأيِب ُهَرْيَرَة  .1

َذا َصىله  َ ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ تََعاىَل َعْنُه قَاَل } : اَكَن َرُسوُل اَّلله ِتنَا , َريِضَ اَّلله نَا , َوَميِِ عىََل ِجنَاَزٍة يَُقوُل : اللههُمه اْغِفْر ِلَحِيِ

ْساَلِم , َوَمْن تََوفهْيته ِمنها فَتَ َوَشاِهِداَن , َوغَائِِبنَا , َوَصِغرِياَن , َوَكِبرِياَن َوَذَكِراَن , َوُأنْثَااَن , اللههُمه َمْن َأْحيَْيته ِمنها فَأَ 
ِ
َوفهُه عىََل ْحِيِه عىََل اْل

رِْمنَا َأْجَرُه , َوَل تُِضلهنَا بَْعَدُه { َرَواُه ُمْسمِلٌ َواْلَْربََعُة.  ميَاِن .اللههُمه َل حَتْ
ِ
 اْل

اِفُع يَُباِلُغ يِف َطلهَِبَا يُرِيُد قَُبوَل َشَفاَعِتِه ِفي .2 ُْم ُشَفَعاُء َوالشه ُ ِه فيه حث عىل ال خالص يف ادلعاء للميت ِلَهنه قال النهيِبه َصىله اَّلله

عَاَء { َرَواُه َأبُو َداُود َوحَصهَحُه اْبنُ  ِت فَأَْخِلُصوا هَلُ ادلُّ هْيمُتْ عىََل الَْميِِ َذا َصل َ : } ا    ِحبهاَن. عَلَْيِه َوَسمله

 الندب ا ىل ال رساع ابجلنازة

ُ َعْنُه َعْن النهيِبِِ صَ  نْ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله
ِ
لَْيِه َوا ُموهَنَا ا  ْن تَُك َصاِلَحًة فََخرْيٌ تُقَِدِ

ِ
َ قَاَل:}َأرْسُِعوا اِبلِْجنَاَزِة,فَا ُ عَلَْيِه َوَسمله  تَُك ىله اَّلله

 ِسَوى َذكِلَ فرََشٌّ تََضُعونَُه َعْن ِرقَاِبمُكْ { 

 ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  حصيححديث  درجة احلديث:

ُدُه َحِديُث اْبنِ من احلديث:  م الفقهية املس تفادةال حاك ِِ ِت َوَدفِْنه َويَُؤي مُعََر مَسِْعت َرُسوَل  الَْحِديُث َدِليل عىََل الُْمَباَدَرِة ِبتَْجهوِِز الَْميِِ

َ يَُقوُل: هللا ُ عَلَْيِه َوَسمله ىَل قرَْبِِه { َصىله اَّلله ِبُسوُه َوَأرْسُِعوا ِبِه ا  َذا َماَت َأَحُدمُكْ فاََل حَتْ نَاٍد َحَسٍن .  ا  س ْ
ِ
ايِنُّ اِب رَبَ تََحبُّ وَأْخَرَجُه الطه يُس ْ

ِت َأوْ  ٍة خُيَاُف َمَعهَا ُحُدوُث َمْفَسَدٍة اِبلَْميِِ ىَل ِشده ي  ا  هُه َل يَنهَْتِ ن اُع اِبجلنازة لَِكْن حِبَْيُث ا  رْسَ
ِ
عِ َوالُْجْمهُوِر.  اْل يِِ َمَشقهٍة عىََل الَْحاِمِل َوالُْمش َ

ِديُد.  الُْمَرادُ  اُع الشه رْسَ
ِ
يهِة الَْميْشِ الُْمْعتَاِد َويُْكَرُه اْل اعِ فَْوَق ََسِ رْسَ

ِ
 اِبْل

ىَل "قَاَل الُْقْرُطيِبُّ : : ابجلنازة احلمكة من ال رساع  هَما أَدهى ا  فِْن َوِلَنه الُْبطَْء ُرب ِت َعْن ادله التهَبايِه  َمْقُصوُد الَْحِديِث َأْن َل يَتَبَاَطأَ اِبلَْميِِ

لَْيِه , , و "َواِلْخِتَيالِ  ُموهَنَا ا  ْن تَُك َصاِلَحًة فََخرْيٌ تُقَِدِ
ِ
احلمكة من ال رساع وردت بنص احلديث ويه قوهل صىل هللا عليه وسمل فَا

 . ْن تَُك ِسَوى َذكِلَ فرََشٌّ تََضُعونَُه َعْن ِرقَاِبمُكْ
ِ
 َوا

يذاء امليت  حترمي ا 

ِت َكَكرْسِِه َحيًّا { َعْن عَائَِشَة َأنه رَ  َ قَاَل : } كرَْسُ َعْظِم الَْمِيِ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله  ُسوَل اَّلله

. حصيححديث  درجة احلديث: ِط ُمْسمِلٍ نَاٍد عىََل رَشْ س ْ
ِ
يف ”وزاد ابن ماجه من حديث أ م سلمَة ريض هللا عهنا  َرَواُه َأبُو َداُود اِب

 “ ال مث

. املس تفادة من احلديث:  م الفقهيةال حاك ُم الَْح ُّ رَتَ ِت مََكَ حُيْ اِم الَْمِيِ  فيه َدَلةَلٌ عىََل ُوُجوِب اْحرِتَ
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 الهني  عن البناء عىل القبور

َص القرب وأ ن يُقعد عليه وأ ن يُبىن عليه.  عن جابر هَنيى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ن جُيَصه

 رواه مسمل.  حصيححديث  درجة احلديث:

ْنُدوِق الُْمَزْخَرِف َوَوْضعِ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ل حاكا ِينِي َوالتهْجِصيِص َوَوْضعِ الصُّ ْ ِرمِي الِْعَماَرِة َوالَّته الَْحِديُث َدِليٌل عىََل حَتْ

َداِر الْقرَْبِ َوَأنه َذكِلَ  ِح جِبِ ائِِه َوالتهَمسُّ تَائِِر عىََل الْقرَْبِ َوعىََل مَسَ اِبقَُة الس ه ىَل َما اَكَن عَلَْيِه اْلَُمُم السه قَْد يُْفيِض َمَع بُْعِد الَْعهِْد َوفَْشِو الَْجهِْل ا 

ىَل  ِريَعِة الُْمْفِضَيِة ا  يهِة قََطَع ِلهَِذِه اذله يِث أيَِب ُهَرْيَرَة ِبلَْفظِ الَْفَساِد .ويدل عىل ذكل َحدِ  ِمْن ِعَباَدِة اْلَْواَثِن فاََكَن يِف الَْمْنعِ َعْن َذكِلَ اِبْللُكِِ

ِمِذيُّ } َأنه عَ  ْ ْم َمَساِجَد { َوَأْخَرَج الرِتِ َُذوا قُُبوَر َأنِْبيَاِِئِ ُ الهَْيُوَد َوالنهَصاَرى اخته يِل ريض هللا عنه قَاَل ؛ ِلَيِب الْهَيهاجِ اْلََسِدِيِ : } لََعَن اَّلله

له َطمَ َأبَْعثُك عىََل َما بََعثيَِن عَلَْيِه رَ  يْته َوَل ِتْمثَاًل ا  له َسوه ا ُمرْشِفًا ا  َ َأْن َل َأَدَع قرَْبً ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ته {. ُسوُل اَّلله  س ْ

 اس تغفار احل  للميت وثبوت سؤال القرب

ُ عَ  ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه قَاَل } : اَكَن َرُسوُل اَّلله تَْغِفُروا ؛ َعْن ُعثَْماَن َريِضَ اَّلله ِت َوقََف عَلَْيِه َوقَاَل : اس ْ َذا فََرَغ ِمْن َدفِْن الَْميِِ َ ا  لَْيِه َوَسمله

هُه اْلآَن يُْسأَُل { ِلَِخيمُكْ َواْسأَلُوا هَلُ التهثِْبيَت  ن
ِ
 , فَا

 َرَواُه َأبُو َداُود , َوحَصهَحُه الَْحامِكُ .  حصيححديث  درجة احلديث:

 س تفادة من احلديث: ال حاكم الفقهية امل 

هنَا اْغفِ  .1 ِتْغَفاِر الَْحِ ِ هَلُ َوعَلَْيِه َوَرَد قَْوهل تََعاىَل : } َرب ِت اِبس ْ ميَاِن { ِفيِه َدَلةَلٌ عىََل انِْتَفاعِ الَْميِِ
ِ
َبُقواَن اِبْل يَن س َ ِ ْخَواِننَا اذله

ِ
 ْر لَنَا َوِل

ْيَخاِن فَِمهْنَا ِمْن َحِديِث فيه دلةل عىََل َأنه امليت يُْسأَُل يِف الْقرَْبِ  .2 ِحيَحُة مََكَ َأْخَرَج َذكِلَ الش ه  َوقَْد َوَرَدْت ِبِه اْلََحاِديُث الصه

ا َذا ُوِضَع يِف قرَْبِِه َوتََوىله َعْنُه َأحْصَ َت ا  نه الَْميِِ َ قَاَل : } ا  ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َصىله اَّلله هُه ِليَْسَمعَ َأنٍَس َأن ن قَْرَع ِنَعاِلهِْم { َزاَد ُمْسمِلٌ "  بُُه ا 

ِمِذيُّ ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة } َأْزَرقَاِن َأسْ  ْ فُوا َأاَتُه َملاََكِن " َزاَد اْبُن ِحبهاَن َوالرِتِ َذا انرَْصَ
ِ
َوَداِن يُقَاُل ِلََحِدُِهَا : الُْمْنَكُر َوا

 َواْلآَخُر النهِكرُي 

 زايرة املقابر

ُ عَلَْيِه وَ َعْن بُرَ  ِ َصىله اَّلله ُ تََعاىَل َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله َ : } ُكْنت هَنَْيُتمُكْ َعْن ِزاَيَرِة الُْقُبوِر يَْدَة ْبِن الُْحَصيِْب اْلَْسلَِمِ ِ َريِضَ اَّلله َسمله

 َ هنه
ِ
ُر اْلآِخَرَة "فَُزوُروَها فَا  ا تَُذكِِ

نَْيا. َروَ  حصيححديث  درجة احلديث: ُد يِف ادلُّ . َزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد " َوتَُزِهِ  اُه ُمْسمِلٌ

هُه يِف لَ م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك ن
ِ
َا ِلاِلْعتَِباِر فَا وِعيهِتِه ِزاَيَرَة الُْقُبوِر َوبََياِن الِْحمْكَِة ِفهيَا َوَأهنه ْفظِ فيه دلةل عىََل َمرْشُ

َذا َخلَْت ِمْن َهِذِه لَمْ 
ِ
نَْيا فَا ِهيِد يِف ادلُّ ْ ٌة َوِذْكٌر ِلْلآِخَرِة َوالَّته َا ِعرْبَ هنه

ِ
عًا: فَُزوُروَها َأْمٌر ِللِرَِجاِل َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد فَا  تَُكْن ُمَراَدًة رَشْ

َِِفاقًا دون النساء حلديث َأيِب  اَيَرِة َوُهَو َأْمُر نَْدٍب ات َ لََعَن َزائَِراِت اِبلِزِ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعْنُه } َأنه َرُسوَل اَّلله  ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّلله

ُ عَلَْيِه  َص النهيِبُّ َصىله اَّلله نه َهَذا اَكَن قَْبَل َأْن يَُرِخِ َ يِف ِزايَ الُْقُبوِر( َوقَْد قَاَل بَْعُض َأْهِل الِْعمْلِ : ا  ا َرخهَص َدَخَل يِف َوَسمله َرِة الُْقُبوِر فَلَمه

ِ َصرْبِِهنه  َِِساِء ِلِقةله هَما ُكِرَه ِزاَيَرُة الُْقُبوِر ِللن ن َِِساُء َوقَاَل بَْعُضهُْم : ا  ِة َجَزِعهِنه .  ُرْخَصِتِه الِرَِجاُل َوالن اس تحباب أ ن يقول الزائر ِعْنَد وَوَكرْثَ

َ ُوُصوهِلِ الَْمقَاِبَر ) السه  ِوَها َوي ِ َوبََراَكتُُه َويَْدُعو لَهُْم اِبلَْمْغِفَرِة َوحَنْ ُدلُّ ِلَما قَاهَلُ بَْعُض َأْهِل الِْعمْلِ َما اَلُم عَلَْيمُكْ ِداَيَر قَْوٍم ُمْؤِمِننَي َوَرمْحَُة اَّلله
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 ِ اَيِر ِمْن َأْخَرَجُه ُمْسمِلٌ َعْن } عَائَِشَة قَالَْت : َكْيَف َأقُوُل اَي َرُسوَل اَّلله اَلُم عىََل أَْهِل ادِلِ َذا ُزْرت الُْقُبوَر ؟ فَقَاَل : قُويِل : السه ا 

ُ ِبمُكْ  ْن َشاَء اَّلله انه ا 
ِ
رِيَن َوا ِمنَي ِمنها َوالُْمتَأَِخِ ُ الُْمتَقَِدِ   َلِحُقوَن( الُْمْسِلِمنَي َوالُْمْؤِمِننَي يَْرَحُم اَّلله

 حترمي النياحة وجواز الباكء

َ ال َعْن  ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ تََعاىَل َعْنُه قَاَل}: لََعَن َرُسوُل اَّلله تَِمَعَة. َأيِب َسِعيٍد الُْخْدِرِيِ َريِضَ اَّلله  نهاِِئََة َوالُْمس ْ

ُ تََعاىَل  حسن لغريهحديث  درجة احلديث: ِ َصىله َأْخَرَجُه َأبُو َداُود. َوَعْن ُأِمِ َعِطيهَة َريِضَ اَّلله َعهْنَا قَالَْت } : َأَخَذ عَلَْينَا َرُسوُل اَّلله

َ َأْن َل نَُنوَح .ُمتهَفٌق عَلَْيِه .  ُ عَلَْيِه َوَسمله  اَّلله

.  غريب احلديث: ِت َوَمَحاِسِن َأفَْعاهِلِ ائِِل الَْميِِ ْوِت ِبتَْعِديِد مَشَ  النَُّواُح ُهَو َرفُْع الصه

 ة من احلديث: ال حاكم الفقهية املس تفاد

ْذ َل يَُكوُن اللهْعُن  .1 ِرمِي النياحة عىل امليت والاس امتع للناِئة َوُهَو ُمْجَمٌع عَلَْيِه .ا  ٍم َوالَْحِديُث َدِليٌل عىََل حَتْ له عىََل ُمَحره ا 

 { : َ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله َب الُْخُدوَد َوَشقه الُْجُيوَب َوَدعَا ويشهد ذلكل اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّلله لَيَْس ِمنها َمْن َضَ

 َ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ََ َأنه َرُسوَل اَّلله ْن َحلََق ِبَدْعَوى الَْجاِهِليهِة { ُمتهَفٌق عَلَْيِه وَحِديِث َأيِب ُمو قَاَل : } أاََن بَرِيٌء ِممه

 َوَسلََق َوَخَرَق {. 

هَسايِئِ َعْن َأيِب ُهَريْ فيه جو  .2 يِ ٍ َعْنُه مََكَ يَُدلُّ هل َما َأْخَرَجُه الن نه الُْباَكَء غرَْيُ َمهْنِ
ِ
َرَة قَاَل : } َماَت َميٌِِت ِمْن از الباكء عىل امليت فَا

َِِساُء يَْبِكنَي عَلَْيِه فَ  َ فَاْجتََمَع الن ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله آِل َرُسوِل اَّلله َ : أ ُ عَلَْيِه َوَسمله ُر يهَْنَاُهنه َويَْطُرُدُهنه فَقَاَل هَلُ َصىله اَّلله قَاَم مُعَ

ُت يِهَ َزيْنَُب ِبنُْتُه  نه الَْعنْيَ تَْدَمُع َوالْقَلُْب ُمَصاٌب َوالَْعهُْد قَرِيٌب (َوالَْميِِ
ِ
ُر فَا َ {. َدْعهُنه اَي مُعَ ُ عَلَْيِه َوَسمله  َصىله اَّلله

 لهني  عن سب ال مواتا

بُّوا اْلَ  :} َل تَس ُ َ ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ُ َعهْنَا قَالَْت : قَاَل َرُسوُل اَّلله ُموا { َعْن عَائَِشَة َريِضَ اَّلله ىَل َما قَده ُْم قَْد َأفَْضْوا ا  هنه
ِ
 ْمَواَت,فَا

 َرَواُه الُْبَخاِريُّ .  حصيححديث  درجة احلديث:

ُموا ِمْن اْلَمْعَاِل. أ  ديث: غريب احل ىَل َما قَده  فَْضْوا :َأْي َوَصلُوا ا 

هُه م الفقهية املس تفادة من احلديث: ال حاك اِهُر َأن ِرمِي َسِبِ اْلَْمَواِت َوَظاِهُرُه الُْعُموُم ِللُْمْسمِلِ َوالْاَكِفِر والظه الَْحِديُث َدِليٌل عىََل حَتْ

ٌص جِبََواِز َسِبِ ا َباِههِْم, وقيل الْحَ ُمَخصه ُ ِمْن َذِمِ اْلُكفهاِر يِف ِكتَاِبِه الَْعزِيِز َكَعاٍد َوثَُموَد َوَأش ْ ٌص ِبَبْعِض ْلاَكِفِر ِلَما َحاَكُه اَّلله ِديُث ُمَخصه

نَاَزةٍ  َ جِبِ ُ عَلَْيِه َوَسمله هُه َمره عَلَْيِه َصىله اَّلله َ عىََل َذكِلَ  الُْمْؤِمِننَي مََكَ يِف الَْحِديِث } َأن ُ عَلَْيِه َوَسمله مُهْ َصىله اَّلله ا الَْحِديَث َوَأقَره فَأَثْنَْوا عَلهَْيَا رَشًّ

 } ِ  بَْل قَاَل : َوَجبَْت َأْي النهاُر مُثه قَاَل : َأنمُْتْ ُشهََداُء اَّلله

لُّ ) فَُتْؤُذوا اْلَْحيَاَء " ( قَاَل ابُْن رَ احلمكة من الهني  عن سب ال موات:  َذا تَأَذهى ِبِه الَْح ُّ الُْمْسمِلُ َوحَيِ ُرُم ا  نه َسبه اْلاَكِفِر حَيْ يٍد : ا  ش ِ

وَرُة َكَْن يَُكوَن فِ  ُ لَْيِه الرضه َذا َدَعْت ا  له ا  ا الُْمْسمِلُ فَيَْحُرُم ا  هُة َوَأمه ُصْل ِبِه اْلَِذي َذا لَْم حَيْ َذا ُأِريَد ختَْ ا  ِت ا  ِليُصُه ِمْن َمْظِلَمٍة يِه َمْصلََحٌة ِللَْمِيِ

ُتثيِْنَ ِمْن َجَواِز الْغَ  بهُه َوُهَو نَِظرُي َما ُاس ْ َذا اْقتَََض َذكِلَ س َ ُب ا  ُسُن بَْل جَيِ هُه حَيْ ن
ِ
 ْيَبِة ِلَجَماعٍَة ِمْن اْلَْحيَاِء ِلُُموٍر. َوقََعْت ِمنُْه فَا
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رشح حديث ترشيع ال ذان 

ِ بِْن َزيْدِ  ِِِه قَاَل } : َطاَف يِب  َعْن َعْبِد اَّلله ُ َأْكرَبُ , فََذكََر اْلََذاَن  -بِْن َعْبِد َرب ُ َأْكرَبُ اَّلله ِبيعِ  -َوَأاَن اَنِِئٌ َرُجٌل فَقَاَل : تَُقوُل : اَّلله ِبرَتْ

اَلُة  له قَْد قَاَمْت الصه قَاَمَة فَُراَدى , ا 
ِ
َ فَقَاَل :  قَاَل : -التهْكِبرِي ِبغَرْيِ تَْرِجيعٍ , َواْل ُ عَلَْيِه َوَسمله ِ َصىله اَّلله ا َأْصَبْحُت َأتَيُْت َرُسوَل اَّلله فَلَمه

َا لَُرْؤاَي َحِقٍ { هنه  ا 

ِمِذيُّ َوابُْن ُخَزيَْمَة.  حصيححديث  درجة احلديث: ْ ُد َوَأبُو َداُود .َوحَصهَحُه الرِتِ  َأْخَرَجُه َأمْحَ

دٍ  الراوي: ترمجة ِِِه اْلَنَْصاِريُّ الَْخْزَرِِجُّ , َشهَِد, الَْعقَبََة , َوبَْدًرا , َوالَْمَشاهِ  ُهَو َأبُو ُمَحمه ِ بُْن َزيِْد ْبِن َعْبِد َرب َد بَْعَدَها , َماَت َعْبُد اَّلله

نََة اثْنَتنَْيِ َوثاََلِثنَي .  اِبلَْمِدينَِة س َ

ُ تََعاىَل  اْلََذاُن لُغًَة : عْاَلُم , قَاَل اَّلله
ِ
ِ َوَرُسوهِلِ { } َوَأَذااْل عًا :وٌن ِمْن اَّلله اَلِة ِبأَلَْفاٍظ َمْخُصوَصٍة . رَشْ ْعاَلُم ِبَوْقِت الصه

ِ
 اْل

نَِة اْلُوىَل ِمْن الْهِْجَرِة ,  هُه رَشٌْع ِبَمكهَة ,َواَكَن فَْرُضُه اِبلَْمِدينَِة يِف الس ه حِ  َوَوَرَدْت َأَحاِديُث تَُدلُّ عىََل َأن ُل. َوالصه  يُح اْلَوه

ما يراه الناِئ يف منامه من اخلري واليشء احلسن ,واحلمُُل ما يراه من الرش,والقبيح فف  احلديث)) الرؤاي : الرؤاي يف الاصطالح

 الصادقة من هللا, واحلمل من الش يطان.

 أ قسام الرؤى:

 رؤى حصيحة, ورؤى ابطةل تنقسم الرؤى ا ىل قسمني:

 عدة أ قسام:الرؤى الصحيحة وتنقسم ا ىل 

براهمي يف ذحب  الرؤاي الصادقة الظاهرة: .1 ويه الرؤاي اليت ل حتتاج ا ىل تعبري وتقع وفق ما رأ ى الناِئ يف منامه, وذكل كرؤاي ا 

آمنني حملقني رؤوسهم ومقرصين ل  صىل هللا عليه وسملابنه ا سامعيل, وكرؤاي النيب  يف دخوهل هو وأ حصابه املسجد احلرام أ

 وقد تكون ثقيةل علهيا.  ؤاي قد تكون حمبوبة للنفس,وهذه الر  خيافون.

 ويه من ال رواح .يرى فهيا الرايئ صورًا تكون رموزًا للحقائق اليت س تحصل أ و اليت حصلت يف الواقع, : الرؤاي املرموزة .2

 ورؤاي غري معربة. رؤاي معربة, وتنقسم ا ىل قسمني:

ما أ ن يكون من صاحب الرؤاي نفسه, ومثال ذكل: حديث و  الرؤاي املعربة: ويه الرؤاي اليت تعرب يف املنام, .أ    التعبري ا 

فأ ولهتا يف  فأُسكنت َمهْيَعة, حديث ابن معر مرفوعًا))رأ يت يف املنام امرأ ة سوداء اثئرة الشعر تفةل, ُأخرجت من املدينة,

ما أ ن يكون التعبري من املكََل يَعة((, وابُء املدينة ينقهل هللا تعاىل ا ىل َمهْ املنام: , ومثال ذكل:ما رواه جابر بن عبد هللا وا 

نه انِئ ,وقال بعضهم: وهو انِئ, فقال بعضهم: صىل هللا عليه وسملقال:))جاءت مالئكة ا ىل النيب  ا ن العني انمئٌة والقلب  ا 

نه انِئ, وقال بعضهم: فقالوا: يقظاُن, ن العني ا ن ِلصاحبمك هذا مثاًل, قال: فاضبوا هل مثاًل. فقال بعضهم: ا   انمئة والقلب ا 

فهيا مأ دبًة, وبعث داعيًا, مفن أ جاب ادلاع  دخَل ادلاَر, وأ لك من  وَجَعلَ  يقظان, فقالوا: مثهل مكثل رجل بىَن دارًا,

نه انِئ وقال  فقال بعضهم:أ ولوها هل يفقهها,  أ دبة. فقالوا:ومل يأ لك من امل املأ دبة, ومن مل جيب ادلاع  مل يدخل ادلار, ا 

ن العني صىل هللا , مفن أ طاع محمدًا صىل هللا عليه وسملانمئة والقلب يقظان, فقالوا: فادلار اجلنة وادلاع  محمد  بعضهم ا 

 فقد عىص هللا, ومحمد فرق بني الناس((. صىل هللا عليه وسملفقد أ طاع هللا, ومن عىص محمدًا  عليه وسمل
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ا ا ىل همارة فائقة حلل رموزها, والكشف عن مدلولها. وهذه من الرؤاي غري املعربة: ويه رؤاي بعيدة املرام, حيتاج املعرب فهي  .ب 

أ نه يرشب من قدح لنب, حىت رأ ى الِرِي يف  صىل هللا عليه وسملأ كرث أ نواع املرايئ حدواًث, ومن ذكل رؤاي النيب 

 , وتعبري ذكل بأ نه العمل. tأ ظفاره, مث أ عطى فضهل معر

 ة أ قسام:الرؤاي الباطةل, ول تعبري لها, وتنقسم ا ىل عد

حديث النفس واهلم والمتين: وهو ما يُشغل به املرء يف اليقظة فرياه يف النوم من خوف عدو, أ و لقاء حبيب, أ و خالص  .1

 من خوف, أ و حنو ذكل.

ما أ ن يكون من الش يطان أ و من حديث النفس. .2  احلمل اذلي يوجب الغسل: وهذا ا 

أ و نبت يقع عليه, وأ ن ال رض رىح تدور,  قفًا, وخياف أ نأ ضغاث ال حالم: ويه أ ن يرى ال نسان ك ن السامء صارت س .3

 من السامء أ جشار, وطلع من ال رض َنوم, أ و خيال .الش يطان ملاكً وما أ ش به ذكل

صىل هللا ويه من الش يطان, ومثال ذكل حديث جابر قال:))جاء أ عرايب ا ىل النيب  رؤاي التخويف والتحزين والتالعب: .4

صىل  ! رأ يت يف الناِئ ك ن رأ يس ُضَِب فتدحرج , فاش تددت عىل أ ثَره فقال رسول هللا فقال: اي رسول هللا عليه وسمل

 لل عرايب: ل حتدث الناس بتلعب الش يطان بك يف منامك.  هللا عليه وسمل

نسان يف املنام ابلوسوسة لرصفه عام أ مره هللا تعاىل به,  .9 نسان يف املنام: حيث يتعرض الش يطان لال  وسوسة الش يطان لال 

 وزين هل ال عامل القبيحة, ويقبح هل ال عامل احلس نة.ف

وذكل بأ ن يس تعني الساحر ببعض الرموز والطالْس وال دعية والتعاويذ, فيدخل بعض  ما يُريه حسرة اجلن وال نس للناِئ: .5

 ما يريد يف روع الناِئ. 

نبياء؛ل خالف يف ترتب ال حاكم الرشعية عىل رؤى ا:  دلةل رؤى ال نبياء عىل ال حاكم ل هنا ويح من هللا عز وجل, فأ ول ما  ل 

براهمي صىل هللا عليه وسملبدئ به النيب  عىل ذحب ابنه  عليه السالم من الويح الرؤاي الصادقة يف النوم. وذلكل عزم س يدان ا 

ا: ) ا سامعيل تطبيقًا ملا رأ ى يف املنام, وقد حىك هللا عنه يف ذكل يف قوهل يِنِ  بيَُنه  ايَ  قَالَ  ْع َ السه  َمَعهُ  بَلَغَ  فَلَمه
ِ
 َأيِنِ  الَْمنَامِ  يِف  َأَرى   ا

تَِجُديِن َ   تُْؤَمرُ  َما افَْعلْ  َأبَِت  ايَ  قَالَ َ   تََرى   َماَذا فَانُظرْ  َأْذحَبُكَ  ن س َ
ِ
ُ  َشاءَ  ا اِبرِينَ  ِمنَ  اَّلله هللا عليه  النيب صىلوقد أ مر  ( , الصه

آها يف أ حصابه ابلامتس ليةل القدر يف العرش  وسمل أ ريت ليةل املنام قال عليه الصالة والسالم)ال واخر من رمضان اعامتدًا عىل رؤاي رأ

 .(القدر, مث أ يقظين بعض أ هيل فنسيهتا, فالمتسوها يف العرش الغوابر

 : لةل رؤى عامة الناس عىل ال حاكمد

قرار النيب ل خالف يف ترتيب ال حاكم الرشعية عىل رؤى غري  : دلةل الرؤى يف عرص النبوة  صىل هللا عليه وسملال نبياء بعد ا 

لهيا ل بنفسها. وذلكل رشع ال ذان للصالة هبذه اللكامت املعروفة اعامتدًا  صىل هللا عليه وسمللها فهي  جحة ابنضامم تقرير النيب  ا 

س يعمل ليرضب به للناس مجلع عىل رؤاي بعض الصحابة. عن عبد هللا بن زيد قال ملا أ مر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلناقو 

الصالة طاف يب وأ ان انِئ رجل حيمل انقوسا يف يده فقلت اي عبد هللا أ تبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به ا ىل الصالة 

ل  قال أ فال أ دكل عىل ما هو خري من ذكل فقلت هل بىل قال فقال تقول هللا أ كرب هللا أ كرب هللا أ كرب هللا أ كرب أ شهد أ ن ل هل ا  ا 

هل ا ل هللا أ شهد أ ن محمدا رسول هللا أ شهد أ ن محمدا رسول هللا يح عىل الصالة يح عىل الصالة يح عىل  هللا أ شهد أ ن ل ا 

ذا أ مقت الصالة هللا أ كرب هللا أ كرب هل ا ل هللا قال مث اس تأ خر بعيدًا مث قال وتقول ا   الفالح يح عىل الفالح هللا أ كرب هللا أ كرب ل ا 

كرب ل اهل ا ل هللا أ شهد أ ن محمدا رسول هللا يح عىل الصالة يح عىل الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أ  أ شهد أ ن 
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هل ا ل هللا.  هنا لرؤاي حق ا ن شاء هللا فقم هللا أ كرب ل ا  فلام أ صبحت أ تيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأ خربته مبا رأ يت فقال ا 

نه أ ندى صوات منك فقمت مع بالل جفعلت أ لقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذكل معر بن مع بالل فأ لق عليه ما رأ ي ت فليؤذن به فا 

اخلطاب وهو يف بيته خفرج جير رداءه وهو يقول واذلي بعثك ابحلق اي رسول هللا لقد رأ يت مثل اذلي رأ ى فقال رسول هللا 

 صىل هللا عليه وسمل فلهل امحلد. 

ضافة الهتليل مع التسبيح والتحميد والتكبري, وجعل لك واحد مهنا مخسًا وعرشين  ليه وسملصىل هللا ع وقد أ مر النيب  أ حصابه اب 

اعامتدًا عىل رؤاي أ حد أ حصابه. عن زيد بن اثبت قال: أ مروا أ ن يس بحوا دبر لك صالة ثالاث وثالثني وحيمدوا ثالاث وثالثني 

فقيل هل أ مرمك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ ن تس بحوا دبر لك صالة  ويكربوا أ ربعا وثالثني فأ ىت رجل من ال نصار يف منامه

ثالاث وثالثني وحتمدوا ثالاث وثالثني وتكربوا أ ربعا وثالثني قال نعم قال فاجعلوها مخسا وعرشين واجعلوا فهيا الهتليل فلام أ صبح 

 أ ىت النيب صىل هللا عليه وسمل فذكر ذكل هل فقال اجعلوها كذكل . 

لقد ذهب العلامء ا ىل القول بعدم ترتيب ال حاكم الرشعية عىل الرؤى بعد عرص النبوة, فلو رأ ى :  الرؤى بعد عرص النبوةدلةل 

فأ مره بيشء أ و هناه عنه يعرض ذكل عىل الرشع, فا ن وافق حمكه معل به فصار  صىل هللا عليه وسملأ حد رسول هللا 

منا هو للتأ نيس, وعىل هذا حيمل ما جاء عن بعض العلامء من الاستشهاد به مأ خوذًا من الرشع ل من املنام,  وما ذكر يف الرؤاي ا 

ن خالف ترك خضوعًا للرشع, وذكل ل ن الرشيعة قد متت يف حياة النيب  , ومل يبق  صىل هللا عليه وسملالاستشهاد ابلرؤاي. وا 

وذكل  صىل هللا عليه وسملسخ بعد وفاة النيب نسخ حلمك من أ حاكمه بعد وفاته, فلو خولف حمك الرشع ابملنام فقد حمك ابلن 

 ابطل ابل جامع.

ذ ميكن للك أ حد أ ن يرتك واجبًا, أ و يرتكب حمرمًان  وأ يضًا لو حمك ابملنامات لُفتح ابب خلروج كثري من الفسقة عن الرشع, ا 

  يف املنام فيتالعب الناس ابدلين حسب أ هواِئم. صىل هللا عليه وسملويقول: أ مرين رسول هللا 

 

 

 الش يطان ل يمتثل بصورة النيب 

ن قال: صىل هللا عليه وسمل: قد َص أ ن رسول هللا  هذا ولقائل أ ن يقول ه ل ينبغ  للش يطان أ ن ) من رأآين يف النوم فقد رأ ين, فا 

ِن أ ن يعمل أ و يُسَ  وأ مره بيشء أ و هناه عنه جيب عليه, صىل هللا عليه وسمل. فعىل ضوء هذا احلديث, مفن رأ ى النيب يتش به يب(

آه؛ ل ن الش يطان ل  آه عىل صورته احلقيقية فقد رأ حس امب أ مر به يف املنام أ و هناه عنه. جفواب ذكل: أ ن معىن احلديث من رأ

فيأ مر ابحلرام  صىل هللا عليه وسمليس تطيع أ ن يمتثل هبا. ولكنه يس تطيع أ ن يمتثل بصورة أ خرى ويومه الناِئ أ هنا صورة النيب 

 فا ن ُأطيع يف ذكل هكل املطيع.  ويهناه عن احلالل
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ذا مل تنَُب علهيا ال حاكم الرشعية؟ فاجلواب: : فائدة الرؤى بعد عرص النبوة قلت: وقد يقول قائل: مفا فائدة الرؤاي بعد عرص النبوة ا 

نذار والتبشري يف غالب ال حيان, ومما يدل عىل ذكل حديث أ يب هرير  منا تكون لال  ة مرفوعًا)) مل يبَق أ ن الرؤى بعد عرص النبوة ا 

ل املبرشات, فقالوا: وما املبرشات؟ قال: الرؤاي الصاحلة((. فالتعبري ابملبرشات خرج لل غلب, فا ن من الرؤاي ما تكون  من النبوة ا 

 منذرة ويه صادقة.

 

 

 

 

 

 
 

عداد :   أ بو عبداحملسنا 

 - 1435ه 
 ل تنسوين من صاحل دعائمك

 


