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  ٔالحدٌث

 الُعمري محمد أمٌن د.عبدهللا

 

 محتوى المقرر وٌشتمل على المواضٌع التالٌة : •

 _ السنة النبوٌة ومكانتها.

 _ أحادٌث األحكام: تعرٌفها وبٌان أهم المصنفات فٌها.

 الجنابز(–الصالة  –_ دراسة لبعض أحادٌث كتاب بلوغ المرام) الطهارة 

         

 : مسوؼات المقرر 

 الطالب إلى دراسة بعض أحادٌث األحكام وتطبٌق قواعد األبمة فً االستدالل. _ حاجة

 أهداؾ المقرر :

 ٌتوقع فً نهاٌة تدرٌس المقرر أن ٌكون الطالب قادراً على أن:

 ٌبٌن مكانة السنة النبوٌة، ومنزلتها فً التشرٌع اإلسالمً -

 ٌشرح ؼرٌب ألفاظ الحدٌث. -

اط األحكام المتعلقة باألحكام من خالل األحادٌث المختارة من أبواب ٌوضح طرٌقة العلماء فً استنب -

 متنوعة.

 ٌحلل جملة من األحادٌث المتعلقة باألحكام الشرعٌة فً العبادات. -

 ٌقدم بحثاً علمٌاً متعلقاً بفقه السنة النبوٌة. -

 مصادر المقرر ومراجعه 

 المرجع الربٌس :سبل السالم شرح بلوغ المرام،للصنعانً
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 المحاضرة األولى

 السنة النبوٌة ومكانتها فً التشرٌع

 

 عناصر المحاضرة

 مفهوم السنة والحدٌث فً اللؽة واالصطالح 

 مكانة السنة فً التشرٌع اإلسالمً 

 مكانة السنة من القرآن

 مفهوم السنة فً اللؽة واالصطالح

السنة فً اللؽة: هً السٌرة أو الطرٌقة حسنة كانت أو قبٌحة  فأطلقت فً الحدٌث على الطرٌقة الحسنة 

:علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن تمسكوا بها، وعضوا علٌها بالنواجذ، وإٌاكم فً قوله 

 ومحدثات األمور،فإن كل محدثٍة بدعٍة وكل بدعة ضاللة.

:لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ،وذراعاً بذراع، حتى كما وأطلقت على الطرٌقة السٌبة فً قوله 

 لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: ٌا رسول هللا الٌهود والنصارى قال: فمن((.

:من سن فً اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ،وأجر من عمل بها من بعده، من ؼٌر أن وقال رسول هللا 

ٌنقص من من أجورهم شًء. ومن سن فً اإلسالم سنة سٌبة، كان علٌها وزرها من عمل بها من بعده، 

  من ؼٌر أن ٌنقص من أوزارهم شًء.

 مفهوم السنة فً االصطالح

من قول أو فعل أو تقرٌر أو صفة ُخلُقٌة من مبدأ  السنة فً االصطالح: هً كل ما صدر عن رسول هللا 

 بعثته حتى وفاته.فالسنة قد تأتً قوالً أو فعالً أو تقرٌراً أو صفة ُخلُقٌة.

:الدٌن النصٌحة،قلنا لمن ؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألبمة المسلمٌن فمن أمثلة القول قوله 

  ٌعنٌه((.:من حسن إسالم المرء تركه ما الوعامتهم((.وكقوله 

للصلوات الخمس  ،ومثل أدابه وأما الفعل:فهً أفعاله التً نقلها إلٌنا الصحابة الكرام مثل وضوبه 

 لمناسك الحج وما إلى ذلك. بهٌباتها وأركانها وأدابه 

عن بسر بن سعٌد قال:أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق وؼسل وجهه ثالثاً وٌدٌه 

هكذا ٌتوضأ. ثم قال لنفر من أصحاب  رأسه وؼسل رجلٌه ثالثاً.ثم قال: رأٌت رسول هللا ثالثاً ثم مسح 

 ٌا هؤالء اكذاك قالوا: نعم. رسول هللا

 :خذوا عنً مناسككم. :صلوا كما رأٌتمونً أصلً. وقالقال فنحن مأمورون باإلقتداء بأفعال النبً
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بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوت منه وعدم  مما صدر عن وأما التقرٌر:فكل ما أقره رسول هللا

 .إنكار أو بموافقة واستحسان. فٌعتبر ما صدر عنهم بهذا اإلقرار والموافقة علٌه صادراً عن النبً 

ٌنظر إلٌه، عن عبد هللا بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن  من ذلك أكل خالد بن الولٌد للضب والنبً 

بٌده فقال:بعض النسوة  بٌت مٌمونة فأُتً بضب محنوذ فأهوى إلٌه رسول هللا الولٌد مع رسول هللا

ٌده فقلت: أحرام  بما ٌرٌد أن ٌأكل فأخبروه فرفع رسول هللا الالتً فً بٌت مٌمونة أخبروا رسول هللا

ورسول هو ٌا رسول هللا؟ قال:ال ولكنه لم ٌكن بأرض قومً فأجد نفسً تعافه. قال خالد:فاجتررته فأكلته 

 ٌنظر . هللا 

 

للعب الحبشة بالحراب فً المسجد وعد إنكاره علٌهم. عن عابشة قالت: وهللا لقد  ومن ذلك إقراره 

ٌسترنً بردابه   ٌقوم على باب حجرتً والحبشة ٌلعبون   بالحراب  ورسول هللا  رأٌت رسول هللا 

أكون أنا التً أنصرؾ فاقدروا قدر الجارٌة  ألنظر إلى لعبهم من بٌن أذنه وعاتقه، ثم ٌقوم من أجلً حتى

 الحدٌثة السن الحرٌصة على اللهو. عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: بٌنا الحبشة ٌلعبون ثم النبً 

 بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى  فحصبهم. بها فقال: دعهم ٌا عمر. 

ن فً سفر فحضرت الصالة ولٌس ومن ذلك ما أخرجه أبو داود عن أبً سعٌد الخدري قال:خرج رجال

معهما ماء فتٌمما  صعٌدا طٌبا فصلٌا، ثم وجدا الماء فً الوقت فأعاد أحدهما الصالة والوضوء ولم ٌعد 

فذكرا ذلك له فقال للذي لم ٌعد: أصبت السنة أجزأتك صالتك وقال للذي   اآلخر، ثم أتٌا رسول هللا 

 توضأ وأعاد لك األجر مرتٌن. 

لطرٌقة معاذ بن جبل رضً هللا عنه فً القضاء حٌنما بعثته إلى الٌمن عن معاذ بن جبل  ومنه إقراره 

إلى الٌمن قال: كٌؾ تقضً إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضً بكتاب هللا، قال  قال: لما بعثنً رسول هللا 

  فً كتاب هللا قال: فإن لم تجد فً سنة رسول هللا وال فإن لم تجد فً كتاب هللا؟ قال:فبسنة رسول هللا 

صدره وقال: الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا لما  قال: أجتهد رأًٌ وال آلو ، فضرب رسول هللا 

 ٌرضً رسول هللا.

الجتهاد الصحابة فً أمر صالة العصر فً ؼزوة بنً قرٌظة حٌن قال لهم: ال ٌصلٌن   ومنه أٌضاً إقراره 

م العصر فً الطرٌق فقال بعضهم: ال نصلً حتى نأتٌها وقال أحد العصر إال فً بنً قرٌظة فأدرك بعضه

 بعضهم: بل نصلً لم ٌرد منا ذلك فذكروا ذلك للنبً  صلى هللا علٌه وسلم  فلم ٌعنؾ واحدا منهم. 

 الخلقٌة كالجود والكرم والحلم واألناة والرفق.وأما الصفة الُخلقٌة فهً شمابل النبً 

قالت: كان خلقه القرآن  وقالت رضً  عندما سبلت عن خلق النبً  من ذلك قول عابشة رضً هللا عنها

فاحشاً وال متفحشاً وال صخاباً فً األسواق وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة ولكن  هللا عنها: لم ٌكن رسول هللا 

 ٌعفو وٌصفح. 



4 
 

ال عشر سنٌن فما قال لً أؾ قط ، وما قال لشًء صنعته لم صنعته، و عن أنس قال: خدمت النبً 

من أحسن الناس خلقا، وال مسست خزاً قط وال حرٌراً وال شٌباً  لشًء تركته لم تركته، وكان رسول هللا 

 .، وال شممت مسكا قط، وال عطراً كان أطٌب من عرق النبًكان ألٌن من كؾ رسول هللا

س بالخٌر وكان أجود النا  ما رواه البخاري عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال كان النبً فمن جوده

أجود ما ٌكون فً رمضان حٌن ٌلقاه جبرٌل وكان  جبرٌل علٌه السالم  ٌلقاه كل لٌلة فً رمضان حتى 

 القرآن فإذا لقٌه   جبرٌل علٌه السالم  كان أجود بالخٌر من الرٌح المرسلة.  ٌنسلخ ٌعرض علٌه النبً 

إذ  ال: بٌنا أنا أصلً مع رسول هللا ما أخرجه البخاري عن معاوٌة بن الحكم السلمً ق فمن رفقه 

عطس رجل من القوم فقلت: ٌرحمك هللا فرمانً القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمٌاه ما شأنكم تنظرون إلً 

فبأبً هو وأمً  فجعلوا ٌضربون بأٌدٌهم على أفخاذهم فلما رأٌتهم ٌصمتونً سكت فلما صلى رسول هللا

علٌما منه فو هللا ما كهرنً وال ضربنً وال شتمنً قال: إن هذه ما رأٌت معلما قبله وال بعده أحسن ت

 الصالة ال ٌصلح فٌها شًء من كالم الناس إنما هو التسبٌح والتكبٌر وقراءة القرآن.

فً المسجد فإذا قام قمنا فقام ٌوما  كنا نقعد مع رسول هللا  وما أخرجه النسابً من حدٌث أبً هرٌرة 

وقمنا معه حتى لما بلػ وسط المسجد أدركه رجل   فجبذ بردابه  من ورابه وكان رداؤه خشناً فحمر رقبته 

: ال فقال: ٌا محمد احمل لً على بعٌري هذٌن فإنك ال تحمل من مالك وال من مال أبٌك فقال رسول هللا 

 دنً مما جبذت برقبتً فقال األعرابً: ال وهللا ال أقٌدك فقال رسول هللا وأستؽفر هللا ال أحمل لك حتى تقٌ

ذلك ثالث مرات كل ذلك ٌقول ال وهللا ال أقٌدك فلما سمعنا قول األعرابً أقبلنا إلٌه سراعاً فالتفت إلٌنا 

رجل ل فقال: عزمت على من سمع كالمً أن ال ٌبرح مقامه حتى آذن له فقال رسول هللا  رسول هللا 

 :  انصرفوا.من القوم: ٌا فالن احمل له على بعٌر شعٌراً وعلى بعٌر تمراً ثم قال رسول هللا 

   

وقد تأتً السنة قوالً أو فعالً من الصحابة باعتبارهم شهود عصر النبوة سواء أكان ذلك فً القرآن الكرٌم 

 اجتهاد مجمعاً علٌه منهم.  أم ال لكونه إتباعاً لسنة نبٌنا عندهم أو أو فً المأثور عن النبً

تارة  ومن أبرز ما جاء فً السنة بهذا المعنى حد شارب الخمر فكانوا ٌضربونه فً عهد رسول هللا 

أربعٌن جلدة، وتارة ٌبلؽون به ثمانٌن فلما كان عهد عمر رضً هللا عنه أستشار الناس فً ذلك، فقال عبد 

رى أن تجلده ثمانٌن فإذا شرب سكر وإذا سكر هذى الرحمن بن عوؾ: أخؾ الحدود ثمانون وقال علً:ن

 وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانٌن. 

عن حمٌد بن عبد الرحمن قال:أرسلنً خالد بن الولٌد إلى عمر رضً هللا عنهما فأتٌته وهو فً المسجد 

ن معه عثمان بن عفان وعلً وعبد الرحمن بن عوؾ وطلحة والزبٌر رضً هللا عنهم فقلت: إن خالد ب

الولٌد أرسلنً إلٌك وهو ٌقرأ علٌك السالم وٌقول: إن الناس قد انهمكوا فً الخمر فقال عمر: هم هؤالء 

عندك فسلهم، فقال علً رضً هللا عنه: نراه إذا سكر   هذى  وإذا   هذى  افترى وعلى المفتري ثمانون 

عمر إذا أتً بالرجل القوي فقال عمر أبلػ صاحبك ما قال: فجلد خالد ثمانٌن وجلد عمر ثمانٌن وكان 
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المنهمك فً الشراب جلده ثمانٌن وإذا أتً بالرجل الضعٌؾ التً كانت منه الزلة جلده أربعٌن ثم جلد 

 عثمان ثمانٌن وأربعٌن. 

        

ومن ذلك جمع المصاحؾ فً عهد أبً بكر رضً هللا عنه، وحمل الناس على القراءة بحرؾ واحد من 

مان رضً هللا عنه، وما أشبه ذلك ما اقتضته المصلحة العامة مما أقره الحروؾ السبعة فً عهد عث

 الصحابة رضوان هللا علٌهم أجمعٌن.

:علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن تمسكوا ومما ٌدل على إطالق السنة بهذا المعنى قوله 

قة كلها فً النار إال واحدة :تفترق أمتً على ثالث وسبعٌن فربها، وعضوا علٌها بالنواجذ. وقوله 

 قالوا:من هم ٌا رسول هللا؟ قال:ما أنا علٌه وأصحابً.  

 

 مفهوم الحدٌث فً اللؽة واالصطالح

 الحدٌث فً اللؽة: الجدٌد من األشٌاء وٌجمع على أحادٌث.

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم ٌؤمنوا بهذا  الحدٌث فً اللؽة:ٌطلق على القلٌل والكثٌر قال تعالى:

 ٙالكهؾ آٌة الحدٌث أسفا

من قول أو فعل أو تقرٌر أو صفة ُخلقٌة أو ِخلقٌة.  الحدٌث فً االصطالح:هو كل ما صدر عن النبً

 فالحدٌث أعم من السنة من حٌث المفهوم إذ أنه ٌزٌد على السنة بما ٌأتً:

حتى ولو كان منسوخاً لٌس علٌه العمل فاألحادٌث المنسوخة تدخل  النبًتناوله لكل ما صدر عن  -ٔ

 فً مفهوم الحدٌث وال تدخل فً مفهوم السنة مثل حدٌث الوضوء مما مست النار. 

       

وفً رواٌة توضؤا مما ؼٌرت النار لونه نسخ بحدٌث جابر بن عبد هللا كان، آخر األمرٌن من رسول هللا 

 ست النار. فهذا الحدٌث ناسخ للحدٌث األول.ترك الوضوء مما م 

 عن زٌارة القبور نسخ بحدٌث متأخر من حدٌث برٌدة قال: قال رسول هللا  ومثل حدٌث نهً النبً 

 :كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها فإنها تذكر باآلخرة.

بن مالك قال فً  الِخلقٌة من حٌث لونه وجسمه وشعره وطوله، عن أنس تناوله لصفات النبً  -ٕ

: كان ربعة من القوم، لٌس بالطوٌل وال بالقصٌر، أزهر اللون لٌس بأبٌض أمهق وال آدم،  وصؾ النبً 

 لٌس  بجعد قطط  وال سبط، أنزل علٌه وهو ابن أربعٌن.
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أزهر اللون  كأن عرقه اللؤلؤ، وال مسست دٌباجاً وال حرٌراً ألٌن من كؾ  عن أنس قال: كان رسول هللا

  . ول هللا رس

قبل البعثة كمولده ونشأته وتعبده فً ؼار حراء فكل هذا ٌدخل فً مفهوم  تناوبه ألخبار النبً -ٖ

 الحدٌث وال ٌدخل فً مفهوم السنة .

من الوحً الرؤٌا الصالحة فً  عن عابشة أم المؤمنٌن رضً هللا عنها قالت: أول ما بدئ به رسول هللا 

إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم حبب إلٌه الخالء ،وكان ٌخلو بؽار حراء فٌتحنث  النوم، فكان   ال ٌرى رؤٌا 

 فٌه ،وهو التعبد اللٌالً ذوات العدد. 

فلٌس المقصود برواٌة هذه األمور اإلتباع واإلقتداء وإنما المقصود الوقوؾ على عصر النبوة، ومعرفة 

وح والجالء. وقد وضح العلماء هذا حتى ٌصبح شخصه وعصره ومراحل سٌرته على تمام الوض النبً 

التفرٌق بٌن الحدٌث والسنة، فقد روي عن ابن مهدي أنه قال: سفٌان الثوري إمام فً الحدٌث ولٌس 

 بإمام فً السنة، واألوزاعً إمام فً السنة ولٌس إمام فً الحدٌث، ومالك بن أنس إمام فٌهما جمٌعاً.

ار ومعرفة بالنقد وبالرجال، واألوزاعً أعلم بالطرٌقة ومعنى ذلك أن سفٌان الثوري أكثر رواٌة لألخب

 العملٌة من سنن األقوال واألفعال، ومالك جمع بٌن األمرٌن بٌن الطرٌقة العملٌة وبٌن الرواٌة والنقد.

 ونخلص من هذا إلى أن الحدٌث أعم من السنة، فكل سنة حدٌث ولٌس كل حدٌث سنة،

 ث ولكن القول األول هو األرجح لما بٌنا.وقال بعض العلماء : السنة أعم من الحدٌ

والسنة هً ؼاٌة الحدٌث وثمرته، ومن السنة ما ٌفٌد الوجوب أو الحرمة، ومنها ما ٌفٌد الندب أو  

 الكراهة، ومنها ما ٌفٌد اإلباحة وهذا مدلول السنة عند المحدثٌن.

 ستحباب والندبوأما الفقهاء فً السنة عندهم نوع من األحكام الشرعٌة وهً ما أفاد اال

 ولم ٌكن من باب الفرض وال الواجب.  فالسنة فً اصطالح الفقهاء: هً كل ما ثبت عن النبً 

 الحدٌث القدسً 

تعرٌؾ الحدٌث القدسً فً اللؽة :القدسً نسبة إلى القدس أي الطهر أي الحدٌث المنسوب إلى الذات 

 القدسٌة وهو هللا سبحانه وتعالى.

مع إسناده إٌاه إلى ربه عز وجل. فكل  فً االصطالح هو: ما نقل إلٌنا عن النبًتعرٌؾ الحدٌث القدسً 

قوالً إلى هللا عز وجل ٌسمى بالحدٌث القدسً ألنه صادر عن هللا عز وجل من  حدٌث ٌضٌؾ فٌه الرسول

وجل هو الحاكً له عن هللا عز  حٌث إنه المتكلم به أوالً والمنشا له وأما كونه حدٌثاً فألن الرسول

بخالؾ القرآن الكرٌم فإنه ال ٌضاؾ إال إلى هللا عز وجل فٌقال فٌه: قال هللا تعالى وٌقال فً األحادٌث 

 : ٌقول هللا تعالى.       :فٌما ٌروٌه عن ربه تعالى أو قال رسول هللاالقدسٌة قال رسول هللا
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 الفرق بٌن الحدٌث القدسً والقرآن 

 ث القدسً ؼٌر معجز بلفظه.القرآن الكرٌم معجز بلفظه والحدٌ •

 القرآن الكرٌم متعبد بتالوته والحدٌث القدسً ؼٌر متعبد بتالوته. •

 القرآن الكرٌم ٌشترط فً ثبوته التواتر والحدٌث القدسً ال ٌشترط فً ثبوته التواتر •

 الفرق بٌن الحدٌث القدسً والحدٌث النبوي

 القدسً فٌسند الكالم إلى هللا عز وجلوأما الحدٌث * الحدٌث النبوي ٌسند الكالم إلى النبً

* الحدٌث النبوي ٌتناول األحكام الفقهٌة والترؼٌب والترهٌب أما الحدٌث القدسً فإنه ٌركز على الترهٌب 

 والترؼٌب وترقٌق القلوب.  

 أمثلة على الحدٌث القدسً 

وأنا الدهر بٌدي : قال هللا عز وجل: ٌؤذٌنً بن آدم ٌسب الدهر عن أبً هرٌرة قال: قال النبً (ٔ

 األمر أقلب اللٌل والنهار.

:قال هللا تعالى : ٌشتمنً  ابن آدم وما ٌنبؽً له  عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال النبً  (ٕ

أن   ٌشتمنً ، وٌكذبنً وما ٌنبؽً له، أما شتمه فقوله إن لً ولدا ،وأما تكذٌبه فقوله :لٌس 

 ٌعٌدنً كما بدأنً.

:  ٌقول هللا: إذا أخذت كرٌمتً عبدي فصبر واحتسب لم رسول هللا  عن ابن عباس قال: قال (ٖ

  أرض له ثوابا دون الجنة.

 مكانة السنة النبوٌة 

 مكانة السنة من التشرٌع:

القرآن والسنة مصدران تشرٌعٌان متالزمان، ال ٌمكن لمسلم أن ٌفهم الشرٌعة إال بالرجوع إلٌهما معاً وال 

ما،وال رٌب إن السنة فً معظمها تأتً فً المرتبة الثانٌة بعد القرآن الكرٌم ؼنى لمجتهد أو عالم عن أحده

من حٌث الثبوت، فالقرآن الكرٌم كله متواتر: وقلٌل من السنة ما نقل بالتواتر، وأما من حٌث إفادة السنة 

ة تندب، لألحكام الشرعٌة فالقرآن ٌحلل والسنة تحلل، والقرآن ٌحرم والسنة تحرم، والقرآن ٌندب والسن

والقرآن ٌبٌح والسنة تبٌح، فالسنة بمنزلة القرآن الكرٌم من حٌث التشرٌع وإفادة األحكام، ومن حٌث 

 :أال إنً أوتٌت القرآن ومثله معه.  وجوب العمل بها، ومن حٌث أنها وحً من عند هللا عز وجل قال
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 أدلة حجٌة السنة النبوٌة المطهرة 

 الكرٌم:أدلة حجٌة السنة من القرآن 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم فإن تنازعتم فً قال تعالى: (ٔ

 5٘النساء آٌة شًٍء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل والٌوم اآلخر

 0ٓالنساء آٌة  من ٌطع الرسول فقد أطاع هللا  قال تعالى: (ٕ

 7الحشر آٌة   ول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم الرس قال تعالى  (ٖ

فال وربك ال ٌؤمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا   قال تعالى: (ٗ

 ٘ٙالنساء آٌة   مما قضٌت وٌسلموا تسلٌما 

تاب هو الذي بعث فً األمٌٌن رسوالً منهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الك قال تعالى:  (٘

 ٗٙٔالجمعة آٌة والحكمة وإن كانوا من قبل لفً ضالل مبٌن

  ٗ-ٖالنجم آٌة  وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى  قال تعالى (ٙ

 أدلة حجٌة السنة من الحدٌث النبوي الشرٌؾ 

 قال: أال إنً أوتٌت القرآن ومثله معه. عن المقدام بن معد ٌكرب رضً هللا عنه، عن رسول هللا  (ٔ

:علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن  العرباض بن سارٌة قال :قال رسول هللا عن  (ٕ

 تمسكوا بها، وعضوا علٌها بالنواجذ.

 :تركت فٌكم أمرٌن لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما :كتاب هللا وسنتً. قال  (ٖ

واألخذ بما فً السنة  أوتً الكتاب والسنة، وتوجب التمسك بهما هذه األحادٌث تدل على أن الرسول 

 كما ٌؤخذ بما فً كتاب هللا عز وجل. 

 منزلة السنة النبوٌة من القرآن الكرٌم 

أوالً: السنة بٌنت وفصلت ما أجمل من عبادات وأحكام فقد فرض هللا عز وجل الصالة على المؤمنٌن، من 

علٌمه للمسلمٌن كٌفٌة الصالة هذا بصالته وبت ؼٌر أن ٌبٌن أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها فبٌن النبً 

:صلوا كما رأٌتمونً أصلً. وفرض هللا سبحانه وتعالى الزكاة من ؼٌر أن ٌبٌن األموال التً وبقوله 

تجب فٌها الزكاة كالنقد وعروض التجارة والزروع واألنعام، كما لم ٌبٌن النصاب الذي تجب فٌه الزكاة، 

الحج من ؼٌر أن ٌبٌن مناسكه، فجاءت السنة الفعلٌة فجاءت السنة المطهرة فبٌنت ذلك. وفرض هللا 

 :خذوا عنً مناسككم .فبٌنت كٌفٌته ومناسكه وقال
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عن الحسن أن عمران بن الحصٌن رضً هللا عنه، كان جالساً ومعه أصحابه فقال رجل من القوم: ال 

إلى القرآن أكنت تجد فٌه تحدثوننا إال بالقرآن،قال:فقال له:ادن، فدنا ،فقال أرأٌت لو وكلت أنت وأصحابك 

صالة الظهر أربعاً،وصالة العصر أربعاً، وصالة المؽرب ثالثاً،تقرأ فً اثنتٌن، أرأٌت لو وكلت أنت 

وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواؾ بالبٌت سبعاً والطواؾ بالصفا والمروة؟ ثم قال:أي قوم خذوا عنا 

 فإنكم وهللا إال تفعلوا لتضلُّن. 

ٌوصٌكم هللا فً  سنة النبوٌة تخصص عام القرآن الكرٌم، ومن هذا ما ورد فً بٌان قوله تعالى:ثانٌاً:ال   

 .ٔٔسورة النساء آٌة  أوالدكم للذكر مثل حظ األنثٌٌن

: نحن فهذا حكم عام فً وراثة األوالد اآلباء واألمهات فخصصت السنة المورث بؽٌر األنبٌاء بقوله 

 : ال ٌرث القاتل.معاشر األنبٌاء ال نورث ما تركناه صدقة. وخصصت الوارث بؽٌر القاتل بقوله 

 والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما ثالثاً :السنة النبوٌة تقٌد مطلق القرآن الكرٌم كما فً قوله تعالى

 .0ٖسورة المابدة 

الٌد على الكؾ وعلى الساعد وعلى الذراع، ولكن  فإن قطع الٌد لم ٌقٌد فً اآلٌة بموضع خاص ،فتطلق

عندما أُتً بسارق  السنة بٌنت هذا وقٌدت القطع بأن ٌكون القطع من الرسػ. وقد فعل ذلك رسول هللا

 فقطع ٌده من مفصل الكؾ . 

   

الة رابعاً:السنة تثبت وتؤكد ما جاء فً القرآن الكرٌم ومن ذلك جمٌع األحادٌث التً تدل على وجوب الص

وهلل على الناس وقال تعالى وأقٌموا الصالة وآتوا الزكاةوالزكاة والصوم والحج والصدقة قال تعالى:

 .فجاءت السنة فأكدت ذلك.  57آل عمران آٌة حج البٌت من استطاع إلٌه سبٌال 

صالة وإٌتاء : بنً اإلسالم  على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، واقام ال قال 

 الزكاة، وصوم رمضان، وحج البٌت .

والسنة أكدت ذلك  7ٕ٘.البقرة آٌة  وأحل هللا البٌع وحرم الربا  القرآن الكرٌم حرم الربا بقوله تعالى

قال: اجتنبوا السبع الموبقات قٌل ٌا رسول هللا وما هن؟ قال: الشرك  عن أبً هرٌرة،أن رسول هللا 

نفس التً حرم هللا إال بالحق ،وأكل مال الٌتٌم، وأكل الربا، والتولً ٌوم الزحؾ، باهلل، والسحر، وقتل ال

 وقذؾ المحصنات الؽافالت المؤمنات. 

إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل  القرآن الكرٌم حرم شرب الخمر قال تعالى:

 .5ٓالمابدة آٌة  الشٌطان فاجتنبوه 

:لعن هللا الخمر، وشاربها : ما أسكر كثٌره فقلٌله حرام. وقال دت ذلك قال جاءت السنة النبوٌة فأك

 ،وعاصرها، ومعتصرها ،وحاملها، والمحمولة إلٌه.
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خامساً:السنة استقلت ببعض األحكام التً لم ترد فً القرآن الكرٌم كتحرٌم الحمر األهلٌة، وكل ذي ناب 

على عمتها وخالتها  عن المقدام بن معد ٌكرب، عن  من السباع ومخلب من الطٌر، وتحرٌم نكاح المرأة

قال: أال إنً أوتٌت الكتاب ومثله معه، أال ٌوشك رجل شبعان على أرٌكته  ٌقول علٌكم بهذا  رسول هللا 

القرآن، فما وجدتم فٌه من حالل فأحلوه، وما وجدتم فٌه من حرام فحرموه، أال ال ٌحل لكم لحم الحمار 

 اب من السباع وال لقطة معاهد إال أن ٌستؽنً عنها صاحبها.األهلً، وال كل ذي ن

 :ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها.  وقال 
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 المحاضرة الثانٌة

  شرح أحادٌث األحكام المختارة من كتاب الطهارة

 تعرٌؾ عام بكتب األحكام 

المصنفات  هً الكتب التً اشتملت على أحادٌث األحكام ، وهً أحادٌث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من 

الحدٌثٌة األصول ورتبوها على أبواب الفقه. ومنها الكبٌر والمتوسط ومنها الصؽٌر وهً كثٌرة من 

 أشهرها:

ى فهً منتقاة من كتب األحكام الكبرى،األحكام الصؽرى: ألبً محمد عبد الحق اإلشبٌلً.فأما الكبر (ٔ

 األحادٌث، وأما الصؽرى فقد تخٌرها صحٌحة اإلسناد.

اإللمام بأحادٌث األحكام :لمحمد بن علً بن دقٌق العٌد، وفٌه جمع المتون المتعلقة باألحكام  (ٕ

 مجردة من األسانٌد.

فً  بلوغ المرام من أدلة األحكام :للحافظ أحمد بن علً بن حجر العسقالنً،وقد شرحه الصنعانً (ٖ

كتابه المسمى سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام،فخرج األحادٌث وشرح عباراتها ووضح 

 ؼوامض ألفاظها،وذكر األحكام والفوابد المستفادة منها. 

 الحدٌث األول:طهارة ماء البحر.

ِ َصلَّى -ٔ ُ َعْنُه َقالَ : } َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ُهوُر َماُؤهُ َعْن أَبًِ ُهَر ِه َوَسلََّم ، فًِ اْلَبْحِر ُهَو الطَّ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

َتُتُه { ٌْ   ، اْلِحلُّ َم

َمَة درجة الحدٌث  ٌْ َحُه اْبُن ُخَز َبَة ، َواللَّْفُظ لَُه ، َوَصحَّ ٌْ :حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه اأْلَْرَبَعُة ، َواْبُن أَبًِ َش

ْرِمِذيُّ ، ] َوَرَواهُ َمالٌِك وَ  ًُّ َوأَْحَمُد [َوالتِّ افِِع   الشَّ

  (7ٔ/ ص  ٔكتاب الطهارة )ج  –سبل السالم 

  ترجمة الراوي : 

ْحَمِن ْبُن َصْخٍر " ، َوُهَو أَْكَثرُ  ًُّ اْلَجلٌِلُ اْلَحافُِظ اْلُمْكثُِر واسمه َعْبُد الرَّ َحابِ َرَة ُهَو الصَّ ٌْ َحاَبِة أَُبو ُهَر  الصَّ

َحاَبِة َهَذا اْلَقْدُر َواَل َحِدًٌثا َروى خْمَسُة آاَلِؾ حَ  َس أِلََحٍد ِمْن الصَّ ٌْ ِدٌٍث َوَثاَلُثِماَبٍة َوأَْرَبَعٌة َوَسْبُعٌَن َحِدًٌثا ، َفلَ

ٌَُقاِرُبُه َماَت فًِ اْلَمِدٌَنِة َسَنَة تِْسٍع َوَخْمِسٌَن َوُهَو اْبُن َثَماٍن َوَسْبِعٌَن َسَنًة ، َوُدفَِن بِاْلَبقِ  َماَت  ٌِع .َوقٌِلَ :َما 

ْوَمبٍِذ أَِمًٌرا َعلَى اْلَمِدٌ ٌَ ٌَاَن " َوَكاَن  ِه " اْلَولٌُِد ْبُن ُعْتَبَة ْبِن أَبًِ ُسْف ٌْ َنِة ، َكَما َقالَُه " اْبُن بِاْلَعقٌِِق ، َوَصلَّى َعلَ

 َعْبِد اْلَبرِّ " . 
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  ؼرٌب الحدٌث

ُر َكَما فًِ اْلَقامُ  اِهُر اْلُمَطهِّ ُر بِِه .أَْو الطَّ ٌَُتَطهَّ اِء ، ُهَو اْلَمْصَدُر َواْسُم َما  ُهوُر: بَِفْتِح الطَّ ْرِع : الطَّ وِس .َوفًِ الشَّ

  ٌَُطلَُّق َعلَى اْلُمَطهِِّر.

اَرقُ    ُء ِضدُّ َحُرَم ،َولَْفُظ الدَّ ًْ ًضا .اْلِحلُّ : ُهَو َمْصَدُر َحلَّ الشَّ ٌْ َتُتُه [ ُهَو َفاِعلٌ أَ ٌْ ًِّ :اْلَحاَللُ ] َم   ْطنِ

  سبب ورود الحدٌث:

َرَة "  ٌْ ِأ : أَنَّ " أََبا ُهَر ُ َعْنُه  -َواْلَحِدٌُث َوَقَع َجَواًبا َعْن ُسَؤاٍل َكَما فًِ اْلُمَوطَّ ًَ هللاَّ َقالَ : ] َجاَء َرُجلٌ [  -َرِض

ِه َوفًِ ُمْسَنِد أَْحَمَد ] ِمْن َبنِ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِ " إلَى َرُسوِل هللاَّ ًُّ ] اْسُمُه " َعْبُد هللاَّ َبَرانِ ً ُمْدلٍِج [ َوِعْنَد الطَّ

ا َنْرَكُب اْلَبْحَر ؛ َوَنْحِملُ َمَعَنا اْلَقلٌِلَ ِمْن اْلَماِء ، َفإِْن تَ  ِ ، إنَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ أَْنا بِِه عَ َوَسلََّم } َفَقالَ :  ِطْشَنا َوضَّ

ُهوُر َماُؤهُ اْلحِ  ِه َوَسلََّم : } ُهَو الطَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أُ بَِماِء اْلَبْحِر؟ َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ َتُتُه {. أََفَنَتَوضَّ ٌْ  لُّ َم

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث.

ْخُرُج َعْن الطَّ  ٌَ ُ أَنَّ َماَء اْلَبْحِر َطاِهٌر ُمَطهٌِّر ، اَل  ِجْب َصلَّى هللاَّ ٌَ َر أََحُد أَْوَصافِِه ، َولَْم  ٌَّ ِة بَِحاٍل إالَّ إَذا َتَؽ ٌَّ ُهوِر

ْقِرَن اْلُحْكَم بِِعلَّ  ٌَ ِه َوَسلََّم بَِقْولِِه : َنَعْم،َمَع إَفاَدتَِها اْلَؽَرَض،َبلْ أََجاَب بَِهَذا اللَّْفِظ لِ ٌْ ُة َعلَ ٌَّ ُهوِر ًَ الطَّ تِِه َوِه

اَه بُِملُوَحِة َطْعِمِه َوَنْتِن ِرٌِحهِ اْلُمَتَناهِ  ٌَ ا َرأَى َماَء اْلَبْحِر َخالََؾ اْلِم ابِلَ لَمَّ ُة فًِ َبابَِها ،َوَكأَنَّ السَّ ُه  ٌَ َم أَنَّ ؛ َتَوهَّ

ُر ُمَراٍد ِمْن َقْوله َتَعالَى : َفاْؼِسلُوا أَْي بِاْلَماِء اْلَمْعلُوِم إَراَدُتُه ِمْن َقْولِِه َفاؼْ  ٌْ ا َعَرَؾ ِمْن َؼ ُه لَمَّ ِسلُوا، أََو أنَّ

 ُ
َماِء َماًء َطُهوًرا{ َظنَّ اْختَِصاَصُه َفَسأَلَ َعْنُه ، َفأََفاَدهُ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم َقْوله َتَعالَى:}َوأَْنَزْلَنا ِمْن السَّ ٌْ  َعلَ

َتةِ  ٌْ ْسأَلْ َعْنُه،َوُهَو ِحلُّ َْم ٌَ   اْلُحْكَم،َوَزاَدهُ ُحْكًما لَْم 

 

  بعض فوابد الحدٌث:

ْشَتبَِه َعلٌَْ  ٌَ ابِِل فًِ َماِء اْلَبْحِر أَْشَفَق أَْن  ا َعَرَؾ اْشتَِباَه اأْلَْمِر َعلَى السَّ ًُّ : لَمَّ افِِع َتتِِه ، َوَقْد َقالَ الرَّ ٌْ ِه ُحْكُم َم

ا ٌَ ْبَتلَى بَِها َراِكُب اْلَبْحِر ، َفَعقََّب اْلَجَواَب َعْن ُسَؤالِِه بَِب َتِة .ٌُ ٌْ   ِن ُحْكِم اْلَم

ا ُسبِلَ َعْنُه تَ  ٌَُجاَء فًِ اْلَجَواِب بِأَْكَثَر ِممَّ ًِّ : َوَذلَِك ِمْن َمَحاِسِن اْلَفْتَوى ، أَْن  ْتِمًٌما لِْلَفابَِدِة ، َقالَ اْبُن اْلَعَربِ

ُد َذلَِك ِعْندَ  َتأَكَّ ٌَ ِر اْلَمْسُبوِل َعْنُه ؛ َو ٌْ ُظُهوِر اْلَحاَجِة إلَى اْلُحْكِم َكَما ُهَنا؛أِلَنَّ َمْن َتَوقََّؾ فًِ  َوإَِفاَدًة لِِعْلِم آخرَؼ

َتِة أََشدُّ َتَوقًُّفا ٌْ ِم َتْحِرٌِم اْلَم َتتِِه َمَع َتَقدُّ ٌْ ِة َماِء اْلَبْحِر َفُهَو َعْن اْلِعْلِم بِِحلِّ َم ٌَّ ، ُثمَّ اْلُمَراُد َما َماَت فٌِِه ِمْن  َطُهوِر

ِه ِممَّ  َتُة َبْحٍر َفَمعْ َدَوابِّ ٌْ ُه َم ِه لَُؽًة أَنَّ ٌْ ُه َوإِْن َصَدَق َعلَ ِعٌُش إالَّ فٌِِه،اَل َما َماَت فٌِِه ُمْطلًَقا،َفإِنَّ ٌَ ٌَُراُد ا اَل  ُه اَل  لُوٌم أَنَّ

  إالَّ َما َذَكْرَناهُ .
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 الحدٌث الثانً:تطهٌر اإلناء من ولوغ الكلب

0-  ًَ َرَة َرِض ٌْ ِه َوَسلََّم } ُطُهوُر إَناِء أََحِدُكْم إَذا َولََػ َعْن أَبًِ ُهَر ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ هللاَّ

َرابِ  اٍت،أُواَلُهنَّ بِالتُّ ْؽِسلَُه َسْبَع َمرَّ ٌَ   فٌِِه اْلَكْلُب أَْن 

ْرِمِذيِّ " أُْخَراُهنَّ ، أَْو أُواَلُهنَّ "  حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ،َوفًِ لَْفٍظ لَُه "درجة الحدٌث:  ٌُِرْقُه " ، َولِلتِّ َفْل

  (.ٓٗ -5ٖ/ ص  ٔكتاب الطهارة )ج  –سبل السالم 

   ؼرٌب الحدٌث:

َراِب: َشِرَب َما فٌِِه بِأَْطَراِؾ لَِسانِِه ، أَْو أَْدَخلَ لَِساَنُه ، فٌِِه   َكه.َولََػ اْلَكْلُب فًِ اإْلَِناِء َوفًِ الشَّ   َفَحرَّ

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث

ُث اأْلَْمِر بِاْلَؽْسِل لَِما ُولَِػ فِ  ٌْ لَُها ( : َنَجاَسُة َفِم اْلَكْلِب ِمْن َح ٌِه ، َواإْلَِراَقِة لِْلَماِء ، َدلَّ اْلَحِدٌُث َعلَى أَْحَكاٍم  ) أَوَّ

َجُس .َوَقْولُُه : ] َطُهوُر إَناِء أََحِدُكْم [ َفإِ  َن النَّ ٌَّ َس ُهَنا َحَدٌث ؛ َفَتَع ٌْ ُه اَل َؼْسلَ إالَّ ِمْن َحَدٍث أَْو َنَجٍس ، َولَ   نَّ

َماِل ، َوُهَو َواإْلَِراَقُة : إَضاَعُة َماٍل ، َفلَْو َكاَن اْلَماُء َطاِهًرا لََما أََمَر بِإَِضاَعتِِه ، إْذ َقْد َنَهى َعْن إَضاَعِة الْ 

ُه إَذا َثَبَت َنَجاَسُة لَُعابِِه ، َولُ َظاِهٌر فًِ َنَجا ِه ، َوَذلَِك ؛ أِلَنَّ ٌْ اًسا َعلَ ٌَ َعاُبُه ُجْزٌء َسِة َفِمِه ، َوأُْلِحَق بِِه َسابُِر َبَدنِِه قِ

ُة َبَدنِِه ، إالَّ أَنَّ َمْن ِمْن َفِمِه ، إْذ ُهَو ِعْرُق َفِمِه ، َفَفُمُه َنِجٌس ، إْذ اْلِعْرُق ُجْزٌء ُمَتَحلٌِّب ِمْن اْلَبَدِن ، َفَكَذلِ  ٌَّ َك َبقِ

َس لَِنَجاَسِة اْلَكْلِب .  ٌْ  َقالَ : إنَّ اأْلَْمَر بِاْلَؽْسِل لَ

َجاَسِة بَِحَسِب اأْلَؼْ  َجاَسَة فًِ َفِمِه َولَُعابِِه ، إْذ ُهَو َمَحلُّ اْستِْعَمالِِه لِلنَّ ٌُْحَتَملُ أَنَّ النَّ ُم لَِب ، َوُعلَِّق اْلُحكْ َقالَ : 

ُدلُّ َعلَى َنَجا ٌَ َجاَساِت بَِفِمِه ، َوُمَباَشَرتِِه لََها ، َفاَل  َظِر إلَى َؼالِِب أَْحَوالِِه ِمْن أَْكلِِه النَّ نِِه والقول بِالنَّ ٌْ َسِة َع

  بنجاسته َقْولُ اْلَجَماِهٌِر .

ُه َدلَّ اْلَحِدٌُث َعلَى ُوُجوِب َسْبِع َؼَساَل  انًِ : أَنَّ ْبُع ، اْلُحْكُم الثَّ َناِء ، َوُهَو َواِضٌح ، َوَمْن َقالَ : اَل َتِجُب السَّ ِ ْْ ٍت لِ

ْسبٌُِع َنْدٌب ، اْسَتَدلَّ َعلَى َذلَِك بِأَنَّ َراِوَي اْلَحِدٌ َجاَساِت َوالتَّ ِرِه ِمْن النَّ ٌْ َرَة " َبلْ ُولُوُغ اْلَكْلِب َكَؽ ٌْ ِث َوُهَو أَُبو ُهَر

ٌُْؽَسلُ ِمْن ُولُوؼِ  ًّ .َقالَ :  اَرقُْطنِ َحاِويُّ ، َوالدَّ اٍت ، َكَما أَْخَرَجُه الطَّ   ِه َثاَلَث َمرَّ

ِه َوَسلََّم اَل بَِما َرآهُ َوأَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُه ُمَعاَرٌض َوأُِجٌَب َعْن َهَذا ، بِأَنَّ اْلَعَملَ بَِما َرَواهُ َعْن النَّ ْفَتى بِِه ، َوبِأَنَّ

ًَ أَْرَجُح َسَنًدا . بَِما ُرِوَي َعْنهُ  ُه أَْفَتى بِاْلَؽْسِل ، َوِه ًضا : أَنَّ ٌْ   ، َوأَ

ٌُّنِ  ُدلُّ َعلَى َتَع ٌَ َناِء لُِثُبوتِِه فًِ اْلَحِدٌِث ، ُثمَّ اْلَحِدٌُث  ِ ْْ ْتِرٌِب لِ الُِث : ُوُجوُب التَّ ُه فًِ  اْلُحْكُم الثَّ َراِب ، َوأَنَّ التُّ

ْطَرحَ  اْلَؽْسلَةِ  ٌَ َر ، أَْو  َتَكدَّ ٌَ َراِب َحتَّى  ْخلَِط اْلَماَء بِالتُّ ٌَ َن أَْن  ٌْ  اْلَماَء َعلَى اأْلُولَى ؛ َوَمْن أَْوَجَبُه َقالَ : اَل َفْرَق َب

ْسبٌِِع ، َقالَ : اَل  َراَب َعلَى اْلَماِء ، َوَبْعُض َمْن َقالَ بِإٌَِجاِب التَّ ْطَرَح التُّ ٌَ َراِب ، أَْو  َراِب التُّ َتِجُب َؼْسلَُة التُّ

عَدِم ُثُبوتَِها ِعْنَدهُ . ََ   ِل
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َقِة َمْقُبولٌَة ، وَ  اَدةُ ِمْن الثِّ ٌَ ٍب ، َوالزِّ ٌْ ِحٌَحِة باَِل َر ِة الصَّ ٌَ َوا َها َقْد َثَبَتْت فًِ الرِّ َراِب َوَردَّ : بِأَنَّ ِة التُّ ٌَ أَْوَرَد َعلَى ِرَوا

َها َقْد اْضَطَرَبْت فٌَِها  اِمَنُة ، بِأَنَّ ابَِعُة ، أَْو الثَّ ُة ، َفَرَوى أُواَلُهنَّ ، أَْو أُْخَراُهنَّ ، أَْو إْحَداُهنَّ ، أَْو السَّ ٌَ َوا الرِّ

ِجُب اإْلِْطَراُح لََها . ٌَ   َوااِلْضِطَراُب َقاِدٌح ، َف

ُكوُن ااِلْضِطَراُب َقاِدًحا إالَّ َمَع اْستَِوا ٌَ ُه اَل  َة َوأُِجٌَب َعْنُه : بِأَنَّ ٌَ َس َذلَِك ُهَنا َكَذلَِك ، َفإِنَّ ِرَوا ٌْ اِت ، َولَ ٌَ َوا ِء الرِّ

ْرِجٌُح ِعْنَد التَّ  ِن لََها َوَذلَِك ِمْن ُوُجوٍه التَّ ٌْ َخ ٌْ   َعاُرِض.أُواَلُهنَّ أَْرَجُح لَِكْثَرِة ُرَواتَِها ، َوبِإِْخَراِج الشَّ

 اإلعجاز العلمً فً ؼسل اإلناء إذا ولػ فٌه الكلب 

د األطباء على ضرورة استعمال التراب فً ؼسل اإلناء الذي ولػ فٌه الكلب وقد ثبت علمٌاً أن التراب أك

ٌحتوي على مادتٌن قاتلتٌن للجراثٌم وهما مادة التتراكسلٌن ومادة التتارالٌت وهما تستعمالن فً عملٌات 

 التعقٌم ضد بعض الجراثٌم.

أوالهن بالتراب أن فٌروس الكلب دقٌق ومن المعروؾ أنه وأكد األطباء أن الحكمة فً الؽسل سبع مرات 

كلما صؽر حجم المٌكروب كلما زادت فعالٌة سطحه للتعلق بجدار اإلناء وإلتصاقه به ،ولعاب الكلب 

المحتوي على الفٌروس ٌكون على هٌبة شرٌط لعابً سابل ودور التراب امتصاص المٌكروب باإللتصاق 

 بقه. السطحً من اإلناء على سطح دقا

 

 الحدٌث الثالث:طهارة الهرة وسؤرها

ِه َوَسلََّم َقالَ  -5 ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه ، } أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ ِة  -َوَعْن أَبًِ َقَتاَدَة َرِض َسْت  -فًِ اْلِهرَّ ٌْ َها لَ : إنَّ

ُكْم { ٌْ افٌَِن َعلَ وَّ ًَ ِمْن الطَّ َما ِه   بَِنَجٍس ، إنَّ

َمَة .سبل السالم  لحدٌث:درجة ا ٌْ ْرِمِذيُّ َواْبُن ُخَز َحُه التِّ كتاب  –حدٌث صحٌح ،أَْخَرَجُه اأْلَْرَبَعُة ، َوَصحَّ

  (.٘ٗ -ٗٗ/ ص ٔالطهارة )ج 

  ترجمة الراوي:

ُ َعْنُه ، اْسُمُه فًِ أَْكَثِر اأْلَْقَواِل " اْلَحاِرُث ْبُن  ًَ هللاَّ ًٍّ "  اأْلَْنَصاِريُّ ؛ َفاِرُس َرُسوِل هو أَبِو َقَتاَدَة " َرِض ِرْبِع

ِه َوَسلََّم ، َشِهَد أُُحًدا َوَما َبْعَدَها ؛ َوَكاَنْت َوَفاُتُه َسَنَة أَْرَبٍع َوَخْمِسٌَن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بِاْلَمِدٌَنِة ، َوقٌِلَ : َماَت هللاَّ

ًٍّ رضً هللا عنه َوَشِهَد َمَعُه ُحُروَبُه ُكلََّها . بِاْلُكوَفِة فًِ ِخاَلَفِة أَِمٌِر اْلُمْؤِمنٌَِن "   َعلِ
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  سبب ورود الحدٌث:

ةٌ َتْشَرُب ِمْنُه ، َفأَْصَؽى لَ  َها اإْلَِناَء َحتَّى َواْلَحِدٌُث لَُه َسَبٌب َوُهَو : أَنَّ أََبا َقَتاَدَة ُسِكَب لَُه َوُضوٌء ؛ َفَجاَءْت ِهرَّ

افٌَِن  َشِرَبْت ،َفقٌِلَ لَُه فًِ وَّ ًَ ِمْن الطَّ َسْت بَِنَجٍس ِه ٌْ َها لَ ِه َوَسلََّم إنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َذلَِك َفَقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ُكْم . ٌْ   َعلَ

 

  ؼرٌب الحدٌث:

ْخُدُمك بِِرْفٍق َوِعَناٌَ  ٌَ ابُِؾ ، اْلَخاِدُم الَِّذي  الٌ ِمْنُه الطوافٌن جمع طواؾ َقالَ اْبُن اأْلَثٌِِر : الطَّ اُؾ : َفعَّ وَّ ٍة ، َوالطَّ

افُوَن عَ  ُدوُر َحْولَُه ، أَْخًذا ِمْن َقْوله َتَعالَى : } َطوَّ ٌَ ُطوُؾ َعلَى َمْواَلهُ َو ٌَ َهَها بِاْلَخاِدِم الَِّذي  ُكْم { َوفًِ ،َشبَّ ٌْ لَ

ِرِهْم ِزٌَ  ٌْ اَن َواْلَحاِكِم َوَؼ ِة َمالٍِك َوأَْحَمَد َواْبِن ِحبَّ ٌَ ًرا َسالًِما َنَظًرا ِرَوا لَ ُمَذكَّ اَفاِت [ َجَمَع اأْلَوَّ وَّ اَدةُ لَْفِظ : ] َوالطَّ

ًثا َسالًِما َنَظًرا إلَى إَناثَِها . انًِ ُمَؤنَّ   إلَى ُذُكوِر اْلِهرِّ ، َوالثَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِة َوُسؤْ  ُه اَل َتْقٌٌَِد لَِطَهاَرِة َفِمَها بَِزَماٍن ،َوقٌِلَ : اَل َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َطَهاَرِة اْلِهرَّ ِرَها َوإِْن َباَشَرْت َنَجًسا .َوأَنَّ

َبتِهَ  ٌْ ْوٍم ، أَْو َساَعٍة ، أَْو ُشْربَِها اْلَماَء ، أَْو َؼ ٌَ لٍَة أَْو  ٌْ ًِّ َزَماٍن ِمْن لَ ْطُهُر َفُمَها إالَّ بُِمِض ْحُصلَ َظنٌّ ٌَ ٌَ ا ، َحتَّى 

ُه َمَع َبَقاِء عَ بِذَ  َجاَسِة ِمْن َفِمَها ؛ َوَهَذا اأْلَِخٌُر أَْوَضُح اأْلَْقَواِل ؛ أِلَنَّ ِن النَّ ٌْ َجاَسِة فًِ لَِك ، أَْو بَِزَواِل َع ِن النَّ ٌْ

ُن َفَقْد َحَكمَ  ٌْ ِن اَل لَِفِمَها ، َفإِْن َزالَْت اْلَع ٌْ َجاَسِة لِتِْلَك اْلَع َسْت بَِنَجٍس . َفِمَها ، َفاْلُحْكُم بِالنَّ ٌْ َها لَ اِرُع بِأَنَّ   الشَّ

 اإلعجاز العلمً فً طهارة سؤر الهرة 

أكدت األبحاث العلمٌة التً قام بها األطباء فً المختبرات المختصة بالجراثٌم أن الهر جسده نظٌؾ بالكامل 

د على تنظٌؾ الجسد وأن هللا تعالى زود هذا القط بؽدد تحمً جلده من الجراثٌم وبلسان فٌه تنوءات تساع

وٌصل إلى كل األماكن لوحده حتى قمة الرأس ٌنظفه بظهر كفه وأن لعابه فٌه مادة مطهرة ومعقمة سماها 

 بعضهم باللٌزوزٌم. 

 

 الحدٌث الرابع:نجاسة بول اإلنسان

ًٌّ َفَبالَ فًِ َطابَِفِة اْلَمْسِجِد ، َفَزَجَرهُ  - ٓٔ ُ َعْنُه ، َقالَ : } َجاَء أَْعَرابِ ًَ هللاَّ اُس ، َوَعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض  النَّ

 ُ
ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ا َقَضى َبْولَُه أََمَر النَّ ِه َوَسلََّم ، َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ِه َوَسلََّم بَِذُنوٍب ِمْن َماٍء ؛ َفَنَهاُهْم النَّ ٌْ  َعلَ

ِه { سبل السالم  ٌْ   (.0ٗ -7ٗ/ ص ٔكتاب الطهارة )ج  –َفأُْهِرٌَق َعلَ

ِه .  درجة الحدٌث ٌْ َفٌق َعلَ  : حدٌث صحٌح ُمتَّ

  ترجمة الراوي :
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، ُ َعْنُه : أَُبو َحْمَزَة،اأْلَْنَصاِريُّ ًَ هللاَّ ُ هو أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض ِ َصلَّى هللاَّ ًُّ ، َخَدَم َرُسولَ هللاَّ اِريُّ ، اْلَخْزَرِج جَّ النَّ

ُ َعلَ  ِه َوَسلََّم ، َوَقِدَم َصلَّى هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِه َوَسلََّم ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِدٌَنَة إلَى َوَفاتِِه َصلَّى هللاَّ ٌْ ِه َوَسلَّم اْلَمِدٌَنَة َوُهَو اْبُن َعلَ ٌْ

اَس ، َوَطالَ ُعْمُرهُ إلَى ِماَبٍة َعْشِر ِسنٌَِن ، أَ  ٌَُفقَِّه النَّ ْو َثَماٍن ، أَْو تِْسٍع ،َسَكَن اْلَبْصَرَة فًِ ِخاَلَفِة " ُعَمَر " ، لِ

آِخُر َمْن َماَت  َوُهوَ َوَثاَلِث ِسنٌَِن ، َوقٌِلَ أََقلُّ ِمْن َذلَِك .َقالَ اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ : أََصحُّ َما قٌِلَ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َسَنًة ؛ 

ِن أَْو َثاَلٍث َوتِْسِعٌَن . ٌْ َحاَبِة َسَنَة إْحَدى أَْو اْثَنَت   بِاْلَبْصَرِة ِمْن الصَّ

  ؼرٌب الحدٌث:

ِء . ًْ ابَِفُة : اْلقِْطَعُة ِمْن الشَّ تِِه ، َوالطَّ ٌَ   َطابَِفِة اْلَمْسِجِد  أَْي فًِ َناِح

ايِ َفِجٌٍم فَ  اُس بِالزَّ  َراٍء أَْي : َنَهُروهُ. َفَزَجَرهُ النَّ

ٌِن اْلُمْهَملَِة َوُسُكونِ   ٍة َسْجاًل بَِفْتِح السِّ ٌَ ْلُو اْلَمْْلُن َماًء ،َوفًِ ِرَوا ًَ الدَّ اِل ِه اْلِجٌِم ، َوُهَو  الذُنوٍب بَِفْتِح الذَّ

ُنوِب.   بَِمْعَنى الذَّ

ِه ،أي صب علٌه الماء.   ٌْ  َفأُْهِرٌَق : َفأُِرٌَق َعلَ

  الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:األحكام 

َسْت  ًِّ ، َوُهَو إْجَماٌع ، َوَعلَى أَنَّ اأْلَْرَض إَذا َتَنجَّ َطُهَرْت بِاْلَماِء َواْلَحِدٌُث فٌِِه َداَللٌَة َعلَى َنَجاَسِة َبْوِل اآْلَدِم

ُر اْلَماِء؟ قٌِ ٌْ ٌُْجِزُئ فًِ َطَهاَرتَِها َؼ َساِت،َوَهلْ  ٌُح،َفإِنَّ َتأْثٌَِرُهَما فًِ َكَسابِِر اْلُمَتَنجِّ ْمُس َوالرِّ ُرَها الشَّ لَ: ُتَطهِّ

َبةَ  ٌْ ٌُْبُسَها [ َذَكَرهُ اْبُن أَبًِ َش َجاَسِة أَْعَظُم إَزالًَة ِمْن اْلَماِء،َلَِحِدٌِث ] َزَكاةُ اأْلَْرِض     .إَزالَِة النَّ

َس فًِ َكاَلمِ  ٌْ ُه َذَكَرهُ َمْوقُوًفا ، َولَ اِق َحِدٌَث أَبًِ قاَِلَبَة َوأُِجٌَب بِأَنَّ زَّ ِه َوَسلََّم َكَما َذَكَر َعْبُد الرَّ ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ

ٌة ،َواْلَحِدٌُث َظاِهٌر فًِ أَنَّ َصبَّ  ِه بِلَْفِظ : ُجفُوُؾ اأْلَْرِض َطُهوُرَها َفاَل َتقُوُم بِِهَما ُحجَّ ٌْ ُر َمْوقُوًفا َعلَ ٌَُطهِّ  اْلَماِء 

  َوًة َكاَنْت أَْو ُصْلَبًة .اأْلَْرَض ، َرخْ 

  فوابد من الحدٌث:

ا َفَرَغ اأْلَ  ِه َوَسلََّم لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ًُّ ِمْن َبْولِِه َدَعاهُ ُثمَّ َوفًِ اْلَحِدٌِث َفَوابُِد ِمْنَها : اْحتَِراُم اْلَمَساِجِد } َفإِنَّ ْعَرابِ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوقَِراَءِة َقالَ لَُه : إنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد اَل  ًَ لِِذْكِر هللاَّ َما ِه ٍء ِمْن َهَذا اْلَبْوِل َواَل اْلَقَذِر إنَّ ًْ َتْصلُُح لَِش

ِه َوَسلََّم ، َوإِ  ٌْ ُ َعلَ ُهْم َصلَّى هللاَّ ا َتَباَدُروا إلَى اإْلِْنَكاِر أََقرَّ َحاَبَة لَمَّ َما أََمَرُهْم بِ اْلقُْرآِن { َوأِلَنَّ الصَّ ْفِق ، َوِمْنَها نَّ الرِّ

ْعنٌِِؾ . ْفُق بِاْلَجاِهِل ، َوَعَدُم التَّ   : الرِّ

ِه َوَسلََّم ، َولُْطفِِه بِاْلُمَتَعلِِّم ؛ َوِمْنَها : أَنَّ اإْلِْبَعاَد  ٌْ ُ َعلَ َما ُهَو َوِمْنَها : ُحْسُن ُخلُقِِه َصلَّى هللاَّ ِعْنَد َقَضاِء اْلَحاَجِة إنَّ

ٌُِرٌُد الْ  ُ لَِمْن 
اِرُع ، } َوَقْد َبالَ َصلَّى هللاَّ هُ الشَّ ُه َكاَن ُعْرُؾ اْلَعَرِب َعَدَم َذلَِك ، َوأََقرَّ ِه َؽابَِط اَل اْلَبْولَ ، َفإِنَّ ٌْ  َعلَ

ِن بِأََخفِِّهَما  ٌْ َت ْسُتُرهُ { ،َوِمْنَها : َدْفُع أَْعَظِم اْلَمَضرَّ ٌَ ِه َبْولُُه َوَسلََّم ، َوَجَعلَ َرُجاًل ِعْنَد َعقِبِِه  ٌْ ُه لَْو قُِطَع َعلَ ؛ أِلَنَّ

ْحُصلُ ِمْن َتْقِوٌِمِه ِمْن َمَحلِِّه َمَع َما َقْد َحَصلَ ِمْن َتْنِجٌِس اْلَمْسِجِد َتْنِجٌُس بَ  ٌَ ابِِه ، أَلََضرَّ بِِه ؛ َوَكاَن  ٌَ َدنِِه ، َوثِ

ُر الَِّذي َقْد َوَقَع فٌِِه الْ  ٌْ اًل .َوَمَواِضُع ِمْن اْلَمْسِجِد َؼ   َبْولُ أَوَّ
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 المحاضرة الثالثة

 شرح أحادٌث مختارة من كتاب الطهارة 

 الحدٌث األول:ما أحل من المٌتة والدم.

ِه َوَسلََّم } أُِحلَّْت لََنا  - ٔٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َتَتاِن َعْن اْبِن ُعَمَر َرِض ٌْ َوَدَماِن َم

َحالُ َواْلَكبُِد { سبل السالم  َماِن : َفالطِّ ا الدَّ َتَتاِن : َفاْلَجَراُد َواْلُحوُت ، َوأَمَّ ٌْ ا اْلَم /  ٔكتاب الطهارة )ج –،َفأَمَّ

  (.ٕ٘ -ٔ٘ص 

( 0ٔٔٔقال البٌهقً :إسناده الموقوؾ صحٌح وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌة ) درجة الحدٌث: 

ْحَمِن وقال: خالصة ا ُه َرَواهُ َعْبُد الرَّ لقول أن الحدٌث صحٌح. أَْخَرَجُه أَْحَمُد َواْبُن َماَجْه ، َوفٌِِه َضْعٌؾ ؛ أِلَنَّ

ُه َمْوقُوٌؾ  ِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبٌِِه ، َعْن " اْبِن ُعَمَر َقالَ أَْحَمُد : َحِدٌُثُه ُمْنَكٌر ، َوَصحَّ أَنَّ ٌْ ُبو ، َكَما َقالَ " أَ ْبُن َز

 ًِّ َحابِ ُه َمْوقُوٌؾ " َفلَُه ُحْكُم اْلَمْرفُوِع ؛ أِلَنَّ َقْولَ الصَّ : أُِحلَّ لََنا َكَذا  ُزْرَعَة " " َوأَُبو َحاتٍِم " ، َوإَِذا َثَبَت أَنَّ

تِمُّ بِِه ااِلْحتَِجاُج. ٌَ َنا َكَذا ، ِمْثلُ َقْولِِه : أُِمْرَنا َوُنِهٌَنا َف ٌْ   َوَحُرَم َعلَ

 الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:  األحكام

ٌء ، َسَواٌء َماَت َحْتَؾ أَْنفِهِ  (ٔ ًْ ٌُْعَتَبُر فًِ اْلَجَراِد َش َتِة اْلَجَراِد َعلَى أَيِّ َحاٍل ُوِجَدْت ، َفاَل  ٌْ أَْو بَِسَبٍب  ِحلِّ َم

ٌة َعلَى َمْن اْشَتَرَط َمْوَتَها بَِسَبٍب آدمً ، أَْو بَِقْطِع  َمْت .،َواْلَحِدٌُث ُحجَّ   َرْأِسَها ، وإالَّ ُحرِّ

َتتُ  (ٕ ٌْ َرهُ لَِهَذا  اْلَحِدٌِث،َوَحِدٌُث اْلِحلُّ َم ٌْ ا َكاَن أَْو َؼ ًٌ َتِة اْلُحوِت َعلَى أَيِّ ِصَفٍة ُوِجَد َطافِ ٌْ ُه َوقٌِلَ:اَل ِحلِّ َم

ًٍّ ، أَْو َجْزِر اْلَماِء أَ  ِحلُّ ِمْنُه إالَّ َما َكاَن َمْوُتُه بَِسَبِب آَدِم افًِ لَِحِدٌِث ٌَ ٌَِحلُّ الطَّ ْو َقْذفِِه أَْو ُنُضوبِِه،َواَل 

ُه َحِدٌٌث ضَ    ِعٌؾٌ َما أَْلَقاهُ اْلَبْحُر أَْو َجَزَرَعْنُه َفُكلُوا،َوَما َماَت فٌِِه َفَطَفا َفاَل َتأُْكلُوهُ َوأُِجٌَب بِأَنَّ

َحالُ،   (ٖ ُه َحاَللٌ.حل َاْلَكبُِد بِاإْلِْجَماِع َوَكَذلَِك ِمْثلَُها الطِّ   َفإِنَّ

  

 الحكمة فً جواز أكل مٌتة السمك والجراد 

السمك دمه قلٌل وحٌنما ٌصطاد وٌخرج من الماء ٌنتقل دمه إلى خٌاشٌمه ولذلك تكون الخٌاشٌم متوردة 

بسبب وجود الدم فٌكون هذا بمقام التذكٌة التً تخرج الدم من الذبٌحة ولهذا أباح اإلسالم أكل مٌتة 

 السمك.

بالنسبة للجراد فإنه حالل مثل السمك دمه قلٌل فكأنه لحم مذكى ومصفى من الدم، وٌتمٌز الجهاز  أما

 الدموي فً الجراد بأنه نظام مفتوح ولٌس مؽلق وٌعنً عدم احتفاظ الحشرة بالدم داخل األوعٌة.

ا فإنهما ٌنضجان أما الكبد والطحال فهما خالٌان من ألٌاؾ المٌوسٌن واألكتٌن ومن الكالسٌوم الؽلٌظ لذ

 على درجة حرارة بسٌطة وال ٌبقى أثر للجرثومة بعد الطبخ. 

 الحدٌث الثانً:وقوع الذباب فً الشراب
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َباُب فًِ َشَراِب أَ  - ٕٔ ِه َوَسلََّم: } إَذا َوَقَع الذُّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ َحِدُكْم َعْن أَبًِ ُهَر

ْؽمِ  ٌَ ِه َداًء َوفًِ اآْلَخِر ِشَفاًء { سبل السالم َفْل ٌْ ْنِزْعُه َفإِنَّ فًِ أََحِد َجَناَح ٌَ /  ٔكتاب الطهارة )ج –ْسُه ، ُثمَّ لِ

  (.٘٘ -ٗ٘ص

تَّقًِ بَِجَناِحِه الَِّذي فٌِِه الدَّ  درجة الحدٌث: ٌَ ُه    اُء.حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ، َوأَُبو َداُود ،َوَزاَد } َوإِنَّ

  األحكام المستفادة من الحدٌث:

ٌُْؤَكلُ.  (ٔ ٌُْطَرُح َواَل  ُه    َجَواِز َقْتِل الذباب َدْفًعا لَِضَرِرِه،َوأَنَّ

ِه َوَسلََّم أََمَر بَِؽمْ  (ٕ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ُسُه ؛ أِلَنَّ ٌَُنجِّ ُه اَل  َباَب إَذا َماَت فًِ َمابٍِع َفإِنَّ أَنَّ الذُّ ُه ََ ِسِه ، َوَمْعلُوٌم أَنَّ

ُسُه لََكاَن أَ  ٌَُنجِّ ا ، َفلَْو َكاَن  َعاُم َحاّرً َما إَذا َكاَن الطَّ ٌَّ ُموُت ِمْن َذلَِك ، َواَل ِس َعاِم ، َوُهَو ٌَ ْمًرا بِإِْفَساِد الطَّ

ى َهَذا اْلُحْكَم إلَى ُكلِّ َما اَل َنْفَس لَُه  َما أََمَر بِإِْصاَلِحِه ، ُثمَّ َعدَّ ِه َوَسلََّم إنَّ ٌْ ُ َعلَ ْحلَِة َصلَّى هللاَّ َسابِلٌَة ، َكالنَّ

ْنُبوِر،َواْلَعْنَكُبوِت، َوأَْشَباِه َذلَِك ،إْذ اْلُحكْ  ا َكاَن ، َوالزُّ ْنَتفًِ بِاْنتَِفاِء َسَببِِه ، َفلَمَّ ٌَ ُعمُّ بُِعُموِم ِعلَّتِِه، َو ٌَ ُم 

َواِن بَِمْوتِِه ، َوَكاَن َذلَِك َمْفقُوًدا فٌَِما اَل َدَم لَُه سَ  ٌَ ُم اْلُمْحَتقُِن فًِ اْلَح ْنِجٌِس ُهَو الدَّ ابِلٌ ، اْنَتَفى َسَبُب التَّ

ْنِجٌِس.   اْلُحْكُم بِالتَّ

َفاُء  ٌدل (ٖ ْخُرَج الشِّ ٌَ الحدٌث على جواز تناول الطعام والشراب الذي وقع فٌه الذباب بعد ؼمسه به لِ

َها اْلَوَرمُ  ٌْ ُدلُّ َعلَ ٌَ ًة َكَما  ٌَّ ًة ُسمِّ َباِب قُوَّ اُء ِمْنُه ؛ َوَقْد ُعلَِم أَنَّ فًِ الذُّ ُة  ِمْنُه َكَما َخَرَج الدَّ ، َواْلَحكَّ

ُ اْلَحاِصلَُة ِمْن لَْسعِ  َقاهُ بِِساَلِحِه ، َكَما َقالَ َصلَّى هللاَّ ٌُْؤِذٌِه اتَّ اَلِح ، َفإَِذا َوَقَع فٌَِما  ًَ بَِمْنِزلَِة السِّ ِه ، َوِه

ِه َوَسلََّم أَنْ  ٌْ ُ َعلَ اُء { فأََمَر َصلَّى هللاَّ تَّقًِ بَِجَناِحِه الَِّذي فٌِِه الدَّ ٌَ ُه  ِه َوَسلََّم : } َفإِنَّ ٌْ َة  ُتَقاَبلَ  َعلَ ٌَّ مِّ تِْلَك السُّ

 ُ َفاِء فًِ َجَناِحِه اآْلَخِر بَِؽْمِسِه ُكلِِّه ، َفُتَقابِل ُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى فٌِِه ِمْن الشِّ افَِعَة  بَِما أَْوَدَعُه هللاَّ َة النَّ اْلَمادَّ

ٌَُزولُ َضَرُرَها .    ، َف

 اإلعجاز العلمً فً حدٌث الذبابة 

لذباب ٌنقل أمراضاً كثٌرة وذلك بواسطة أطراؾ أرجله أو فً برازه وإذا وقعت أكدت األبحاث الطبٌة أن ا

الذبابة على الطعام فإنها تلمسه بأرجلها الحاملة للمٌكروبات الممرضة وإذا تبرزت على طعام اإلنسان 

نطلق مع فإنها ستلوثه أما الفطرٌات التً تفرز المواد الحٌوٌة المضادة فإنها توجد على بطن الذبابة وال ت

سوابل الخالٌا المستطٌلة لهذه الفطرٌات والتً تحتوي على المواد الحٌوٌة المضادة إال بعد أن ٌلمسها 

السابل الذي ٌزٌد بالضؽط الداخلً لسابل الخلٌة وٌسبب انفجار الخالٌا المستطٌلة وٌدفع بالسابل إلى 

 خارج جسم الذبابة. 

 

 

 ة فهو مٌت.الحدٌث الثالث:ما قطع من البهٌمة وهً حٌ
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ِه َوَسلََّم } َما قُطِ  - ٖٔ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ النَّ ًَ هللاَّ ًِّ َرِض ثِ ٌْ  -َع ِمْن اْلَبِهٌَمِة َوَعْن أَبًِ َواقٍِد اللَّ

ٌة  ٌَّ ًَ َح ٌٌِّت {. -َوِه   َفُهَو َم

  (0٘ -7٘/ ص ٔكتاب الطهارة )ج  –سبل السالم  

َنُه ، َواللَّْفُظ لَُه. :درجة الحدٌث  ْرِمِذيُّ ، َوَحسَّ  حدٌث حسن أَْخَرَجُه أَُبو َداُود َوالتِّ

ًَ  ترجمة الراوي: ٍث َرِض ٌْ ُه ِمْن َبنًِ َعاِمِر ْبِن لَ ٍث ؛ أِلَنَّ ٌْ ًُّ  نِْسَبًة إلَى لَ ثِ ٌْ أَبِو َواقٍِد هو اْلَحاِرُث ْبُن َعْوٍؾ اللَّ

ُه شَ  ُ َعْنُه ، قٌِلَ:إنَّ ٌَن هللاَّ لُ أََصحُّ ،َماَت َسَنَة َثَماٍن أَْو َخْمٍس َوِستِّ ُه ِمْن ُمْسلَِمِة اْلَفْتِح ، َواأْلَوَّ ِهَد َبْدًرا،َوقٌِلَ:إنَّ

ة.   بَِمكَّ

  ؼرٌب الحدٌث:

ُز ، َواْلَبِهٌَمُة أَْواَلُد الضَّ   ٌِّ ٌَُم ًٍّ اَل    أِْن َواْلَمْعِز.اْلَبِهٌَمُة : ُكلُّ َذاِت أَْرَبِع َقَوابَِم َولَْو فًِ اْلَماِء َوُكلُّ َح

 سبب ورود الحدٌث: 

هِ   ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْعِمُدوَن إلَى  َرَوى أَْحَمُد َواْلَحاِكُم عن أبً واقد قال: َقِدَم َرُسولُ هللاَّ ٌَ َوَسلََّم اْلَمِدٌَنَة َوبَِها َناٌس 

ٌت { . ٌِّ ٌة َفُهَو َم ٌَّ ًَ َح اِت اْلَؽَنِم َوأَْسنَِمِة اإْلِبِِل َفَقالَ : َما قُِطَع ِمْن اْلَبِهٌَمِة َوِه ٌَ   أَلِ

  األحكام المستفادة من الحدٌث:

ٌٌِّت ال ٌجوز أكله.َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى أَنَّ َما قُِطَع ِمْن اْلبَ  ٌة َفُهَو َم ٌَّ ًَ َح   ِهٌَمِة َوِه

 الحدٌث الرابع:تحرٌم األكل والشرب فً آنٌة الذهب والفضة.

ِه َوَسلََّم } اَل  -ٗٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َماِن َرِض ٌَ َفَة ْبِن اْل ٌْ ِة  َتْشَرُبوا فًِ آنِ َعْن ُحَذ ٌَ

ا ، َولَُكْم فًِ اآْلِخَرِة { سبل ٌَ ْن َها لَُهْم فًِ الدُّ ِة ، َواَل َتأُْكلُوا فًِ ِصَحافِِهَما ، َفإِنَّ َهِب َواْلفِضَّ السالم الطهارة  الذَّ

  (ٔٙ/ ص  ٔ)ج 

ِه . درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ،ُمتَّ

  ؼرٌب الحدٌث:

ُة :َجْمُع إَناٍء ،َُهَو مَ  ٌَ ًَ َما ُتْشبُِع اْلَخْمَسةَ اآْلنِ   ْعُروٌؾ.ِصَحافِِهَما:َجْمُع َصْحَفٍة وِه

 

 

 

  ترجمة الراوي:
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اِن َجلٌِاَلِن َشِهَدا أُُحًدا ، وُحذَ   ٌَّ َفُة " َوأَُبوهُ َصَحابِ ٌْ َماِن وُحَذ ٌَ َفُة ْبُن اْل ٌْ ِ ُحَذ َفُة  َصاِحُب ِسرِّ ُهَو: أَُبو َعْبِد هللاَّ ٌْ

ِ َصلَّ  ابِِعٌَن ،َوَماَت بِاْلَمَدابِِن َسَنَة َخمْ َرُسوِل هللاَّ َحاَبِة َوالتَّ ِه َوَسلََّم ، َوَرَوى َعْنُه َجَماَعٌة ِمْن الصَّ ٌْ ُ َعلَ ٍس ى هللاَّ

لًَة . ٌْ   أَْو ِستٍّ َوَثاَلثٌَِن ، َبْعَد َقْتِل " ُعْثَماَن " بِأَْرَبِعٌَن لَ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِة َوِصَحافِِهَما ، َسَواٌء َكاَن اإْلَِناُء  اْلَحِدٌثُ  (ٔ َهِب َواْلفِضَّ ِة الذَّ ٌَ ْرِب فًِ آنِ َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم اأْلَْكِل َوالشُّ

َوِويُّ  ٍة .َقالَ النَّ ُه إَناُء َذَهٍب َوفِضَّ ْشَملُُه أَنَّ ٌَ ا  ِة إْذ ُهَو ِممَّ ُه اْنَعَقَد : إنَّ َخالًِصا َذَهًبا أَْو َمْخلُوًطا بِاْلفِضَّ

اَلِء ، َوقٌِلَ : بَ  ٌَ ْرِب فٌِِهَما َواْخُتلَِؾ فًِ اْلِعلَِّة َفقٌِلَ : لِْلُخ لْ لَِكْونِِه َذَهًبا اإْلِْجَماُع َعلَى َتْحِرٌِم اأْلَْكِل َوالشُّ

ْحرِ  ْلَحُق بِِهَما فًِ التَّ ٌَ ًِّ بِِهَما َهلْ  ًة ؛ َواْخَتلَفُوا فًِ اإْلَِناِء اْلَمْطلِ ٌُْمِكُن َوفِضَّ ٌِم أَْو اَل ؟ َفقٌِلَ : إْن َكاَن 

ٌَحْ  ٌُْمِكُن َفْصلُُهَما اَل  ِة ، َوإِْن َكاَن اَل  َهِب َواْلفِضَّ ُه ُمْسَتْعَملٌ لِلذَّ ا َفْصلُُهَما َحُرَم إْجَماًعا ؛ أِلَنَّ ُرُم ،َوأَمَّ

ٌَُجوُز اأْلَْكلُ َوالشُّْربُ  ُه  ُب بِِهَما َفإِنَّ فٌِِه إْجَماًعا ، َوَهَذا فًِ اأْلَْكِل َوالشُّْرِب فٌَِما ُذِكَر اَل  اإْلَِناُء اْلُمَضبَّ

  ِخاَلَؾ فٌِِه.

ِرْد إالَّ  (ٕ ٌَ ْحُرُم ؛ أِلَنَّ النَّصَّ لَْم  ٌَ ٌِه ِخاَلُؾ .قٌِلَ : اَل  َِ استعمال الذهب والفضة لؽٌر الطعام والشراب َؾ

ِه اْلَقابِلُ بِ  ٌْ ْحُرُم َسابُِر ااِلْستِْعَمااَلِت إْجَماًعا ،َواْلَحقُّ َما َذَهَب إلَ ٌَ ْرِب .َوقٌِلَ   َعَدِم َتْحِرٌمِ فًِ اأْلَْكِل َوالشُّ

ُر َصِحٌَحٍة.  ٌْ ابُِت بِالنَّصِّ ، َوَدْعَوى اإْلِْجَماِع َؼ ْرِب فٌِِهَما ، إْذ ُهَو الثَّ ِر اأْلَْكِل َوالشُّ ٌْ  َؼ

اقُوِت َواْلَجَواِهِر فً الطعام والشراب  فٌِِه ِخاَلٌؾ ، َواأْلَْظَهُر َعَدُم  (ٖ ٌَ استعمال َنَفابُِس اأْلَْحَجاِر َكاْل

لٌِِل.إْلَحاقِِه بالذهب    والفضة، َوَجَواُزهُ َعلَى أَْصِل اإْلَِباَحِة ، لَِعَدِم الدَّ

 

 الحدٌث الخامس:حكم استعمال آنٌة الكفار

ا بِأَْرِض َقْوٍم أَ  - 5ٔ ِ ، إنَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ُ َعْنُه ، َقالَ } : قُْلت :  ًَ هللاَّ ًِّ َرِض ْهِل ِكَتاٍب ، َوَعْن أَبًِ َثْعلََبَة اْلُخَشنِ

َرَها ، َفاْؼِسلُوَها ، َوُكلُوا فٌِأَ  ٌْ تِِهْم ؟ َقالَ : اَل َتأُْكلُوا فٌَِها ، إالَّ أَْن اَل َتِجُدوا َؼ ٌَ -َها { سبل السالم َفَنأُْكلُ فًِ آنِ

  (7ٓ -5ٙ/ ص ٔالطهارة )ج 

ِه . درجة الحدٌث : ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح .ُمتَّ

  ترجمة الراوي:

ِمِر " ِمْن قَُضاَعَة َواْسُمُه " ُجْرُهٌم اْبُن هو أَبِو َثْعلََبَة اْلُخشَ  ِن ْبِن النَّ ٌْ ُ َعْنُه نِْسَبٌة إلَى " ُخَش ًَ هللاَّ ًُّ " َرِض نِ

ْضَواِن ، َوُضِرَب لَُه بِ  َعَة الرَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َب ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َع النَّ ٌَ ْوَم خَ َناِشٍب ،اُْشُتِهَر بِلََقبِِه ، َبا ٌَ َبَر ، َسْهٍم  ٌْ

ُر َذلَِك . ٌْ اَم ، َوَماَت بَِها َسَنَة َخْمٍس َوَسْبِعٌَن ، َوقٌِلَ َؼ   َوأَْرَسلَُه إلَى َقْوِمِه َفأَْسلَُموا ، َنَزلَ الشَّ

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:
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ِة أَْهِل اْلِكَتاِب ، َوَهلْ ُهَو لَِنَجاَسِة رُ  ٌَ ُطوَبتِِهْم ؛ أَْو لَِجَواِز أَْكلِِهْم اْلِخْنِزٌَر َوُشْربِِهْم ٌدل الحدٌث َعلَى َنَجاَسِة آنِ

ًضا بِ  ٌْ ِل اْلَقابِلُوَن بَِنَجاَسِة ُرُطوَبِة اْلُكفَّاِر ،َواْسَتَدلُّوا أَ َما اْلَخْمَر َولِْلَكَراَهِة ؟ َذَهَب إلَى اأْلَوَّ َظاِهِر َقْوله َتَعالَى } إنَّ

ُرُهْم اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس { َواْلكِ  ٌْ ِ .َوَذَهَب َؼ ٌر اْبُن هللاَّ ٌْ ِ ، َوُعَز ى ُمْشِرًكا ، إْذ َقْد َقالُوا : اْلَمِسٌُح اْبُن هللاَّ ٌَُسمَّ  ًُّ َتابِ

ًُّ إلَى َطَهاَرِة ُرُطوَبتِِهْم َوُهَو اْلَحقُّ لَِقْولِِه َتَعالَى : } َوَطَعامُ  افِِع ِت، َوَكَذلَِك الشَّ ٌْ ٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب  الَّذِ ِمْن أَْهِل اْلَب

  ِحلٌّ لَُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم { .

أَ ِمْن َمَزاَدِة ُمْشِرَكٍة، َولَِحِدٌِث َجابٍِر ِعْنَد أَْحَمَد َوأَبِ  ِه َوَسلََّم َتَوضَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ا َنْؽُزو َمَع َوأِلَنَّ ً َداُود ُكنَّ

ُ َعلَ  ِ َصلَّى هللاَّ َنا.فنخلص من هذا َرُسوِل هللاَّ ٌْ ِعٌُب َذلَِك َعلَ ٌَ تِِهْم َواَل  ٌَ ِة اْلُمْشِرِكٌَن َوأَْسقِ ٌَ ِه َوَسلََّم َفُنِصٌُب ِمْن آنِ ٌْ

ًَّ َصلَّى  بِ إلى القول بطهارة آنٌة المشركٌن وجواز استعمالها  إذا ؼسلت، وطهارة رطوبة المشرك ألن النَّ

ِه َوَسلََّم َوأَْصَحاَبُه  ٌْ ُ َعلَ ُبوا ِمْن َمَزاَدِة اْمَرأٍَة ُمْشِرَكٍة .هللاَّ   َتَوضَّ

   

 الحدٌث السادس: تحرٌم أكل لحوم الحمر األهلٌة

ُ عَ  ِ َصلَّى هللاَّ َبَر ، أََمَر َرُسولُ هللاَّ ٌْ ْوُم َخ ٌَ ا َكاَن  ِه َوَسلََّم أََبا َعْن " أََنِس ْبِن َمالٍِك " َقالَ رضً هللا عنه َقالَ :لَمَّ ٌْ لَ

َها ِرْجٌس. سبل السالم َطْلَحَة  ِة ، َفإِنَّ ٌَّ انُِكْم َعْن لُُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ ٌَ ْنَه ٌَ َ َوَرُسولَُه  الطهارة)ج  -، َفَناَدى إنَّ هللاَّ

  (0ٔ -0ٓ/ ص ٔ

ِه . درجة الحدٌث : ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ، ُمتَّ

ُر به ؼرٌب الحدٌث:  ٌَُعبَّ ْجس: الّنِجس الَقَذر وقد    عن الَحرام والفعِل القبٌح والعذاب واللَّْعنة والُكْفر. الرِّ

  سبب ورود الحدٌث:

ِه َوَسلََّم َجاَءهُ َجاءٍ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  أخرج اْلُبَخاِريِّ فً صحٌحه عن أََنٍس بن مالك أنه قال: } أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ا َفَقالَ : أََكْلت اْلُحُمَر ، ُثمَّ َجاَءهُ َجاٍء َفقَ  ًٌ ت اْلُحُمَر، َفأََمَر ُمَناِد ٌْ الَ : أََكْلت اْلُحُمَر ، ُثمَّ َجاَءهُ َجاٍء َفَقالَ : أَْفَن

َها ِرْجٌس، َفأُْكفَِبْت الْ  ِة َفإِنَّ ٌَّ انُِكْم َعْن لُُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ ٌَ ْنَه ٌَ َ َوَرُسولَُه  َها لََتفُوُر بِالْ ٌَُناِدي : إنَّ هللاَّ لحم قُُدوُر َوإِنَّ

. }  

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث

ابِِعٌنَ   (ٔ َحاَبِة َوالتَّ ِة ،َوَتْحِرٌُمَها ُهَو َقْولُ اْلَجَماِهٌِر ِمْن الصَّ ٌَّ َوَمْن َبْعَدُهْم  َتْحِرٌِم أَْكِل لُُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

  لَِهِذِه اأْلَِدلَِّة .

اٍس إلَى َعَدِم َتحْ  ِة ،َوفًِ " اْلُبَخاِريِّ " َعْنُه : اَل أَْدِري أََنَهى َعْنَها ِمْن أَْجِل َوَذَهَب اْبُن َعبَّ ٌَّ ِرٌِم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ

ْهًِ ا ْخَفى َضْعُؾ َهَذا اْلَقْوِل ، أِلَنَّ اأْلَْصلَ فًِ النَّ ٌَ َمْت ؟ َواَل  اِس أَْو ُحرِّ َها َكاَنْت َحُمولََة النَّ ْحِرٌُم ، َوإِْن أَنَّ لتَّ

  َنا ِعلََّتُه .َجِهلْ 
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ٕ)  ُ ِ َصلَّى هللاَّ ُه َجاَء إلَى َرُسوِل هللاَّ جواز أكل لحم الحمر األهلٌة عند الضرورة لما أخرجه أَبِو َداُود } إنَّ

ِه َوَسلََّم أََصاَبْتَنا َسَنٌة  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َؼالُِب ْبُن أَْبَحَر َفَقالَ :  ٌْ ُكْن فًِ َعلَ ٌَ َولَْم 

ِة َفَقالَ : أَْطِعْم أَهْ  ٌَّ ْمت لُُحوَم اْلُحُمِر اأْلَْهلِ لََك ِمْن َسِمٌِن َمالًِ َما أُْطِعُم أَْهلًِ إالَّ ِسَماُن ُحُمٍر ، َوإِنَّك َحرَّ

ًَ اْلعَ  ٌُِرٌُد الَّتًِ َتأُْكلُ اْلِجلََّة َوِه ِة {  ٌَ اِل اْلَقْر ْمتَها ِمْن أَْجِل َجوَّ َما َحرَّ ِذَرةُ وفً إسناد حدٌث ُحُمِرك َفإِنَّ

  أبً داود ضعؾ.

   

 الحدٌث السابع: لعاب ما ٌؤكل لحمة طاهر

ِه َوَسلََّم بِِمًنى  - ٕٗ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َقالَ : } َخَطَبَنا النَّ ًَ هللاَّ ، َوُهَو َعلَى َوَعْن َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة َرِض

ِسٌ ٌَ   لُ َعلَى َكتِفًِ { .َراِحلَتِِه ، َولَُعاُبَها 

َحُه درجة الحدٌث : ْرِمِذيُّ َوَصحَّ  حدٌث صحٌح لؽٌره أَْخَرَجُه أَْحَمُد َوالتِّ

اَن ترجمة الراوي: ٌَ اِم ، َوَكاَن َحلًٌِفا أِلَبًِ ُسْف ًٌّ أَْنَصاِريٌّ ِعَداُدهُ فًِ أَْهِل الشَّ َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة " َوُهَو َصَحابِ

ِه َوَسلََّم  ْبِن َحْرٍب ، َوُهوَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُه َسِمَع } َرُسولَ هللاَّ ْحَمِن ْبُن َؼْنٍم " أَنَّ الَِّذي َرَوى َعْنُه " َعْبُد الرَّ

َة لَِواِرٍث َقالَ : َخَطَبَنا َرسُ  ٌَّ َ َقْد أَْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، َفاَل َوِص قُولُ فًِ ُخْطَبتِِه : إنَّ هللاَّ ٌَ ِ ُ ولُ هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم بِِمًنى َوُهَو َعلَى َراِحلَتِِه {. ٌْ   َعلَ

  اللعاب هو ما سال من الفم. ؼرٌب الحدٌث:

الَِحُة أَلَْن َتْرَحلَ  ًَ ِمْن اإْلِبِِل الصَّ   الراحلة: َوِه

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ًضا اأْلَْصلُ ، َفِذْكُر اْلَحِدٌِث  َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى أَنَّ لَُعابَ  ٌْ ٌُْؤَكلُ لَْحُمُه َطاِهٌر ، قٌِلَ : َوُهَو إْجَماٌع ، َوُهَو أَ َما 

اَلَن اللَُّعاِب َعلٌَْ  ٌَ ِه َوَسلََّم َعلَِم َس ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ًٌّ َعلَى أَنَّ اٌن لأِْلَْصِل ، ُثمَّ َهَذا َمْبنِ ٌَ ُكوَن َتْقِرًٌراَب ٌَ   . ِه ، لِ
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 المحاضرة الرابعة

  أحادٌث مختارة من كتاب الطهارة

 الحدٌث األول: فضل السواك.

ُه َقالَ : } لَْواَل  - 5ٕ ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َعْن َرُسوِل هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ أَْن أَُشقَّ َعلَى َعْن أَبًِ ُهَر

تًِ أَلََمْرُتُهمْ  َواِك َمَع ُكلِّ ُوُضوٍء { سبل السالم  أُمَّ   (.ٖٓٔ -ٕٓٔ/ ص  ٔالطهارة )ج -بِالسِّ

َمَة . درجة الحدٌث: ٌْ َحُه اْبُن ُخَز ًُّ َوَصحَّ َسابِ   حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه َمالٌِك َوأَْحَمُد َوالنَّ

ةُ أََحاِدٌَث َعْن  ِد ْبِن َوَذَكَرهُ اْلُبَخاِريُّ َتْعلًٌِقا ،َوفًِ َمْعَناهُ ِعدَّ ٌْ ، َوَعْن " َز ًٍّ َحاَبِة ِمْنَها : َعْن " َعلِ ٍة ِمْن الصَّ ِعدَّ

ِ ْبِن ُعَمَر، َوَسْهِل ْبِن َسْعٍد،َوَجابٍِر، َوأََنٍس .   َخالٍِد ، َوَعْن " أُمِّ َحبٌَِبَة "، َو" َعْبِد هللاَّ

َواَك ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلٌِنَ  َهاَراِت ، َوأَنَّ  َوَوَرَد فًِ أََحاِدٌَث : } إنَّ السِّ ُه ِمْن الطَّ ُه ِمْن ِخَصاِل اْلفِْطَرِة ، َوأَنَّ ، َوأَنَّ

َمَة ، َواْلَحاِكُم ، َوال ٌْ ْسَتاُك لََها َسْبُعوَن ِضْعًفا { أَْخَرَجَها أَْحَمُد ، َواْبُن ُخَز ٌَ اَلِة الَّتًِ  ًّ َفْضلَ الصَّ اَرقُْطنِ دَّ

ُرُهْم . ٌْ   َوَؼ

ٌُْطلَْق َعلَى اْلفِْعِل ؛ َوَعلَى اآْللَِة َوَجْمُعُه ُسوٌك ؛ َكِكَتاٍب لَْفُظ  ؼرٌب الحدٌث: ٌِن فًِ اللَُّؽِة :  َواِك بَِكْسِر السِّ السِّ

ْفَرةُ َوَؼٌْ  ٌَُراُد بِِه فًِ ااِلْصِطاَلِح : اْستِْعَمالُ ُعوٍد أَْو َنْحِوِه فًِ اأْلَْسَناِن ؛ لَِتْذَهَب الصُّ   ُرَها .َوُكُتٍب ،َو

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ٌة ِعْنَد َجَماِهٌِر اْلُعلََماِء ، َوقٌِلَ بُِوُجوبِِه ، َوَحِدٌُث اْلَباِب َدلٌِلٌ َعلَى عَ  ا ُحْكُمُه : َفُهَو ُسنَّ َدِم ُوُجوبِِه،لَِقْولِِه َوأَمَّ

ُه َترَ  ْدِب.فًِ اْلَحِدٌِث:] أَلََمْرتهْم [ أَْي أَْمُر إٌَجاٍب ، َفإِنَّ  َك اأْلَْمَر بِِه أِلَْجِل اْلَمَشقَِّة اَل أَْمُر النَّ

ذْ  ٌَ ُجلُ  ِ الرَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ٌُْشَرُع لَِحِدٌِث " َعابَِشَة " : } قُْلت :  ًضا  ٌْ َهُب فُوهُ ؛ قُْلت : َوِعْنَد َذَهاِب اأْلَْسَناِن أَ

ٌَْصَنُع  َؾ  ٌْ ْسَتاُك ؟ َقالَ : َنَعْم ؛ قُْلت : َك ٌَ ًُّ فًِ اأْلَْوَسِط ، َو َبَرانِ ٌُْدِخلُ أُْصُبَعُه فًِ َفِمِه { أَْخَرَجُه الطَّ ؟ َقالَ : 

  َوفٌِِه َضْعٌؾ .

   

ٌُْسَتَحبُّ فًِ َجِمٌعِ  ُه  ْرِح : أَنَّ اأْلَْوَقاِت ،  َواْلَحِدٌُث َدلَّ َعلَى َتْعٌٌِِن َوْقتِِه ، َوُهَو ِعْنَد ُكلِّ ُوُضوٍء ؛ َوفًِ الشَّ

ٌَشْ  ًرا بَِماٍء أَْو ُتَراٍب ، أَْو َؼٌْ َو اَلِة ، َسَواٌء َكاَن ُمَتَطهِّ ٍر ، َتدُّ اْستِْحَباُبُه فًِ َخْمَسِة أَْوَقاٍت : ِعْنَد الصَّ َر ُمَتَطهِّ

ٌَُخصُّ َصاَلًة فًِ اْستِْحَباِب ال ُه اَل  ِجْد َماًء َواَل ُتَراًبا ؛ ُثمَّ َظاِهُر اْلَحِدٌِث أَنَّ ٌَ َواِك لََها ؛ فًِ إْفَطاٍر َواَل َكَمْن لَْم  سِّ

ْذَهَب بِِه ُخلُوُؾ اْلَفِم اْلمَ  ٌَ ْوِم ؛ لَِبالَّ  َواِل فًِ الصَّ ٌَُسنُّ َبْعَد الزَّ قُولُ : اَل  ٌَ  ًُّ افِِع اٍم. َوالشَّ ٌَ ِ َتَعالَى ِص ْحُبوِب إلَى هللاَّ

ْذَهُب بِِه اْلُخلُوُؾ .  ٌَ َواَك اَل   ، َوأُِجٌَب : بِأَنَّ السِّ

اَلِة ،  الحكمة من استحباب السواك عند كل صالة: َواِك ِعْنَد الصَّ رُّ فٌِِه ، أَْي فًِ السِّ َقالَ اْبُن َدقٌِِق اْلِعٌِد : السِّ

ِ أَْن َنُكوَن فًِ َحالَِة َكَماٍل َوَنَظاَفٍة ، إ ِب إلَى هللاَّ َقرُّ ا َمأُْموُروَن فًِ ُكلِّ َحاٍل ِمْن أَْحَواِل التَّ ًرا لَِشَرِؾ اْلِعَباَدِة ْظَهاأَنَّ

ى  َتأَذَّ ٌَ َضَع َفاهُ َعلَى َفِم اْلَقاِرِئ َو ٌَ َتَعلَُّق بِاْلَملَِك ، َوُهَو أَْن  ٌَ ابَِحِة اْلَكِرٌَهِة .، َوَقْد قٌِلَ : إنَّ َذلَِك اأْلَْمَر    بِالرَّ
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َواُك أِلَْجِل َذلَِك ، َوُهَو َوْجٌه َحَسٌن .   َفُسنَّ السِّ

ٌُِّر رابحة اْلَفِم .ِعْنَد اْلُوضُ  ْوِم ؛ ِعْنَد َتَؽ    وِء ؛ ِعْنَد قَِراَءِة اْلقُْرآِن ؛ ِعْنَد ااِلْستٌَِقاِظ ِمْن النَّ

  فوابد السواك؟

السواك هو أفضل من أي معجون لتنظٌؾ األسنان، وفٌه فوابد كثٌرة أجملها النبً صلى هللا علٌه وسلم   

ٌّب السواك مرضاة للرب، مطهرة للف:((بقوله م(( قال ابن القٌم: رحمه هللا )وفً السواك عدة منافع، ٌط

الفم وٌشّد اللثة، وٌقطع البلؽم، وٌجلو البصر، وٌذهب الحفر، وٌصح المعدة، وٌصفً الصوت، وٌعٌن على 

هضم الطعام، وٌسّهل مجاري الكالم، وٌنّشط للقراءة والذكر والصالة، وٌطرد النوم، وٌرضً الرب، 

  وٌكثر الحسنات، وٌجلً األسنان، وٌطلق اللسان، وٌطٌب النكهة، وٌنّقً الدماغ(. وٌعجب المالبكة،

 اإلعجاز العلمً فً السواك 

فً دراسة حدٌثة عن السواك تبٌن أن الذٌن ٌستخدمون السواك بانتظام تقلّ لدٌهم نسبة التسوس وكذلك 

ترٌا. وتشٌر بعض الدراسات نسبة البكترٌا الضارة. وقد اتضح أن المسواك ٌحوي مواد مضادة للبك

ٌَّة،  ٌّز السواك بنسب مرتفعة من مادة الثٌوسٌانات، وهً مادة ذات تأثٌر مضاد للنخور السن الؽربٌة إلى تم

كما أّن استعماله المنتظم ٌحّرض عملٌة إفراز اللعاب من قبل الؽدد اللعابٌة الموجودة فً الفم، وهذا عامل 

ٌَظهر فٌه من األمراض. هام فً صٌانة صحة الفم والتخفٌؾ م  ن حدة ما 

وثمة دراسات أخرى أثبتْت جدوى استعمال السواك فً عالج التهابات الحنجرة والوقاٌة منها، وما له من 

تأثٌر مهدئ لألعصاب، كما أشارْت دراسة علمٌة باكستانٌة أّن للسواك تأثٌراً مضاداً لما قد ٌصٌب الفم من 

 أنواع داء السرطان المختلفة. 

كد األبحاث المخبرٌة الحدٌثة أن مسواك عود األراك ٌحتوي على )العفص( بنسبة كبٌرة وهً مادة تؤ

مضادة للعفونة مطهرة قابضة تعمل على قطع نزٌؾ اللثة وتقوٌتها. وبه مقداراً حسنا من عنصر الفلورٌن 

عنصر الكلور  وهو الذي ٌمنح األسنان صالبة ومقاومة ضد التأثٌر الحامضً للتسوس، وٌوجد قدر من

الذي ٌزٌل الصبؽات. كذلك توجد مادة السٌلٌكا التً عرؾ دورها فً المحافظة على بٌاض األسنان. 

باإلضافة على وجود مادة بٌكربونات الصودٌوم والتً أوصت جمعٌة أطباء األسنان األمرٌكٌة باستخدامها 

 فً معالجة األسنان. 

 

 النوم الحدٌث الثانً:االستنثار عند االستٌقاظ من

َقظَ  - ٖٗ ٌْ ِه َوَسلََّم } إَذا اْسَت ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ  أََحُدُكْم ِمْن َعْن أَبًِ ُهَر

ْسَتْنثِرْ  ٌَ ُشوِمِه { سبل السالم  َنْوِمِه َفْل ٌْ بٌُِت َعلَى َخ ٌَ َطاَن  ٌْ   (ٕٔٔ/ ص  ٔالطهارة)ج  -َثاَلًثا ، َفإِنَّ الشَّ

ِه . درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ،ُمتَّ



25 
 

َنهُ  ؼرٌب الحدٌث: ٌْ َما فًِ َبْعِض اأْلََحاِدٌِث اْسَتْنَثَر : اْسَتْنَشَق اْلَماَء ُثمَّ اْسَتْخَرَج َذلَِك بَِنْفِس اأْلَْنِؾ،َوَقْد ُجِمَع َب

ٌَُراُد ِمْن ااِلْستِْنَثاِر َدْفُع اْلَماِء ِمْن اأْلَْنِؾ ، َوِمْن ااِلْستِْنَشاِق َجْذُبُه إلَى اأْلَنْ   ِؾ. ، َفَمَع اْلَجْمِع 

ُشوِمِه :ُهَو أَْعلَى اأْلَْنِؾ ، َوقٌِلَ : اأْلَْنُؾ ُكلُُّه ، َوقٌِلَ : ِعَظاٌم ِرَقاٌق لَ   ٌْ َن َخ ٌْ َنُه َوَب ٌْ َنٌة فًِ أَْقَصى اأْلَْنِؾ َب ٌِّ

َماِغ.   الدِّ

  .األحكام المستفادة من األحكام

ٍة لِْلُبخَ  (ٔ ٌَ ْوِم ُمْطلًَقا.إالَّ أَنَّ فًِ ِرَوا اِم ِمْن النَّ ٌَ اِريِّ } إَذا اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى ُوُجوِب ااِلْستِْنَثاِر ِعْنَد اْلقِ

َقَظ أََحُدُكْم مِ  ٌْ ُد اأْلَْمُر اْلُمْطلَُق بِهِ اْسَت ٌَّ ٌَُق َطاَن { اْلَحِدٌَث ، َف ٌْ ْسَتْنثِْر َثاَلًثا َفإِنَّ الشَّ ٌَ أَ َفْل ُهَنا  ْن َمَناِمِه َفَتَوضَّ

ُتوَتُة فٌِهِ  ٌْ بٌُِت ، إْذ اْلَب ٌَ ٌُفٌُِدهُ لَْفُظ  ِل َكَما  ٌْ ْوُم بَِمَناِم اللَّ ُد النَّ ٌَّ َق ٌُ ُه  بِإَِراَدِة اْلُوُضوِء ، َو ٌَُقالُ : إنَّ ، َقْد 

َهاِر . ِل َوَنْوِم النَّ ٌْ َن َنْوِم اللَّ ٌْ َج َعلَى اْلَؽالِِب ، َفاَل َفْرَق َب   ُخرِّ

اْلَحِدٌُث ِمْن أَِدلَِّة اْلَقابِلٌَِن بُِوُجوِب ااِلْستِْنَثاِر ُدوَن اْلَمْضَمَضِة ، َوُهَو َمْذَهُب أَْحَمَد َوَجَماَعةٍ  (ٕ َوَقالَ  ََ

ًِّ اْلُجْمهُ  ِه َوَسلََّم لأِْلَْعَرابِ ٌْ ُ َعلَ َدِب ، َواْسَتَدلُّوا } بَِقْولِِه َصلَّى هللاَّ ِجُب ، َبلْ اأْلَْمُر لِلنَّ ٌَ أْ َكَما  وُر : اَل  َتَوضَّ

ٌُْسبَِػ اْلُوُضوَء َكمَ  َن لَُه َذلَِك فًِ َقْولِِه: } اَل َتتِمُّ َصاَلةُ أََحٍد َحتَّى  ٌَّ ُ { َوَع ْؽِسلَ أََمَرك هللاَّ ٌَ ُ َف ا أََمَرهُ هللاَّ

ِن { َكَما أَْخَرَجُه أَُبو َداُود  ٌْ ِه إلَى اْلَكْعَب ٌْ ْمَسَح َرْأَسُه َوِرْجلَ ٌَ ِن َو ٌْ ِه إلَى اْلِمْرَفَق ٌْ َد ٌَ ِمْن َحِدٌِث َوْجَهُه َو

  ِرَفاَعَة وهو حدٌث صحٌح.

َطاُن ،على خٌشومه  ٌْ بٌُِت الشَّ ٌَ  معنى ََقْولُُه : 

ُكوَن َعلَى َحقٌَِقتِِه ، َفإِنَّ اأْلَْنَؾ أََحُد َمَنافِِذ اْلِجْسِم الَّتًِ ٌُ  (ٔ ٌَ ٌُْحَتَملُ أَْن  اٌض :  ٌَ لُ إلَى قاَلَ اْلَقاِضً ِع َتَوصَّ

ِه َؼْلٌق ِسَواهُ َوِسَوى اأْلُ  ٌْ َس َعلَ ٌْ َس ِمْن َمَنافِِذ اْلِجْسِم َما لَ ٌْ ِن .َوفًِ اْلَقْلِب ِمْنَها بِااِلْشتَِماِم،َولَ ٌْ ُذَن

َثاُؤِب اأْلَْمُر بَِكْظِمِه ِمْن أَْجِل ُدُخوِل الشَّ  ْفَتُح َؼلًَقا { َوَجاَء فًِ التَّ ٌَ َطاَن اَل  ٌْ َطاِن اْلَحِدٌِث :} إنَّ الشَّ ٌْ

 ِحٌَنبٍِذ فًِ اْلَفِم. 

ْنَعقُِد ِمْن اْلُؽَباِر ِمْن رُ   (ٕ ٌَ ٌُْحَتَملُ ااِلْستَِعاَرةُ ، َفإِنَّ الَِّذي  َطاَن ، قُْلت َو ٌْ اِشٌِم َقَذاَرةٌ ُتَوافُِق الشَّ ٌَ ُطوَبِة اْلَخ

لُ أَْظَهُر .   : َواأْلَوَّ

ٌقول اإلمام المناوي: الخٌشوم محل الحس المشترك ومستقر الحٌاة فإذا نام اجتمعت فٌه األخالط وانعقد 

ته محل األقذار المخاط وكل الحس وتشوش حتى ٌنسد مجاري النفس فٌتعرض له الشٌطان حٌنبذ لمحب

بأضؽاث أحالم فإذا قام من نومه وترك الخٌشوم بحاله استمر الكسل واستعصى علٌه النظر الصحٌح 

 وعسر علٌه القٌام على حقوق الصالة من نحو خضوع وخشوع ، هذا هو المراد بالبٌتوتة . 

ع وبصر ونطق أو أن المراد أن الشٌطان ٌترصد لْنسان فً الٌقظة وٌوسوس له فً األحوال مع سم

وؼٌرها فإذا نام انسدت تلك المنافذ إال منفذ النفس من الخٌشوم وهو باب مفتوح إلى قبة الدماغ فٌبٌت 

دون ذلك الباب وٌنفث بنفخه ونفثه فً عالم الخٌال لٌرٌه من األضؽاث ما ٌكرهه فأرشد المصطفى صلى 

آثار تلك النفحات والنفثات عن مجاري  هللا علٌه وسلم أمته أن تمحو باستعمال الطهور على وجه التعبد

 األنفاس 
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 الحدٌث الثالث:ؼسل الٌد لمن قام من نومه.

َقظَ  - ٖ٘ ٌْ ِه َوَسلََّم } إَذا اْسَت ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ أََحُدُكْم ِمْن  َعْن أَبًِ ُهَر

ْؽِمْس  ٌَ ُدهُ { . سبل السالم َنْوِمِه َفاَل  ٌَ َن َباَتْت  ٌْ ْدِري أَ ٌَ ُه اَل  ْؽِسلََها َثاَلًثا ، َفإِنَّ ٌَ َدهُ فًِ اإْلَِناِء َحتَّى  الطهارة)ج  -ٌَ

  (.ٕٗٔ/ ص  ٔ

ِه .  درجة الحدٌث ٌْ َفٌق َعلَ  : حدٌث صحٌح ُمتَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث :

ُدلُّ َعلَى إٌَجاِب  ٌَ ِل أَْحَمَد ، لَِقْولِهِ اْلَحِدٌُث  ٌْ اًل أَْو َنَهاًرا ، َوَقالَ بَِذلَِك ِمْن َنْوِم اللَّ ٌْ ِد لَِمْن َقاَم ِمْن َنْوِمِه لَ ٌَ  َؼْسِل اْل

ْعلٌِلَ ٌَ  ِه أَنَّ التَّ ٌْ ٌَُردُّ َعلَ ُه  ِل َكَما َسلََؾ ، إالَّ أَنَّ ٌْ ُه َقِرٌَنُة إَراَدِة َنْوِم اللَّ َهاِر بَِنْوِم ْقتَ : َباَتْت ، َفإِنَّ ِضً إْلَحاَق َنْوِم النَّ

ِل . ٌْ   اللَّ

ْؽِسلْ لِلنَّ  ٌَ ٍة : َفْل ٌَ ُرُهَما إلَى أَنَّ اأْلَْمَر فًِ ِرَوا ٌْ ًُّ ، َوَمالٌِك ، َوَؼ افِِع ُرهُ ، َوُهَو الشَّ ٌْ َدِب ، َوالنَّْهًِ الَِّذي َوَذَهَب َؼ

ِة لِْلَكَراَهِة. ٌَ َوا   فًِ َهِذِه الرِّ

ُدهُ َكمَ َواْلُجْمهُ  ٌَ َن َباَتْت  ٌْ ُه لَْو َدَرى أَ ِد ، َوأَنَّ ٌَ َجاَسِة فًِ اْل ًَ َواأْلَْمَر اِلْحتَِماِل النَّ ْه َها وُر َعلَى أَنَّ النَّ ٌْ ْن لَؾَّ َعلَ

َدهُ ، َوإِْن َكاَن َؼْسلُُهَما ُمْستَ  ٌَ ْؽِمَس  ٌَ ٌُْكَرهُ لَُه أَْن  ًَ َعلَى َحالَِها ، َفاَل  َقَظ َوِه ٌْ قِِظ ؛ َفاْسَت ٌْ ا َكَما فًِ اْلُمْسَت َحّبً

قِِّن ، َوَقْولُُهْم أَ  ٌَ اكِّ ،َواْلُمَت َن الشَّ ٌْ ٌد ؛ َفاَل َفْرَق َب قُولُوَن : اأْلَْمُر بِاْلَؽْسِل َتَعبُّ ٌَ ُرُهْم  ٌْ   ْظَهُر َكَما َسلََؾ .َوَؼ

 اإلعجاز العلمً فً ؼسل الٌد قبل ؼمسها فً اإلناء 

ٌوطً : " إذا أدخل المستٌقظ من النوم ٌده فً إناء وضوبه بدون أن ٌؽسلها ٌقول الطبٌب محمد سعٌد الس

وٌطهرهما قبل ذلك وانتقلت الجراثٌم للماء ثم اؼترؾ منه وؼسل وجهه وعٌنٌه فربما تدخل تلك الجراثٌم 

  . بعٌنه وٌنتج عنها الرمد العفنً الخطر المسمى بالرمد

العدٌد من المٌكروبات التً قد تنتقل إلى الفم أو األنؾ عند  فقد أثبت البحث العلمً أن جلد الٌدٌن ٌحمل

صلى  عدم ؼسلهما .. ولذلك ٌجب ؼسل الٌدٌن جٌدا عند البدء فً الوضوء .. وهذا ٌفسر لنا قول الرسول

ِه َوَسلََّم َقالَ إَِذا ا ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ ْؽِسلْ هللا علٌه وسلم َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ َقَظ أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْل ٌْ ْسَت

ُده.  ٌَ َن َباَتْت  ٌْ ْدِري أَ ٌَ ٌُْدِخلََها فًِ َوُضوبِِه َفإِنَّ أََحَدُكْم اَل  َدهُ َقْبلَ أَْن  ٌَ 
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 الحدٌث الرابع:مشروعٌة إطالة الؽرة

ٗٓ -  ُ
ِ َصلَّى هللاَّ َرَة َقالَ : َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ ٌْ اَمِة َعْن أَبًِ ُهَر ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ أُْتوَن  ٌَ تًِ  قُولُ : } إنَّ أُمَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ  َعلَ

ْفَعلْ { سبل السالم  ٌَ َتُه َفْل ٌُِطٌلَ ُؼرَّ لٌَِن ، ِمْن أََثِر اْلُوُضوِء ، َفَمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن  ا ُمَحجَّ  ٔالطهارة)ج  -ُؼّرً

  (5ٖٔ/ ص 

ِه. حدٌث صحٌح ،ُمتَّ  درجة الحدٌث: ٌْ  َفٌق َعلَ

ٌَةِ ؼرٌب الحدٌث : َها َضاُء َتُكوُن فًِ َجْبَهِة اْلَفَرِس ؛ َوفًِ النِّ ٌْ ٍة ، َوأَْصلَُها لَْمَعٌة َب ا َجْمُع أََؼرَّ أَْي َذِوي ُؼرَّ  ُؼّرً

اَمِة.  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اَض ُوُجوِهِهْم بُِنوِر اْلُوُضوِء  ٌَ  ٌُِرٌُد َب

ْحِجٌِل أَ  لٌَِن ِمْن التَّ ِدي َواأْلَْقَداِم،اْسَتَعاَر أََثَر اْلُوُضوِء فًِ اْلَوْجِه ُمَحجَّ ٌْ ْي بٌِِض َمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمْن اأْلَ

ِه. ٌْ ِه َوِرْجلَ ٌْ َد ٌَ ُكوُن فًِ َوْجِه اْلَفَرِس َو ٌَ اِض الَِّذي  ٌَ ْنَساِن ِمْن اْلَب ِ ْْ ِن لِ ٌْ ْجلَ ِن َوالرِّ ٌْ َد ٌَ   َواْل

  األحكام المستفادة من الحدٌث:

ْحِجٌِل؛َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ اْلَقْدِر اْلُمْستَ  ِة َوالتَّ ِة إَطالَِة اْلُؽرَّ ٌَّ َحبِّ ِمْن َذلَِك َفقٌِلَ: فًِ َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َمْشُروِع

ْكَبِة،َوَقْد َثَبَت َهَذا َعْن أَبًِ ِن إلَى الرُّ ٌْ ْجلَ ِن إلَى اْلَمْنِكِب ، َوفًِ الرِّ ٌْ َد ٌَ ا،َوَثَبَت ِمْن فِْعِل اْبِن  اْل ًٌ ًة َوَرْأ ٌَ َرَة ِرَوا ٌْ ُهَر

ًْ اْلُعُنِق،َواْلَقْولُ  ْؽِسلَ إلَى َصْفَحَت ٌَ ِة فًِ اْلَوْجِه أَْن  اِق،َواْلُؽرَّ بَِعَدِم  ُعَمر َوقٌِلَ:إلَى نِْصِؾ اْلَعُضِد َوالسَّ

َرَة بِأَنَّ  ٌْ تهَما ؛ َوَتأِْوٌلُ َحِدٌِث أَبًِ ُهَر ٌَّ اِهِر.  َمْشُروِع  اْلُمَراَد بِِه اْلُمَداَوَمُة َعلَى اْلُوُضوِء ِخاَلَؾ الظَّ

ِرِه  فوابد الوضوء: ٌْ َرَة " ِعْنَد " َمالٍِك " َوَؼ ٌْ َوَوَرَد فًِ اْلُوُضوِء َفَضابِلُ َكثٌَِرةٌ ، ِمْنَها َحِدٌُث " أَبًِ ُهَر

أَ اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم أَْو  نِِه َمْرفُوًعا : } إَذا َتَوضَّ ٌْ َها بَِع ٌْ اْلُمْؤِمُن َفَؽَسلَ َوْجَهُه َخَرَجْت ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َنَظَر إلَ

َداهُ َمَع الْ  ٌَ ِه َخَرَجْت ُكلُّ َخِطٌَبٍة َبَطَشْتَها  ٌْ َد ٌَ َماِء ، أَْو َمَع آِخِر َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء ، َفإَِذا َؼَسلَ 

ِه َخَرَجْت ُكلُّ َخِطٌَبٍة َمَشْتَها ِرْجاَلهُ َمَع اْلَماِء ، أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء َقْطِر اْلمَ  ٌْ ، َحتَّى اِء ، َفإَِذا َؼَسلَ ِرْجلَ

ُنوِب { . ا ِمْن الذُّ ًٌّ ْخُرَج َنقِ ٌَ  

وم مؤمنٌن وإنا عن أبً هرٌرة أن رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم  أتى المقبرة فقال:السالم علٌكم دار ق

إن شاء هللا بكم الحقون وددت أنا قد رأٌنا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك ٌا رسول هللا قال أنتم أصحابً 

وإخواننا الذٌن لم ٌأتوا بعد فقالوا كٌؾ تعرؾ من لم ٌأت بعد من أمتك ٌا رسول هللا فقال أرأٌت لو أن 

ٌعرؾ خٌله قالوا بلى ٌا رسول هللا قال فإنهم ٌأتون  رجال له خٌل ؼر محجلة بٌن ظهري خٌل دهم  بهم أال

  ؼرا محجلٌن من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.

 اإلعجاز العلمً فً إطالة الؽرة. 

أثبت العلم الحدٌث بعد الفحص المٌكروسكوبً للمزرعة المٌكروبٌة التً علمت للمنتظمٌن فً الوضوء .

.ولؽٌر المنتظمٌن:أن الذٌن ٌتوضبون باستمرار قد ظهر األنؾ عند ؼالبٌتهم نظٌفا طاهرا خالٌا من 

ع من المٌكروبات فً المٌكروبات ولذلك جاءت المزارع المٌكروبٌة التً أجرٌت لهم خالٌة تماما من أي نو
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حٌن أعطت أنوؾ من ال ٌتوضبون مزارع مٌكروبٌة ذات أنواع متعددة وبكمٌات كبٌرة من المٌكروبات 

 الكروٌة 

العنقودٌة الشدٌدة العدوى،والكروٌة السبحٌة السرٌعة االنتشار .. والمٌكروبات العضوٌة التً تسبب 

من جراء نمو المٌكروبات الضارة فً تجوٌفى األنؾ العدٌد من األمراض وقد ثبت أن التسمم الذاتً ٌحدث 

ومنهما إلى داخل المعدة واألمعاء وإلحداث االلتهابات واألمراض المتعددة وال سٌما عندما تدخل الدورة 

 لذلك شرع االستنشاق بصورة متكررة ثالث مرات فً كل وضوء  الدموٌة

من االلتهابات ومن تقٌح اللثة وتقى األسنان من أما بالنسبة للمضمضة فقد ثبت أنها تحفظ الفم والبلعوم 

النخر بإزالة الفضالت الطعامٌة التً قد تبقى فٌها فقد ثبت علمٌا أن تسعٌن فً المبة من الذٌن ٌفقدون 

أسنانهم لواهتموا بنظافة الفم لما فقدوا أسنانهم قبل األوان وأن المادة الصدٌدٌة والعفونة مع اللعاب 

عدة وتسرى إلى الدم .. ومنه إلى جمٌع األعضاء وتسبب أمراضا كثٌرة وأن والطعام تمتصها الم

 المضمضة تنمى بعض العضالت فً الوجه وتجعله مستدٌرا .. 

وهذا التمرٌن لم ٌذكره من أساتذة الرٌاضة إال القلٌل النصرافهم إلى العضالت الكبٌرة فً الجسم ولؽسل 

ة إزالة الؽبار وما ٌحتوى علٌه من الجراثٌم فضال عن تنظٌؾ الوجه والٌدٌن إلى المرفقٌن والقدمٌن فابد

البشرة من المواد الدهنٌة التً تفرزها الؽدد الجلدٌة باإلضافة إلى إزالة العرق وقد ثبت علمٌا أن 

  .. المٌكروبات ال تهاجم جلد اإلنسان إال إذا أهمل نظافته

إفرازات الجلد المختلفة من دهون وعرق  فإن اإلنسان إذا مكث فترة طوٌلة بدون ؼسل ألعضابه فإن

تتراكم على سطح الجلد محدثه حكة شدٌدة وهذه الحكة باألظافر .. التً ؼالبا ما تكون ؼٌر نظٌفة تدخل 

لهذا فإن  المٌكروبات إلى الجلد . كذلك فإن اإلفرازات المتراكمة هً دعوة للبكترٌا كً تتكاثر وتنمو

 رٌولوجٌا الحدٌثة . الوضوء بأركانه قد سبق علم البكت
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 المحاضرة الخامسة

  أحادٌث مختارة من كتاب الطهارة

 الحدٌث األول:النهً عن متابعة الوسواس

ِه َوَسلََّم } إَذا َوَجَد أَ  - ٘ٙ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ َبْطنِِه  َحُدُكْم فًَِوَعْن أَبًِ ُهَر

ْسَمَع َصْوتً  ٌَ ْخُرَجنَّ ِمْن اْلَمْسِجِد َحتَّى  ٌَ ٌء ، أَْم اَل ؟ َفاَل  ًْ ِه : أََخَرَج ِمْنُه َش ٌْ ًبا ، َفأَْشَكلَ َعلَ ٌْ ِجَد ِرًٌحا { َش ٌَ ا أَْو 

  (ٖٕٓ/ ص  ٔالطهارة )ج -سبل السالم 

 حدٌث صحٌح ،أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم.  درجة الحدٌث:

  المستفادة من الحدٌث :األحكام الفقهٌة 

هُ  اَء َهَذا اْلَحِدٌُث اْلَجلٌِلُ أَْصلٌ ِمْن أُُصوِل اإْلِْساَلِم ، َوَقاِعَدةٌ َجلٌِلٌَة ِمْن َقَواِعِد اْلفِْقِه ، َوُهَو أَنَّ ٌَ  َدلَّ َعلَى أَنَّ اأْلَْش

قََّن ِخاَلَؾ َذلَِك ،  ٌَ َت ٌَ اِرِئ َعقَِبَها ، َفَمْن َحَصلَ لَُه َظنٌّ أَْو ٌُْحَكُم بَِبَقابَِها َعلَى أُُصولَِها َحتَّى  ُه اَل أََثَر لِلشَّكِّ الطَّ َوأَنَّ

قٌُِن. ٌَ ْحُصلَ لَُه اْل ٌَ هُ َذلَِك َحتَّى  ٌَُضرَّ قٌٍِن ِمْن َطَهاَرتِِه لَْم  ٌَ ُه أَْحَدَث َوُهَو َعلَى    َشكٌّ بِأَنَّ

ْسَمَع َصْوًتا أَ  ٌَ ُه ، َوِذْكُرُهَما َتْمثٌِلٌ ، َوإاِلَّ َكَما أََفاَدهُ َقْولُُه ] َحتَّى  ٌُِحسُّ ُه َعلََّقُه بُِحُصوِل َما  ِجَد ِرًٌحا [ َفإِنَّ ٌَ ْو 

ْنفُُخ فًِ َمْقَعدَ  ٌَ أْتًِ أََحَدُكْم َف ٌَ َطاَن  ٌْ اٍس " : } إنَّ الشَّ َواقِِض وفً َحِدٌُث اْبِن َعبَّ ِه َفَكَذلَِك َسابُِر النَّ ٌْ ٌَّلُ إلَ ٌَُخ تِِه َف

هُ  ِجَد ِرًٌحا { َواْلَحِدٌُث َعامٌّ لَِمْن َكاَن  أَنَّ ٌَ ْسَمَع َصْوًتا أَْو  ٌَ ْنَصِرَفنَّ َحتَّى  ٌَ ٌُْحِدْث ، َفاَل  اَلِة أَْو أَْحَدَث َولَْم  فًِ الصَّ

  َخاِرَجَها َوُهَو َقْولُ اْلَجَماِهٌِر .

 الحدٌث الثانً: النهً عن متابعة الوسواس

اٍس  - 7٘ َطاُن فًِ َوَعْن اْبِن َعبَّ ٌْ أْتًِ أََحَدُكْم الشَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َقالَ:}  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ َرِض

نْ  ٌَ ٌُْحِدْث ، َفإَِذا َوَجَد َذلَِك َفاَل  ُه أَْحَدَث،َولَْم  ِه أَنَّ ٌْ لُ إلَ ٌَّ ٌَُخ ْنفُُخ فًِ َمْقَعَدتِِه َف ٌَ ْسَمَع َصْوًتا أَْو  َصِرؾْ َصاَلتِِه،َف ٌَ َحتَّى 

ِجَد ِرًٌحا {.سبل السالم    (ٕٕٙ/ ص  ٔالطهارة )ج -ٌَ

اُر درجة الحدٌث : ٍد  -حدٌث حسن أَْخَرَجُه اْلَبزَّ ٌْ ِ ْبِن َز ِن ِمْن َحِدٌِث َعْبِد هللاَّ ٌْ ِحٌَح َولُِمْسلٍِم  -َوأَْصلُُه فًِ الصَّ

ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ  َنْحُوهُ.  َعْن أَبًِ ُهَر

اٍس  َطاُن فًِ  -َوَعْن اْبِن َعبَّ ٌْ أْتًِ أََحَدُكْم الشَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َقالَ:} ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ َرِض

ْحَتِملُ أَنَّ  ٌَ ِه  ٌْ ٌَّلُ إلَ ٌَُخ ْنفُُخ فًِ َمْقَعَدتِِه َف ٌَ ُه َصاَلتِِه{ َحالَ َكْونِِه فٌَِها َف َطاِن،َوأَنَّ ٌْ ًٌّ لِْلَفاِعِل،َوفٌِِه َضِمٌٌر لِلشَّ ُه َمْبنِ

ًٌّ لِْلَمْفُعوِل َوَنابِبِ  ُه َمْبنِ ٌُْحَتَملُ أَنَّ ُه أَْحَدَث،َو اِل اْلُمَصلًِّ أَنَّ ٌَ ٌُوقُِع فًِ َخ لُ،أَْي  ٌِّ ٌَُخ ُه أَْحَدَث َولَْم الَِّذي  ِه}أَنَّ

ِجَد ِرًٌحا{ .ٌُْحِدْث،َفإَِذا َوَجَد َذلَِك َفاَل  ٌَ ْسَمَع َصْوًتا أَْو  ٌَ ْنَصِرْؾ َحتَّى  ٌَ  

َطاِن َعلَى اْلِعَباِد ، حَ  ٌْ اِرِع بَِتْسلٌِِط الشَّ ٌُفٌُِد َمْعَناهُ ، َوُهَو إْعاَلٌن ِمْن الشَّ َم َما  تَّى فًِ أَْشَرِؾ َواْلَحِدٌُث َتَقدَّ

ُه اَل  ِهْم ، َوأَنَّ ٌْ ٌُْفِسَدَها َعلَ قٌٍِن.اْلِعَباَداِت ، لِ ٌَ َهاَرِة إالَّ بِ ْخُرُجوَن َعْن الطَّ ٌَ ُهْم َذلَِك ، َواَل  ٌَُضرُّ    
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 الحدٌث الثالث:النهً عن متابعة الوسواس.

قُلْ : َكَذْبت { سبل ال - 7ٙ ٌَ َك أَْحَدْثت َفْل َطاُن ، َفَقالَ : إنَّ ٌْ  -سالم َعْن أَبًِ َسِعٌٍد َمْرفُوًعا } إَذا َجاَء أََحَدُكْم الشَّ

  (0ٕٕ/ ص  ٔ )ج

قُلْ فًِ درجة الحدٌث: ٌَ اَن بِلَْفِظ "َفْل حدٌث صحٌح صححه الحاكم ووافقه الذهبً وأَْخَرَجُه اْبُن ِحبَّ

َطاُن َفَقالَ:[ أَْي َوْسَوسَ  ٌْ ،َمْرفُوًعا:] إَذا َجاَء أََحَدُكْم الشَّ ك  لَُه َقاباًِل]إنَّ َنْفِسِه"َولِْلَحاِكِم َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريُّ

قُولَُه لَْفًظا أَْو فًِ َنْفِسِه.  ٌَ ٌُْحَتَملُ أَْن  قُلْ :َكَذْبت[ ٌَ  أَْحَدْثت َفْل

  فوابد الحدٌث:

اَلةُ ؛ َوَما  َطاِن َعلَى إْفَساِد ِعَباَدِة َبنًِ آَدَم ُخُصوًصا الصَّ ٌْ َتَعلَُّق بَِها ؛ َوَهِذِه اأْلََحاِدٌُث : َدالٌَّة َعلَى ِحْرِص الشَّ ٌَ

هُ  َهاَرِة ، َتاَرًة بِاْلَقْوِل ؛ َوَتاَرًة بِاْلفِْعِل ، َوِمنْ  َوأَنَّ ْشِكٌِك فًِ الطَّ أْتٌِِهْم َؼالًِبا إالَّ ِمْن َباِب التَّ ٌَ  ُهَنا َتْعِرُؾ أَنَّ اَل 

َهاَراِت اْمَتَثلُوا َما َفَعلَُه َوَقالَهُ    أَْهلَ اْلَوْسَواِس فًِ الطَّ

 عالج الوسوسة 

قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ) إن الشٌطان ٌأتً أحدكم  -ضً هللا عنه ر -* عن أبً هرٌرة 

فً صالته فٌلبس علٌه حتى ال ٌدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فلٌسجد سجدتٌن وهو جالس قبل أن 

 ٌسلم ، ثم ٌسلم. 

ً وبٌن صالتً وقراءتً * عن عثمان ابن أبً العاصً قال:) قلت ٌا رسول هللا:إن الشٌطان قد حال بٌن

: ذلك شٌطان ٌقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ باهلل منه واتفل عن ٌلبسها علً ، فقال رسول هللا

  ٌسارك ثالثا ( ففعلت ذلك فأذهبه هللا عنً.

 الحدٌث الرابع:االستعاذة عند دخول الخالء

70 –  ًُّ بِ ُ َعْنُه َقالَ : } َكاَن النَّ ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم إَذا َدَخلَ اْلَخاَلَء َقالَ : اللَُّهمَّ إنًِّ  َعْن أنس َرِض ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

  (ٕٖٕ/ ص  ٔ)ج  -أَُعوُذ بِك ِمْن اْلُخُبِث َواْلَخَبابِِث { . سبل السالم 

  حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وؼٌرهم .درجة الحدٌث:

  سبب ورود الحدٌث:

: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أحدكم دخلها فلٌقل أعوذ بك من د بن أرقم قال: قال رسول هللا عن زٌ

  الخبث والخبابث.

ِل ُذُكوَر وبالثانً اإلناث.ؼرٌب الحدٌث: ٌُِرٌُد بِاأْلَوَّ   الخبث َجْمُع : َخبٌٍِث َواْلَخَبابُِث َجْمُع : َخبٌَِثٍة ، 

ٌعنً الُكُنَؾ وَمواضع َقضاء الحاجة ، الواحد َحشٌّ بالفتح . وأصله من الَحّش : الُبْستاِن ، ألنهم  الُحُشوشَ 

َتؽّوطون فً البَساتٌِن . ٌَ   كانوا كثٌرا ما 
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ْحُضُرها الِجنُّ والشٌاطٌن بقصد األذى. ٌَ   ُمْحَتَضرةٌ: أي 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ْشَرُع َهَذا الذِّ  (ٔ ِة لِقضاء الحاجة.ٌَ   ْكُر فًِ اأْلَْمِكَنِة اْلُمَعدَّ

ِة لَِقَضاِء اْلَحاَجِة ، َوإِْن َكاَن اْلَحِدٌُث َوَرَد فًِ اْلُحُشوِش  (ٕ ِر اأْلََماِكِن اْلُمَعدَّ ٌْ وٌشرع هذا الذكر فًِ َؼ

اِطٌُن.  ٌَ َها َتْحُضُرَها الشَّ  َوأَنَّ

رِ  (ٖ ٌْ ْشَرُع اْلَقْولُ بَِهَذا الذكرفًِ َؼ ٌَ اِب. َو ٌَ ِة لقضاء الحاجة ِعْنَد إَراَدِة َرْفِع الثِ   اأْلََماِكِن اْلُمَعدَّ

  استحباب الجهر بهذا الذكر عند دخول الخالء. (ٗ

 الحدٌث الخامس:االستتار عند قضاء الحاجة

0ٓ -  ًُّ بِ ُ َعْنُه َقالَ:َقالَ لًِ النَّ ًَ هللاَّ اإْلَِداَوَة َفاْنَطلََق َحتَّى َتَواَرى َعنًِّ ُخْذ َعْن } اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َرِض

  (ٖٕٙ/ ص  ٔ)ج  -َفَقَضى َحاَجَتُه {.سبل السالم 

ِه . درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ  حدٌث صحٌح ،ُمتَّ

هو المؽٌرة بن شعبة بن أبً عامر بن مسعود الثقفً، من دهاة العرب، أسلم عام الخندق ترجمة الراوي:

دٌق إلى البحرٌن، وشهد الٌمامة والٌرموك والقادسٌة، وواله عمر ثم عثمان وشهد الحدٌبٌة،وبعثه الص

  ،ثم واله معاوٌة على الكوفة  فلم ٌزل أمٌرها حتى مات فً هذه السنة على المشهور.

َخُذ للماء. ؼرٌب الحدٌث: ٌُتَّ   اإْلَِداَوَة: : إناَُء صؽٌر من جْلد 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ْقَتِضً اْلُوُجوَب ،اْلحَ  ٌَ لٌِلُ فِْعلٌ َواَل  ٌَِجُب ، إْذ الدَّ َواِري ِعْنَد َقَضاِء اْلَحاَجِة ، َواَل  ِجُب  ِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى التَّ ٌَ ُه  لَِكنَّ

ٌُِن ،َوَقْد َوَرَد اأْلَْمُر بِااِلْستَِتاِر ِمْن َحِدٌِث أَبًِ ُهرَ  َرَة " ِعْنَد أَْحَمَد َوأَبًِ َداُود بِأَِدلَِّة َسْتِر اْلَعْوَراِت َعْن اأْلَْع ٌْ

ِجدْ  ٌَ ْسَتتِْر َفإِْن لَْم  ٌَ ِه َوَسلََّم َقالَ : } َمْن أََتى اْلَؽابَِط َفْل ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ْجَمَع َكثًٌِبا ِمْن  َواْبِن َماَجْه ؛ أَنَّ ٌَ إالَّ أَْن 

ْلَعبُ  ٌَ َطاَن  ٌْ ْسَتْدبِْرهُ َفإِنَّ الشَّ ٌَ   بَِمَقاِعِد َبنًِ آَدَم ، َمْن َفَعلَ َفَقْد أَْحَسَن َوَمْن اَل َفاَل َحَرَج { . َرْمٍل َفْل

ا َواِري َعْن النَّ ُر التَّ ٌْ ِس َبلْ َهَذا َخاصٌّ َفَدلَّ َعلَى اْستِْحَباِب ااِلْستَِتاِر ؛ َكَما َدلَّ َعلَى َرْفِع اْلَحَرِج ؛ َولَِكْن َهَذا َؼ

ٍء ؛ َولَْو بَِجْمِع بَِقِرٌَنِة : ] َفإِنَّ ال ًْ ْسَتتَِر بَِش ٌَ َس فٌِِه إْنَساٌن اُْسُتِحبَّ لَُه أَْن  ٌْ َطاَن [ َفلَْو َكاَن فًِ َفَضاٍء لَ ٌْ شَّ

  َكثٌٍِب ِمْن َرْمٍل .
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 الحدٌث السادس:النهً عن التخلً فً طرٌق الناس

ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ  - 0ٔ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ِن : الَِّذي َوَعْن أَبًِ ُهَر ٌْ اَن قُوا اللَّعَّ ِه َوَسلََّم } اتَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسولُ هللاَّ

َرَة "  ٌْ اِس ، أَْو ِظلِِّهْم { َوَعْن " أَبًِ ُهَر َتَخلَّى فًِ َطِرٌِق النَّ ُ َعْنُه  -ٌَ ًَ هللاَّ ِ َصلَّى  -َرِض َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِعَناِن  ِة ُمْسلٍِم } َقالُوا : َوَما الالَّ ٌَ ِة َوفًِ ِرَوا ٌَ ْثنِ ِن { بِِصٌَؽِة التَّ ٌْ اَن قُوا اللَّعَّ  ؟ : } اتَّ

اِس أَْو فًِ ِظلِِّهْم {. سبل السالم  َتَخلَّى فًِ َطِرٌِق النَّ ٌَ   (7ٖٕ/ ص  ٔ)ج  -َقالَ : الَِّذي 

 َرَواهُ ُمْسلٌِم حدٌث صحٌح ، درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

ِه؛َوالدَّ   ٌْ اِس َعلَ ِن لِلنَّ ٌْ ِن لِلَّْعِن،اْلَحاِملَ ٌْ ِن اْلَجالَِب ٌْ ِن اأْلَْمَر ٌْ اَن ٌُِرٌُد بِاللَّعَّ : ًُّ ابِ ِه؛َوَذلَِك أَنَّ َمْن َقالَ اْلَخطَّ ٌْ ِن إلَ ٌْ ٌَ اِع

اِس لَ  ْعنًِ أَنَّ َعاَدَة النَّ ٌَ ًِّ َفَعلََها لُِعَن َوُشتَِم؛ ِهَما ِمْن اْلَمَجاِز اْلَعْقلِ ٌْ   ْعُنُه، َفُهَو َسَبٌب؛ َفاْنتَِساُب اللَّْعِن إلَ

ٌُْؤِذٌِهمْ  ُه  اُس ؛ َفإِنَّ ُمرُّ بِِه النَّ ٌَ ُط فٌَِما  َتَؽوَّ ٌَ اِس،أَْي:  َتَخلَّى فًِ َطِرٌِق النَّ ٌَ  بَِنْتنِِه َواْستِْقَذاِرِه ، َواْلُمَراُد بِاَلَِّذي 

ي  ٌَُؤدِّ ْحَمِة ، َوإِ َو ِه بِإِْبَعاِدِه َعْن الرَّ ٌْ َعاِء َعلَ َب إلَى الدُّ َر إلَى لَْعنِِه ؛ َفإِْن َكاَن لَْعُنُه َجابًِزا َفَقْد َتَسبَّ ٌْ ْن َكاَن َؼ

ِرِه بِلَْعنِِه  ٌْ َب إلَى َتأْثٌِِم َؼ  َجابٍِز َفَقْد َتَسبَّ

ِه َوَسلََّم :  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ِه لَْعَنُتُهْم {:وقال صلى هللا " قال النَّ ٌْ } َمْن آَذى اْلُمْسلِِمٌَن فًِ ُطُرقِِهْم َوَجَبْت َعلَ

ِ َواْلَماَلبِ  ِه لَْعَنُة هللاَّ ٌْ اِس اْلُمْسلِِمٌَن َفَعلَ اِس علٌه وسلم: } َمْن َسلَّ َسِخٌَمَتُه َعلَى َطِرٌٍق ِمْن ُطُرِق النَّ َكِة َوالنَّ

ِخٌَمةُ    : اْلَعِذَرةُ .أَْجَمِعٌَن {.السَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َخذُ  اِس الَِّذي اتَّ لِّ ُهَنا ُمْسَتَظلُّ النَّ وهُ َمقٌِاًل ، َوُمَناًخا اأْلََحاِدٌُث َدالٌَّة َعلَى اْستِْحَقاقِِه اللَّْعَنَة ، َواْلُمَراُد بِالظِّ

َس  ٌْ ْقُعُدوَن فٌِِه ، إْذ لَ ٌَ ْنِزلُوَنُه ، َو ٌَ ُ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ْحُرُم اْلقُُعوُد لَِقَضاِء اْلَحاَجِة َتْحَتُه ، َفَقْد } َقَعَد النَّ ٌَ ُكلُّ ِظلٍّ 

ُدلُّ لَُه َحِدٌُث أَْحَمَد  ٌَ ْخِل لَِحاَجتِِه { ، َولَُه ِظلٌّ باَِل َشكٍّ ، قُْلت :  ِه َوَسلََّم َتْحَت َحابِِش النَّ ٌْ ٌُْسَتَظلُّ َعلَ  : ] أَْو ِظلٍّ 

  بِِه [ .

 الحدٌث السابع:األماكن المنهً عن التخلً بها

اَلَثَة  - 0ٕ قُوا اْلَماَلِعَن الثَّ ُ َعْنُه " َواْلَمَواِرُد َولَْفُظُه : } اتَّ ًَ هللاَّ : اْلَبَراَز فًِ َوَزاَد أَُبو َداُود ، َعْن ُمَعاٍذ َرِض

لَّ { . ِرٌِق ، َوالظِّ   اْلَمَواِرِد ، َوَقاِرَعَة الطَّ

حسن لؽٌره،أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم كلهم من طرٌق أبً سعٌد الحمٌري عن درجة الحدٌث:

معاذ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبً وفٌه نظر ألن أبا سعٌد لم ٌسمع من معاذ فالحدٌث إسناده ضعٌؾ 

  ولكنه ٌتقوى بالشواهد.

 

  ؼرٌب الحدٌث:
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َسُع مِ  َ ٌَُكنَّى بِِه َعْن اْلَؽابِِط ، َوبِاْلَكْسِر اْلُمَباَرَزةُ فًِ اْلَحْرِب ] فًِ اْلَمَواِرِد َجْمُع اْلَمَواِرَد: َوُهَو اْلُمتَّ ْن اأْلَْرِض ، 

ؤِ  َوضُّ ٍن أَْو َنْهٍر لُِشْرِب اْلَماِء أَْو لِلتَّ ٌْ اُس ِمْن َرْأِس َع أْتٌِِه النَّ ٌَ   ] َوَقاِرَعةَ : َمْوِرٍد ، َوُهَو اْلَمْوِضُع الَِّذي 

وَن َعلَ  ُمرُّ ٌَ ُدقُّوَنُه ، َو ٌَ اُس بِأَْرُجلِِهْم ، أَْي  ْقَرُعُه النَّ ٌَ ِرٌُق اْلَواِسُع الَِّذي  ِرٌِق اْلُمَراُد الطَّ َم الطَّ لَّ [ َتَقدَّ ِه ] َوالظِّ ٌْ

  اْلُمَراُد بِِه .

 الحدٌث الثامن:األماكن المنهً عن التخلً فٌها

  َعبَّاٍس " أَْو َنْقَع َماٍء " َوفٌِِها َضْعٌؾ .َوأِلَْحَمَد َعْن اْبِن  - 0ٖ

اَلَث : أَنْ  قُوا اْلَماَلِعَن الثَّ اٍس " ] أَْو َنْقَع َماٍء [َولَْفُظُه َبْعَد َقْولِِه : } اتَّ ْقُعَد أََحُدُكْم فًِ ِظلٍّ َوأِلَْحَمَد َعْن اْبِن َعبَّ ٌَ  

اٍء { َوَنْقُع اْلَماِء اْلُمَراُد بِِه اْلَماُء اْلُمْجَتَمُع ] َوفٌِِهَما َضْعٌؾ [ ، أَْي فًِ ٌُْسَتَظلُّ بِِه ، أَْو فًِ َطِرٌٍق أَْو َنْقِع مَ 

  َحِدٌِث أَْحَمَد َوأَبًِ َداُود .

ْهِر  - 0ٗ ًَ َعْن َقَضاِء اْلَحاَجِة َتْحَت اأْلَْشَجاِر اْلُمْثِمَرِة ، َوِضفَِّة النَّ ْه ًُّ } النَّ َبَرانِ اْلَجاِري{ِمْن َوأَْخَرَج الطَّ

 َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر بَِسَنٍد َضِعٌٍؾ 

ْهِر اْلَجاِريؼرٌب الحدٌث: اِد اْلُمْعَجَمِة َوَكْسِرَها:َجانُِب النَّ   الِضفَِّة بَِفْتِح الضَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من هذا الحدٌث وؼٌره:

،َعْن َقَضاِء اْلَحاَجِة َتْحَت اأْلَْشَجاِر اْلمُ  ًُ ْه ُة النَّ لَ ِمْن اأْلََحاِدٌِث ِستَّ ْثِمَرِة َوإِْن لَْم َتُكْن ِظاّلً أِلََحٍد، َفاَلَِّذي َتَحصَّ

ِز فٌَِها : َبرُّ ًٌّ َعْن التَّ   َمَواِضَع َمْنِه

لُّ ، َواْلَمَواِرُد َوَنْقُع اْلمَ   ِرٌِق بِاْلَقاِرَعِة ، َوالظِّ ُد ُمْطلََق الطَّ ٌِّ َق ٌُ ِرٌِق ، َو اِء ، َواأْلَْشَجاُر اْلُمْثِمَرةُ ، َقاِرَعُة الطَّ

ُ َعلَ  ِ َصلَّى هللاَّ ْهِر ، َوَزاَد أَُبو َداُود فًِ َمَراِسٌلِِه ِمْن َحِدٌِث َمْكُحوٍل } َنَهى َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم َعْن َوَجانُِب النَّ ٌْ

ٌَُبالَ بِأَْبَواِب اْلَمَساِجِد { .   أَْن 

 عند قضاء الحاجةالحدٌث التاسع:النهً عن الكالم 

َتَواَر كُ  - 0٘ ٌَ ُجاَلِن َفْل َط الرَّ ِه َوَسلََّم } إَذا َتَؽوَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ لُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َوَعْن َجابٍِر َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ْمقُُت َعلَى َذلَِك {. سبل السالم  ٌَ  َ َثا َفإِنَّ هللاَّ َتَحدَّ ٌَ   (.ٕٔٗ/ ص  ٔ)ج  -َعْن َصاِحبِِه َواَل 

اِن ، َوُهَو َمْعلُولٌ .وقال درجة الحدٌث: َكِن ، َواْبُن اْلَقطَّ َحُه اْبُن السَّ إسناده ضعٌؾ ،َرَواهُ أَْحَمُد ، َوَصحَّ

  والحدٌث ضعٌؾ ال ٌصح إسناده 0٘األلبانً فً تمام المنة ص 

ْسَتتَِر. ؼرٌب الحدٌث: ٌَ َتَواَر: أَْي  ٌَ   َفْل

  أََشدُّ اْلُبْؽِض.َواْلَمْقُت : 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:
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ِث َحالَ َقَضاِء اْلَحاَجِة،َواأْلَْصلُ فٌِهِ  َحدُّ  َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى ُوُجوِب َسْتِر اْلَعْوَرِة،َوالنَّْهًِ َعْن التَّ

ِة ُبْؽضِ  ِه،أَْي ِشدَّ ٌْ ِ َعلَ ْحِرٌُم،َوَتْعلٌِلُُه بَِمْقِت هللاَّ َعى فًِ اْلَبْحِر التَّ ُه ادَّ ْحِرٌِم،َولَِكنَّ اِن التَّ ٌَ اَدًة فًِ َب ٌَ ِه لَِفاِعِل َذلَِك ِز

ًَ لِْلَكَراَهِة،َفإِْن َصحَّ اإْلِْجَماُع َوإاِلَّ َفإِنَّ اأْلَْصلَ ُهَو التَّ  ْه ْحُرُم إْجَماًعا،َوأَنَّ النَّ ٌَ ُه اَل  َردَّ  ْحِرٌُم،َوَقْد َتَرَك أَنَّ

اَلمِ  ًِّ الَِّذي ُهَو َواِجٌب ِعْنَد َذلَِك ؛ َفأَْخَرَج اْلَجَماَعُة إالَّ اْلُبَخاِريَّ َعْن اْبِن ُعَمَر " : } أَنَّ َرُجاًل َمرَّ  السَّ بِ َعلَى النَّ

 . } ِه ٌْ ُردَّ َعلَ ٌَ ِه َفلَْم  ٌْ ُبولُ َفَسلََّم َعلَ ٌَ   َوُهَو 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة

  الةأحادٌث مختارة من كتاب الص

 الحدٌث األول: صالة النافلة على الراحلة صحٌحة

ُث  ٌْ ٌُصلً على راحلته َح ِه َوَسلّم  ٌْ عن عامر بن ربٌعة رضً هللا عنه قال : رأٌت رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

/ ص  ٔ)ج  -َتَوّجهْت به. زاد البخاري : ٌومىُء بِرأسِه. ولم ٌكْن ٌصنُعُه . فً المكتوبِة (. سبل السالم 

ٕ5)  

  حدٌث صحٌح متفق علٌه . درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:

هو أبو عبد هللا عامر بن ربٌعة بن مالك العنزي نسبة إلى عنز بن وابل وٌقال له:العدوي.أسلم قدٌماً 

 وهاجر الهجرتٌن وشهد المشاهد كلها . مات سنة اثنتٌن أو ثالث أو خمس وثالثٌن.

  :ؼرٌب الحدٌث

: اإلٌماء : اإلشارة باألعضاء كالرأس والٌد والعٌن والحاجب ، وإنما ٌرٌد به هاهنا الرأس. ومعنى ٌُومىء 

  ٌُومىُء برأسِه أي ٌخفض رأسه فً السجود أكثر من الركوع وهو ٌصلً على راحلته صالة النافلة.

  الراحلة :هً الناقة.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:
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حة صالة النافلة على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة وظاهره سواء كان الحدٌث دلٌل على ص (ٔ

السفر طوٌالً أو قصٌراً إال أن فً رواٌة رزٌن فً حدٌث جابر زٌادة:فً سفر القصر.وذهب إلى 

شرطٌة هذا جماعة من العلماء وقٌل:ال ٌشترط بل ٌجوز فً الحضر وهو مروي عن أنس من 

دٌث أنس رضً هلل عنه:وكان إذا سافَر فأراد أن ٌتطَوع استقبلَ قوله وفعله وألبً داود من ح

بناقتِِه القِبلة فكّبر ثمَّ صلى حٌث كاَن وْجُه ِرَكابِه وإسناُدهُ حسٌن مما ٌدل على أنه عند تكبٌرة 

  اإلحرام ٌستقبل القبلة وهً زٌادة مقبولة وحدٌثه حسن فٌعمل بها.

الماشً فمسكوت عنه . وقد ذهب إلى جوازه جماعة والحدٌث ظاهر فً جواز ذلك للراكب وأما  (ٕ

من العلماء قٌاساً على الراكب بجامع التٌسٌر للمتطوع إال أنه قٌل : ال ٌعفى له عدم االستقبال فً 

 ركوعه وسجوده وإتمامهما وأنه ال ٌمشً إال فً قٌامه وتشهده . 

لقبلة فً هودج ولو كانت وذهب البعض : إلى أن الفرٌضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل ا (ٖ

 سابرة كالسفٌنة فإن الصالة تصح فٌها إجماعاً. 

ِه َوَسلّم أتى إلى  ٌْ فقد روى الترمذي فً سننه من حدٌث عمرو بن عثمان بن ٌعلى بن مرة:أنه َصلّى هللا َعلَ

م . مضٌق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصالة فأمر المؤذن فأذن وأقا

ِه َوَسلّم على راحلته فصلى بهم ٌومىء إٌماء فٌجعل السجود أخفض من  ٌْ ثم تقدم رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

الركوع. قال الترمذي:حدٌث ؼرٌب وثبت ذلك عن أنس من فعله وصححه عبد الحق وحسنه الثوري 

  وضعفه البٌهقً.

 الحدٌث الثانً:المواضع المنهً عن الصالة فٌها

ِه َوَسلّم قال :األرض ُكلُّها مسجٌد إال المقبرة  عن أبً سعٌد ٌْ الخدريِّ رضً هللا عنه أنَّ النبً َصلّى هللا َعلَ

  (.5ٕ/ ص  ٔ)ج  -والحمام. سبل السالم 

حدٌث صحٌح رواه الترمذيُّ ولَُه علٌّة وهً االختالؾ فً وصله وإرساله فرواه حماد  درجة الحدٌث:

ه عن أبً سعٌد ورواه الثوري مرساًل عن عمرو بن ٌحٌى عن أبٌه موصوالً عن عمرو بن ٌحٌى عن أبٌ

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ورواٌة الثوري أصح وأثبت وقال الدارقطنً:المحفوظ المرسل ورجحه 

 هذا إسناد صحٌح على شرط الشٌخٌن.  ٕٖٓ/ٔالبٌهقً،وقال األلبانً فً إرواء الؽلٌل 

  ؼرٌب الحدٌث:

مع إلقاء الزبل،المجزرة: محل جزراألنعام،وقارعة الطرٌق :ما تقرعه األقدام بالمرور المْزَبلَة : هً مجت

 علٌها ،معاطن اإلبل: مبرك اإلبل حول الماء. 

 

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث
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الحدٌث دلٌل على أن األرض كلها تصح فٌها الصالة ما عدا المقبرة وهً : التً تدفن فٌها الموتى فال  

صح فٌها الصالة وظاهره سواء كان على القبر أو بٌن القبور وسواء كان قبر مؤمن أو كافر فالمؤمن ت

تكرمة له والكافر بعداً من خبثه . وهذا الحدٌث ٌخصص جعلت لً األرض كلها مسجداً الحدٌث.وكذلك 

تكره ال ؼٌر . وقال  الحمام فإنه ال تصح فٌه الصالة فقٌل : للنجاسة فٌختص بما فٌه النجاسة منه وقٌل :

  أحمد بن حنبل : ال تصح فٌه الصالة ولو على سطحه عمالً بالحدٌث.

وذهب الجمهور : إلى صحتها ولكن مع كراهته وقد ورد النهً معلالً بأنه محل الشٌاطٌن والقول األظهر 

 مع أحمد. 

ق ومَعاطِن اإلبِل وفْوَق كما أنها ال تصح الصالة فً أماكن أخرى : فً المزبلة والمجزرة وقارعة الطرٌ

ٌَُصلى فً  ِه َوَسلّم نهى " أْن  ٌْ َظْهِر بٌِت هللا تعالى لحدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما : أن النبً َصلّى هللا َعلَ

سْبِع َمواِطن : المْزَبلَة والمْجَزرة والمْقَبَرِة وقارعِة الطرٌق والحّمام ومَعاطِن اإلبِل وفْوَق َظْهِر بٌِت هللا 

  " رواه الترمذي وضّعَفُه. تعالى

 الحكمة فً النهً عن الصالة فً هذه المواطن 

وقد استخراج العلماء علل النهً عن الصالة فً هذه المحالت فقٌل المقبرة والمجزرة للنجاسة،وقارعة 

 الطرٌق كذلك،وقٌل:ألن فٌها حقاً للؽٌر فال تصح فٌها الصالة واسعة كانت أو ضٌقة لعموم النهً .ومعاطن

اإلبل ورد التعلٌل فٌها منصوصاً بأنها مأوى الشٌاطٌن. وعللوا النهً عن الصالة على ظهر بٌت هللا 

  وقٌدوه بأنه إذا كان على طرؾ بحٌث ٌخرج عن هوابها لم تصح صالته وإال صحت.

 الحدٌث الثالث: تحرٌم الصالة إلى القبر.

ِه َوَسلّم ٌقولُ : " ال ُتصلُّوا إلى القُبور وال  عن أبً َمْرَثٍد الَؽَنوي ٌْ قالَ : سمعُت رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ها " سبل السالم  ٌْ   (.5ٕ/ ص  ٔ)ج  -تْجلُِسوا َعلَ

 حدٌث صحٌح رواهُ ُمْسلٌِم. درجة الحدٌث :

  ترجمة الراوي:

زوة الرجٌع شهٌداً فً حٌاته َصلّى هو مرثد بن أبً مرثد . أسلم هو وأبوه وشهد بدراً وقتل مرثد ٌوم ؼ

ِه َوَسلّم .  ٌْ  هللا َعلَ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

فٌه دلٌل على النهً عن الصالة إلى القبر كما نهى عن الصالة على القبر واألصل التحرٌم ولم ٌذكر  

تقبالً له عرفاً.ودل على تحرٌم المقدار الذي ٌكون به النهً عن الصالة إلى القبر والظاهر:أنه ما ٌعد مس

الجلوس على القبر وقد وردت به أحادٌث كحدٌث أبً هرٌرة:ألن ٌجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثٌاٌه 

فتخلص إلى جلده:خٌر له من أن ٌجلس على قبر.أخرجه مسلم وقد ذهب إلى تحرٌم ذلك جماعة من 

 العلماء . 
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نما النهً عن القعود لقضاء الحاجة . وفً الموطأ :عن وعن مالك : أنه ال ٌكره القعود علٌها ونحوه وإ

علً رضً هللا عنه أنه كان ٌتوسد القبر وٌضطجع علٌه ومثله فً البخاري : عن ابن عمر وعن ؼٌره . 

واألصل فً النهً التحرٌم كما عرفت ؼٌر مرة وفعل الصحابً ال ٌعارض الحدٌث المرفوع إال أن ٌقال : 

ٌُخفى بعده. إن فعل الصحابً دلٌل لحمل   النهً على الكراهة وال 

 الحدٌث الرابع :الصالة بالنعلٌن

ْنُظر  ٌَ ِه َوَسلّم : " إذا جاَء أَحُدُكْم المْسجد َفْل ٌْ عن أبً سعٌٍد رضً هللا عنه قال : قالَ رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ٌَُصلِّ فٌهما "سبل  ْمَسْحُه وْل ٌَ ه أذًى أْو َقذراً َفْل ٌْ   (5ٕ/ ص  ٔ)ج  -السالم فإن رأى فً نعل

َمة، والحاكم، وأقره الذهبً. اختلؾ فً درجة الحدٌث: ٌْ حدٌث صحٌح  أخرجه أبو داود . وصححه ابُن خز

  وصله وإرساله ورجح أبو حاتم وصله.

  سبب ورود الحدٌث:

نعالهم عن أنس بن مالك قال لم ٌخلع النبً  صلى هللا علٌه وسلم  نعلٌه فً الصالة إال مرة فخلع القوم 

فقال النبً  صلى هللا علٌه وسلم  لم خلعتم نعالكم قالوا رأٌناك خلعت فخلعنا فقال إن جبرٌل علٌه السالم 

 أخبرنً أن فٌهما قذرا. رواه الطبرانً فً األوسط ورجاله رجال الصحٌح. 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

على أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر فً الحدٌث داللة على شرعٌة الصالة فً النعال و 

واألذى والظاهر فٌهما عند اإلطالق النجاسة رطبة أو جافة وٌدل له سبب الحدٌث وهو إخبار جبرٌل له 

ِه َوَسلّم:أن فً نعله أذى فخلعه فً صالته واستمر فٌها فإنه سبب هذا.وأن المصلً إذا دخل  ٌْ َصلّى هللا َعلَ

بس بنجاسة ؼٌر عالم بها أو ناسٌاً لها ثم عرؾ بها فً أثناء صالته أنه ٌجب علٌه فً الصالة وهو متل

  إزالتها ثم ٌستمر فً صالته وٌبنً على ما صلى.

 الحدٌث الخامس:النهً عن الكالم فً الصالة.

ِه َوَسلّم : " إنَّ هذه  ٌْ الَة ال عن معاوٌة بن الحكم رضً هللا عنه قال : قالَ رسول هللا َصلّى هللا َعلَ الصَّ

ْصلُُح فٌها شًٌء من كالم الناس إنما ُهَو الّتْسبٌُح والّتكبٌر وقراءةُ القُران " سبل السالم  / ص  ٔ)ج  -ٌَ

ٕ5.)  

  حدٌث صحٌح رواه ُمسلٌم. درجة الحدٌث:

  هو معاوٌة بن الحكم السلمً كان ٌنزل المدٌنة وعداده فً أهل الحجاز. ترجمة الراوي:

 سبب ورود الحدٌث 

إذ عطس رجل من القوم فقلت ٌرحمك  عن معاوٌة بن الحكم السلمً قال:بٌنا أنا أصلً مع رسول هللا 

هللا فرمانً القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمٌاه ما شأنكم تنظرون إلً فجعلوا ٌضربون بأٌدٌهم على 
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رأٌت معلما قبله  فبأبً هو وأمً ما أفخاذهم فلما رأٌتهم ٌصمتوننً لكنً سكت فلما صلى رسول هللا 

وال بعده أحسن تعلٌما منه فوهللا ما كهرنً وال ضربنً وال شتمنً قال: إن هذه الصالة ال ٌصلح فٌها 

  شًء من كالم الناس إنما هو التسبٌح والتكبٌر وقراءة القرآن.

  َعُبوس. َكَهرنً الَكْهر االْنتِهار وقد َكَهره ٌْكَهُره إذا َزَبره واْستقَبله بوجهٍ  ؼرٌب الحدٌث:

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ودل الحدٌث : على أن الكالم من الجاهل فً الصالة ال ٌبطلها وأنه معذور لجهله فإنه َصلّى هللا  (ٔ

ِه َوَسلّم لم ٌأمر معاوٌة باإلعادة . وقوله : " إنما هو " : أي الكالم المأذون فٌه فً الصالة أو  ٌْ َعلَ

  التسبٌح والتكبٌر وقراءة القران :الذي ٌصلح فٌها : 

أي إنما ٌشرع فٌها ذلك وما انضم إلٌه من األدعٌة ونحوها لدلٌله االتً وهو :عن زٌد بن أْرَقم أنه قالَ : 

ٌُكلُِّم أحُدنا صاحبُه بحاَجتِِه حّتى َنَزلَتْ  ِه َوَسلّم  ٌْ }  إْن ُكنا لََنَتكلّم فً الصالة على عْهد رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ِ َقانِتٌَِن { فأمرنا بالسكوت ونهٌنا عن الكالم . متفق  الَِة اْلُوْسَطى َوقُوُموْا هللَّ لََواِت والصَّ َحافُِظوْا َعلَى الصَّ

 علٌه واللفظ لمسلم. 

فٌه دلٌل على تحرٌم جمٌع أنواع كالم اآلدمٌٌن . وأجمع العلماء : على أن المتكلم فٌها عامداً  (ٕ

مصلحتها ولؽٌر إنقاذ هالك وشبهه : مبطل للصالة وإذا احتٌج إلى تنبٌه اإلمام عالماً بتحرٌمه لؽٌر 

  فشرع اإلسالم التسبٌح للرجال والتصفٌق للنساء.

 الحدٌث السادس:حمل الصبٌان فً الصالة.

ٌَُصلً وهو حاِملٌ أُمام ِه َوَسلّم  ٌْ َة بنت زٌنب عن أبً قَتادة رضً هللا عنه قالَ : كان رسولُ هللا َصلّى هللا َعلَ

/ ص  ٔ)ج  -فإذا َسَجَد وضعها . وإذا قاَم َحَملََها . ولمسلٍم : وهو ٌؤمُّ الناَس فً المسجِد  . سبل السالم 

ٕ5)  

   

 حدٌث صحٌح متفٌق علٌه . درجة الحدٌث :

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

أوؼٌره ال ٌضر صالته سواء كان  الحدٌث دلٌل على أن حمل المصلً فً الصالة آدمٌاً أو حٌواناً  (ٔ

ذلك لضرورة أو ؼٌرها وسواء كان فً صالة فرٌضة أو ؼٌرها وسواء كان إماماً أو منفرداً وقد 

ِه َوَسلّم كان إماماً فإذا جاز فً حال اإلمامة جاز فً حال  ٌْ صرح فً رواٌة مسلم : أنه َصلّى هللا َعلَ

  فلة باألولى .االنفراد . وإذا جاز فً الفرٌضة جاز فً النا

وفٌه داللة على طهارة ثٌاب الصبٌان وأبدانهم وأنه األصل ما لم تظهر النجاسة وأن األفعال التً  (ٕ

ِه َوَسلّم كان ٌحملها وٌضعها وقد ذهب إلٌه الشافعً  ٌْ مثل هذه ال تبطل الصالة فإنه َصلّى هللا َعلَ
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ِه َوَسلّم . ومنع ؼٌره من ذلك وتأولوا الحدٌث بتأوٌالت بعٌدة : منها :  ٌْ أنه خاص به َصلّى هللا َعلَ

ومنها : أن أُمامَة كان تعلق به من دون فعل منه . ومنها : أنه للضرورة ومنهم من قال : إنه 

 منسوخ وكلها دعاوى بؽٌر برهان واضح. 

 الحدٌث السابع:ال تبطل الصالة بقتل الحٌة والعقرب

ِن فً الصالة : عن أبً ُهرٌرة رضً هللا عنه قالَ:قال رسولُ هللا ٌْ ِه َوَسلّم :" اقُتلُوا األسَود ٌْ  َصلّى هللا َعلَ

َة والعقرب"سبل السالم  ٌّ   (5ٕ/ ص  ٔ)ج  -الح

  حدٌث صحٌح أخرجه األربعة وصححه ابُن ِحّبان.درجة الحدٌث:

 ؼرٌب الحدٌث: 

ة فال ٌتوهم أنه خاص األسودان اسم ٌطلق على الحٌة والعقرب على أي لون كانا كما ٌفٌده كالم أبمة اللؽ

  بذي اللون األسود فٌهما.

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

فٌه دلٌل على وجوب قتل الحٌة والعقرب فً الصالة إذ هو األصل فً األمر وقٌل:إنه للندب وهو دلٌل على 

إلى هذا ذهب جماعة من أن الفعل الذي ال ٌتم قتلهما إال به ال ٌبطل الصالة سواء كان بفعل قلٌل أو كثٌر و

العلماء .وذهب بعضهم إلى أن ذلك ٌفسد الصالة وتأولوا الحدٌث بالخروج من الصالة قٌاساً على سابر 

األفعال الكثٌرة التً تدعو إلٌها الحاجة وهو ٌصلً كإنقاذ الؽرٌق ونحوه فإنه ٌخرج لذلك من صالته 

 والحدٌث حجة للقول األول. 

 إذا حضر على الصالة الحدٌث الثامن:ٌقدم العشاء

م العشاُء فابَدءوا به قبلَ أن  ِه َوَسلّم قال : " إذا قُدِّ ٌْ عن أَنس رضً هللا عنه : أن رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

  (ٖٖ/ ص  ٔ)ج  -ُتَصلُّوا المْؽرَب " سبل السالم 

  حدٌث صحٌح ،متفٌق علٌه.درجة الحدٌث:

 العشاء: طعام العشً.  ؼرٌب الحدٌث:

 

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

وفً الحدٌث داللة على إٌجاب تقدٌم أكل العشاء إذا حضر على صالة المؽرب والجمهور حملوه  (ٔ

على الندب وقالت الظاهرٌة : بل ٌجب تقدٌم أكل العشاء فلو قدم الصالة لبطلت عمالً بظاهر األمر 
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سواء كان محتاجاً إلى الطعام أو ال وسواء خشً . ثم الحدٌث ظاهر فً أنه ٌقدم العشاء مطلقاً : 

  فساد الطعام أو ال وسواء كان خفٌفاً أو ال.

وفٌه أن حضور الطعام عذر فً ترك الجماعة : عند من أوجبها وعند ؼٌره . قٌل : وفً قوله :  (ٕ

ابن " فابدأوا " ما ٌشعر : بأنه إذا كان حضور الصالة وهو ٌأكل ،فال ٌتمادى فٌه . وقد ثبت عن 

عمر : أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة اإلمام فً الصالة لم ٌقم حتى ٌفرغ من طعامه . 

  وقد قٌس على الطعام ؼٌره : مما ٌحصل بتأخٌره تشوٌش الخاطر فاألولى البداءة به.

  الحكمة فً تقدٌم طعام الَعشاء على الصالة

وٌش الخاطر بحضور الطعام وهو ٌفضً إلى ترك تتبع العلماء علة األمر بتقدٌم الطعام فقالوا:هو تش  

الخشوع فً الصالة وهً علة لٌس علٌها دلٌل إال ما ٌفهم من كالم بعض الصحابة فإنه أخرج ابن أبً 

شٌبة عن أبً هرٌرة وابن عباس:أنهما كانا ٌأكالن طعاماً وفً التنور شواء فأراد المؤذن أن ٌقٌم الصالة 

قوم وفً أنفسنا منه شًء وفً رواٌة:لبال ٌعرض لنا فً صالتنا. وله عن فقال له ابن عباس:ال تعجل الن

 أنه قال:العشاء قبل الصالة ٌذهب النفس اللّوامة " .  الحسن بن علً 

ففً هذه اآلثار : إشارة إلى التعلٌل بما ذكر . ثم هذا إذا كان الوقت موسعاً واختلؾ إذا تضٌق : بحٌث لو 

قٌل : ٌقدم األكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصٌل الخشوع فً الصالة قدم أكل العشاء خرج الوقت ف

. قٌل : وهذا على قول من ٌقول بوجوب الخشوع فً الصالة وقٌل : بل ٌبدأ بالصالة محافظة على حرمة 

 الوقت وهو قول الجمهور من العلماء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة

  أحادٌث مختارة من كتاب الصالة

 األول:كراهة االلتفات فً الصالةالحدٌث 
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الة ؟ فقالَ :  ِه َوَسلّم عْن االْلتَِفاِت فً الصَّ ٌْ عن عابشة رضً هللا عنها قالت : سأْلُت رسولُ هللا َصلّى هللا َعلَ

ْخَتلُِسُه الْشٌطاُن من صالة العْبد " سبل السالم  ٌَ   (ٖٖ/ ص  ٔالصالة)ج  -" هَو اختالٌس 

اِك وااللتِفات فً الصالة فإّنه َهلََكٌة حدٌث صحٌح درجة الحدٌث : ٌَّ ،رواهُ الُبخاريُّ وللترمذي وصّححُه : " إ

ِع    فإْن كان ال ُبدَّ ففً التطوُّ

اختالس :هو األخذ للشًء على ؼفلة قال الطٌبً : سماه اختالساً ألن المصلً ٌقبل على  ؼرٌب الحدٌث:

  فت استلبه ذلك.ربه تعالى وٌترصد الشٌطان فوات ذلك علٌه فإذا الت

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

فٌه داللة على كراهة االلتفات فً الصالة وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتاً ال ٌبلػ إلى استدبار 

  القبلة بصدره أو عنقه كله وإال كان مبطالً للصالة.

: " أن أبا بكر رضً هللا عنه التفت لمجًء وقٌل النهً عن االلتفات إذا كان لؽٌر حاجة وإال فقد ثبت 

ِه َوَسلّم فً مرض  ٌْ ِه َوَسلّم فً صالة الظهر " والتفت الناس . لخروجه َصلّى هللا َعلَ ٌْ النبً َصلّى هللا َعلَ

  موته حٌث أشار إلٌهم ولو لم ٌلتفتوا ما علموا بخروجه وال إشارته وأقرهم على ذلك.

 سبب الكراهة : 

نقصان الخشوع أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن أو لما فٌه من اإلعراض عن التوجه إلى هللا تعالى 

كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حدٌث أبً ذر : " ال ٌزال هللا مقبالً على العبد فً صالته ما لم 

اِك وااللتِفات فً ٌلتفت فإذا صرؾ وجهه انصرؾ أخرجه أبو داود والنسابً وللترمذي عن عاب ٌَّ شة: إ

ِع.   الصالة فإّنه َهلََكٌة فإْن كان ال ُبدَّ ففً التطوُّ

 الحدٌث الثانً:وجوب إزالة ما ٌلهً المصلً عن الخشوع

ِه َوَسلّم  ٌْ تِها فقال لها النبً َصلّى هللا َعلَ ٌْ عن أنس رضً هللا عنه قالَ :كان قِراٌم لَِعابشة َسَترت به جانب َب

/ ص  ٔالصالة)ج  -ا قَِراَمِك هذا فإّنُه ال َتزالُ تَصاوٌُرهُ َتْعرض لً فً صالتً.سبل السالم :"أمٌطً عنّ 

ٖٖ)  

  حدٌث صحٌح رواه البخاريُّ .درجة الحدٌث:

  قرام: الستر الرقٌق وقٌل : الصفٌق من صوؾ ذي ألوان. ؼرٌب الحدٌث:

 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

على إزالة ما ٌشوش على المصلً صالته : مما فً منزله أو فً محل صالته  فً الحدٌث داللة : (ٔ

ِه َوَسلّم أعادها. ٌْ   وال دلٌل فٌه على بطالن الصالة ألنه لم ٌرو أنه َصلّى هللا َعلَ
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ِه َوَسلّم خمٌصة لها علم فشهد  ٌْ عن عابشة قالت : " أهدى أبو جهم بن حذٌفة إلى رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

الصالة فلما انصرؾ قال : ردي هذه الخمٌصة إلى أبً جهم " وفً رواٌة عنها : " كنت أنظر إلى فٌها 

  علمها وأنا فً الصالة فأخاؾ أن ٌفتننً.

  وفً الحدٌث : دلٌل على كراهة ما ٌشؽل عن الصالة من النقوش ونحوها : مما ٌشؽل القلب. (ٕ

ِه َوَسلّم إلى صٌان (ٖ ٌْ ه الصالة عما ٌلهً وإزاله ما ٌشؽل عن اإلقبال علٌها وفٌه مبادرته َصلّى هللا َعلَ

.  

قال الطٌبً : فٌه إٌذان بأن للصور واألشٌاء الظاهرة تأثٌراً فً القلوب الطاهرة والنفوس الزكٌة  (ٗ

 فضالً عما دونها . 

 وفٌه كراهة الصالة على المفارش والسجاجٌد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوه.   (٘

 نهً عن التثاؤب فً الصالةالحدٌث الثالث ال

ِه َوَسلّم قالَ : " الّتثاؤُب من الشٌطاِن فإذا تَثاَءب  ٌْ عن أبً هرٌرة رضً هللا عنُه أنَّ النبً َصلّى هللا َعلَ

 أحُدكم َفْلٌكِظْم ما استطاع " 

  (ٖٖ/ ص  ٔالصالة )ج -سبل السالم                                    

الة " حدٌث صحٌح درجة الحدٌث:   رواهُ مسلٌم والترمذيُّ وزاَد : " فً الصَّ

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

كراهة التثاُؤب فً الصالة ألنه ٌصدر عن االمتالء والكسل وهما مما ٌحبه الشٌطان فكأن التثاؤب منه فإذا 

 تثاَءب المصلً فعلٌه أن ٌكظْمه وٌمنعه وٌمسكه  ما استطاع . 

الصالة ٌنافً الخشوع وٌنبؽً أن ٌضع ٌده على فٌه لحدٌث : " إذا تثاءب أحدكم فلٌضع ٌده التثاؤب فً 

  على فٌه فإن الشٌطان ٌدخل مع التثاؤب.

 الحدٌث الرابع:تؽلٌظ النهً عن اتخاذ القبور مساجد.

بٌِابِهْم مساجد.سبل :"قاتل هللا الٌهود اّتخُذوا قبوَر أَنْ  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قالَ رسولُ هللا 

  (ٖ٘/ ص  ٔالصالة)ج  -السالم 

 حدٌث صحٌح متفٌق علٌه وزاَد مسلم : " والّنصارى  درجة الحدٌث:

 سبب ورود الحدٌث:  
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كنٌسة رأتاها بالحبشة فٌها وفً مسلم عن عابشة : " قالت : إن أم حبٌبة وأم سلمة ذكرتا لرسول هللا 

هم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك التصاوٌر تصاوٌر فقال : إن أولبك إذا كان فٌ

  أولبك شرار الخلق عند هللا ٌوم القٌامة.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

تحرٌم اتخاذ القبور مساجد  أو الصالة إلٌها أو الصالة علٌها . وفً مسلم : " ال تجلسوا على القبور وال  

تصلوا إلٌها وال علٌها. قال البٌضاوي : لما كانت الٌهود والنصارى ٌسجدون لقبور أنبٌابهم تعظٌماً 

 لعنهم ومنع المسلمٌن من ذلك. لشأنهم وٌجعلونها قبلة ٌتوجهون فً الصالة نحوها اتخذوها أوثاناً : 

  الحكمة من تحرٌم اتخاذ القبور مساجد

والظاهر أن العلة سّد الذرٌعة والبعد عن التشبه بعبدة األوثان الذٌن ٌعظمون الجمادات التً ال تسمع وال 

إلٌقاد تنفع وال تضر ولما فً انفاق المال فً ذلك من العبث والتبذٌر الخالً عن النفع بالكلٌة وألنه سبب 

السرج علٌها الملعون فاعله.ومفاسد ما ٌبنى على القبور من المشاهد والقباب ال تحصر.وقد أخرج أبو 

زابرات القبور والمتخذٌن  داود والترمذي والنسابً وابن ماجه:عن ابن عباس قال: لعن رسول هللا 

  علٌها المساجد والسرج.

 الحدٌث الخامس:جواز إنشاد الشعر فً المسجد

أبً هرٌرة : أن ُعمَر رضً هللا عنه مّر بحساَن ٌنشُد فً المسجِد فلََحَظ إلٌه فقال : قد كنُت أنشُد فٌه، عن 

  (ٖ٘/ ص  ٔالصالة)ج  -وفٌِه من هو خٌٌر منَك(( سبل السالم 

  حدٌث صحٌح متفق علٌه. درجة الحدٌث:

  ر.فلحظ: أي نظر إلٌه وكأنَّ حّساناً فهم منه نظر اإلنكاؼرٌب الحدٌث:

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ففً الحدٌث داللة على جواز إنشاد الشعر فً المسجد . وقد عارضه أحادٌث . أخرج ابن خزٌمة وصححه 

ِه َوَسلّم عن  ٌْ الترمذي من حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال : " نهى رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

 له شواهد تناشد األشعار فً المسجد " و

  الجمع بٌن األحادٌث التً تنهى عن تناشد األشعار فً المسجد وحدٌث الباب :

قٌل بأن النهً محمول على تناشد أشعار الجاهلٌة وأهل البطالة وما لم ٌكن فٌه ؼرض صحٌح والمأذون 

 فٌه ما سلم من ذلك. 

  .وقٌل : المأذون فٌه مشروط : بأن ال ٌكون ذلك مما ٌشؽل من فً المسجد

 الحدٌث السادس:إنشاد الضالة فً المسجد
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ْنُشُد ضالًّة  ٌَ ِه َوَسلّم : " َمن َسِمَع َرُجالً  ٌْ عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قالَ رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

َك فإنَّ المساجَد لْم ُتبن لهذا "سبل السالم ٌْ َها هللا علَ قُلْ : ال َردَّ ٌَ  (                       ٖ٘/ ص  ٔ الصالة )ج -فً المْسِجِد َفْل

  حدٌث صحٌح رواه ُمسلٌم . درجة الحدٌث:

  ٌنشُد من نشد الدابة : إذا طلبها.ؼرٌب الحدٌث: 

  ضالّة:تطلق على الحٌوان المفقود كاإلبل والبقر والؽنم.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

الحدٌث دلٌل : على تحرٌم السؤال عن ضالة الحٌوان فً المسجد وٌلحق به السؤال عن ؼٌرها   (ٔ

من المتاع قٌل والعلة: قوله : فإن المساجد لم تبن لهذا بل بنٌت لذكر هللا والصالة والعلم 

والمذاكرة فً الخٌر ونحوه.وأن من ذهب له متاع فٌه أو فً ؼٌره قعد فً باب المسجد : ٌسأل 

  ارجٌن والداخلٌن إلٌه.الخ

  فٌه استحباب قول السامع ال رّدها هللا علٌك عقوبة له الرتكابه فً المسجد ما ال ٌجوز.  (ٕ

 الحدٌث السابع:تحرٌم البٌع والشراء فً المساجد

بٌُع أوْ  ٌَ ُتْم مْن  ٌْ ِه َوَسلّم قال : " إذا َرأَ ٌْ ْبتاُع فً  عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا َصلّى هللا َعلَ ٌَ

  (ٖ٘/ ص  ٔالصالة )ج -المسجِد فقُولوا لُه : ال أَْرَبَح هللا َتجاَرتك " سبل السالم 

ًُّ والترمذي وحّسَنُه.وصححه الحاكم ووافقه الذهبً.  درجة الحدٌث:  حدٌث صحٌح رواهُ النساب

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

 المساجد  فٌه داللة على تحرٌم البٌع والشراء فً (ٔ

وفٌه داللة على أنه ٌجب على من رأى ذلك فٌه أن ٌقول لكل من البابع والمشتري: ال أربح هللا  (ٕ

 تجارتك ٌقول جهراً:زجزاً للفاعل لذلك والعلة : هً قوله فٌما سلؾ : " فإن المساجد لم تبن لذلك. 

 الحدٌث الثامن:ال تقام الحدود فً المساجد

ِه َوَسلّم : " ال ُتقام الحدوُد فً عن حكٌم بن حزام رضً هللا عن ٌْ ه قالَ : قالَ رُسولُ هللا َصلّى هللا َعلَ

ٌُْسَتقاُد فٌها.   المساجِد وال 

  (ٖ٘/ ص  ٔالصالة )ج -سبل السالم                                                       

 

 ً التلخٌص : ال بأس بإسناده رواهُ أحمد وأبو داوَد بسنٍد ضعٌٍؾ وقال الذهبً فدرجة الحدٌث:
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  ترجمة الراوي:

حكٌم بن حزام صحابً كان من أشراؾ قرٌش فً الجاهلٌة واإلسالم أسلم عام الفتح عاش مابة وعشرٌن  

سنة ستٌن فً الجاهلٌة وستٌن فً اإلسالم.وتوفً بالمدٌنة سنة أربع وخمسٌن وله أربعة أوالد صحابٌون 

  م.كلهم:عبد هللا وخالد وٌحٌى وهشا

 ٌُستقاد فٌها: أي ٌقام القود فٌها.ؼرٌب الحدٌث: 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

  والحدٌث دلٌل:على تحرٌم إقامة الحدود فً المساجد وعلى تحرٌم االستقادة فٌها 

   

 الحدٌث التاسع:جواز النوم وبقاء المرٌض فً المسجد.

َمًة فً المْسجِد عن عابشَة قالت : أُصٌب َسْعٌد ٌوَم الخنْ  ٌْ ِه َوَسلّم خ ٌْ دِق فضرب علٌِه رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ُعوَدهُ من قرٌب .  ٌَ  لِ

  (ٖ٘/ ص  ٔالصالة)ج  -سبل السالم 

  حدٌث صحٌح مّتفق علٌه. درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:  

هو أبو عمرو سعد بن معاذ األوسً أسلم بالمدٌنة بٌن العقبة األولى والثانٌة وأسلم بإسالمه بنو عبد   

ِه َوَسلّم سٌد األنصار وكان مقداماً مطاعاً شرٌفاً فً قومه من كبار  ٌْ األشهل وسماه رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ٌرقأ دمه حتى مات بعد شهر . توفً فً شهر  الصحابة شهد بدراً وأحداً وأصٌب ٌوم الخندق فً أكحله فلم

 ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. 

ِه َوَسلّم خٌمة أي نصب علٌه خٌمة.  ؼرٌب الحدٌث: ٌْ  فضرب علٌه رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

  فٌه داللة على جواز النوم فً المسجد .

  المرٌض فً المسجد وإن كان جرٌحاً وضرب الخٌمة وإن منعت من الصالة.وفٌه داللة على جواز بقاء 
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 المحاضرة الثامنة

  شرح أحادٌث مختارة من كتاب الصالة

 الحدٌث األول:ماذا ٌصنع من لم ٌحسن شٌباً من القرآن.

ًِّ َصلّى هللا  ِه َوَسلّم َفَقالَ : إنً ال عْن َعْبِد هللا بِن أبً أَْوَفى رضً هللا عنُه قالَ : جاَء َرجلٌ إلى النب ٌْ َعلَ

ٌُجزُبنً عنه . فقال : قُل : ُسبحان هللا والحمُد هلل وال إلَه إال هللا  أْستطٌُع أْن آخَذ مَن القُراِن شٌباً فَعلّمنً ما 

  (7ٖ/ ص  ٔالصالة )ج -وهللا أكبُر وال حْول وال قوَة إال باهلل العلً العظٌم "  سبل السالم 

دٌث صحٌح رواهُ أْحمُد وأبو داود والنسابً . وصّححُه ابُن ِحّبان والدارقطنً والحاكم. ح درجة الحدٌث:

وتمامه فً سنن أبً داود : " قال الرجل : ٌا رسول هللا هذا هلل فما لً ؟ قال : قل : اللهم ارحمنً 

هِ  ٌْ َوَسلّم : أما هذا فقد مأل  وارزقنً وعافنً وأهدنً فلما قام قال هكذا بٌدٌه فقال رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

  ٌدٌه من الخٌر" انتهى . إال أنه لٌس فً سنن أبً داود العلً العظٌم.

 ترجمة الراوي: 

عبد هللا بن أبً أوفى هو أبو إبراهٌم أو محمد أو معاوٌة واسم أبً أوفى علقمة بن قٌس بن الحرث  

ِه َوَسلّم فتحول إلى األسلمً شهد الحدٌبٌة وخٌبر وما بعدهما ولم ٌزل فً المدٌنة  ٌْ حتى قبض َصلّى هللا َعلَ

 الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة . 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

الحدٌث دلٌل على أن هذه األذكار قابمة مقام القراءة للفاتحة وؼٌرها لمن ال ٌحسن ذلك وظاهره : أنه ال  

لٌقرأ به فً الصالة فإن معنى ال أستطٌع : ال أحفظ اآلن منه شٌباً فلم ٌأمره بحفظه ٌجب علٌه تعلم القران 

  وأمره بهذه األلفاظ مع أنه ٌمكنه حفظ الفاتحة كما ٌحفظ هذه األلفاظ.

 

 الحدٌث الثانً:ٌتعوذ من أربع بعد التشهد

ِه َوسَ  ٌْ لّم : إذا تشهد أحدكم فلٌستعذ باهلل عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

من أربع ٌقول : اللهم إنً أعوُذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحٌا والممات ومن فتنة 

  (0ٖ/ ص  ٔالصالة )ج -المسٌح الدجال( . سبل السالم 

 تشهد األخٌر. حدٌث صحٌح متفق علٌه . وفً رواٌة لمسلم : إذا فَرَغ أحدُكْم من ال درجة الحدٌث:
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 ؼرٌب الحدٌث: 

فتنة المحٌا : ما ٌعرض لْنسان مدة حٌاته من االفتتان بالدنٌا والشهوات والجهاالت . وأعظمها والعٌاذ  

  باهلل أمر الخاتمة عند الموت . وقٌل : هً : االبتالء مع عدم الصبر .

الفتنة عند الموت أضٌفت إلٌه لقربها منه وٌجوز أن ٌراد بها فتنة القبر  فتنة الممات قٌل : المراد بها 

وقٌل : أراد بها السؤال مع الحٌرة وقد أخرج البخاري : " إنكم تفتنون فً قبوركم مثل أو قرٌباً من فتنة 

 الدجال. 

القتل واإلحراق فتنة المسٌح الدجال " قال أهل اللؽة : الفتنة : االمتحان واالختبار وقد ٌطلق على : 

والتهمة وؼٌر ذلك والمسٌح ٌطلق على الدجال وعلى عٌسى ولكن إذا أرٌد به الدجال : قٌد باسمه ،سمً 

المسٌح لمسحه األرض وقٌل : ألنه ممسوح العٌن . وأما عٌسى فقٌل له : المسٌح ألنه خرج من بطن أمه 

 ٌمسح ذا عاهة إال برأ .  ممسوحاً بالدهن وقٌل : ألن زكرٌا مسحه . وقٌل : ألنه كان ال

   

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

الحدٌث : دلٌل على وجوب االستعاذة مما ذكر وهو مذهب الظاهرٌة وٌجب أٌضاً فً التشهد األول  (ٔ

عمالً منه بإطالق اللفظ المتفق علٌه وأمر طاوس ابنه بإعادة الصالة لما لم ٌستعذ فٌها فإنه ٌقول 

 ن صالة من تركها والجمهور حملوه على الندب. بالوجوب وبطال

 فً دبر كلوفٌه : داللة على ثبوت عذاب القبر فقد كان ٌتعوذ منه النبً صلى هللا علٌه وسلم  (ٕ

ُذ بهنَّ  َتَعوَّ ٌَ ِه َوَسلّم كاَن  ٌْ  صالة ،عن سعد بن أبً وّقاص رضً هللا عنه أن رسول هللا َصلّى هللا َعلَ

ُدُبر كلِّ صالة : " اللُهمَّ إنً أعوُذ بك من البخِل وأعوُذ بك من الجبن وأعوُذ بك من أن أَُردَّ إلى 

  أَْرَذِل العمر وأعوُذ بك من فِْتَنِة الدنٌا وأعوُذ بك من عذاب القبر " حدٌث صحٌح رواه البخاري.

  أعوذ بك أي : ألتجُا إلٌك.  ؼرٌب الحدٌث:

نه قبل الخروج وٌحتمل : أنه بعدها وهو أقرب . والمراد بالصالة عند اإلطالق : دبر كل صالة :ٌحتمل أ

  المفروضة .

 البخل قد كثر فً األحادٌث قٌل : والمقصود منه : منع ما ٌجب بذله من المال شرعاً أو عادة.

دام بالنفس إلى والجبن:هو المهابة لألشٌاء والتأخر عن فعلها لمن قام به والمتعوذ منه هو:التأخر عن اإلق

  الجهاد الواجب والتأخر:عن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ونحو ذلك .

وأما فتنة الدنٌا فهً : االفتتان بشهواتها وزخارفها حتى تلهٌه عن القٌام بالواجبات التً خلق لها العبد 

َ ِعنَدهُ وهً عبادة باربه وخالقه وهو المراد من قوله تعالى : } َواْعلَُموْا أنما أَمْ 
َوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم فِْتَنٌة َوأَنَّ هللاَّ

  أَْجٌر َعِظٌٌم {.
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  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

  فٌه داللة على استحباب التعوذ فً دبر كل صالة من البخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة الدنٌا.

   

 الحدٌث الثالث:الترؼٌب فً النوافل

ِه َوَسلََّم :  َعنْ  - ٖٖٔ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ لًِ النَّ ًَ هللاَّ ًِّ َرِض َسلْ ، َفقُْلت َربٌَِعَة ْبِن َمالٍِك اأْلَْسلَِم

َر َذلَِك َفقُْلت : ُهَو َذاَك ، َقالَ : َفأَِعنًِّ عَ  ٌْ ِة ، َفَقالَ : أََو َؼ ُجوِد : أَْسأَلُك ُمَراَفَقَتك فًِ اْلَجنَّ لَى َنْفِسك بَِكْثَرِة السُّ

  (.ٕٓٗ/ ص  ٕالصالة )ج -{ سبل السالم 

  حدٌث صحٌح ،َرَواهُ ُمْسلِمٌ  درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:

َ صَ  فَِّة َكاَن َخاِدًما لَِرُسوِل هللاَّ ُ َعْنُه ُهَو ِمْن أَْهِل الصُّ ًَ هللاَّ ًّ َرِض هو َربٌَِعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسلَِم ِه لَّ ََ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

ُتُه أَُبو ٌَ ٌَن ِمْن اْلِهْجَرِة َوُكْن   فَِراٍس. َوَسلََّم َصِحَبُه َقِدًٌما َواَلَزَمُه َحَضًرا َوَسَفًرا َماَت َسَنَة َثاَلٍث َوِستِّ

  ؼرٌب الحدٌث:

افِلَُة . َع: النَّ َطوُّ   كثرة السجود: أْي َصاَلةُ اْلَعْبِد التَّ

  معنى الحدٌث:

اَلِة َنْفاًل َفَجَعلَ اْلَحِدٌَث َدلٌِاًل َعلَ  ُجوَد َعلَى الصَّ ى أعنً على نفسَك بكثرِة صالِة النافلة،َحَملَ اْلُمَصنُِّؾ السُّ

َر ُمْرَؼٍب فٌِِه َعلَى اْنفَِرادِ  ٌْ ِر َصاَلٍة َؼ ٌْ ُجوِد بَِؽ ُه َصَرَفُه َعْن اْلَحقٌَِقِة َكْوُن السُّ ِع َوَكأَنَّ َطوُّ ُجوُد َوإِْن  ِه ،التَّ َوالسُّ

َما أَْرَشَدهُ  اَن بِاْلَفَرابِِض اَل ُبدَّ ِمْنُه لُِكلِّ ُمْسلٍِم ، َوإِنَّ ٌَ ْصُدُق َعلَى اْلَفْرِض لَِكنَّ اإْلِْت ٌَ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

َنالُ بِِه َما َطلََبُه . ٌَ ْخَتصُّ بِِه  ٌَ ٍء  ًْ   إلَى َش

  فوابد الحدٌث:

تِِه إلَى أَْشَرِؾ اْلَمَطالِِب َوأَْعلَى اْلَمَراتِِب َوَعْزِؾ نَ  فٌِهِ  (ٔ ْفِسِه َداَللٌَة َعلَى َكَماِل إٌَماِن اْلَمْذُكوِر َوُسُموِّ ِهمَّ

ا َوَشَهَواتَِها . ٌَ ْن   َعْن الدُّ

اَلَة أَْفَضلُ اأْلَْعَماِل فًِ َحقِّ َمْن َكاَن ِمْثلَُه فَ  (ٕ ِه َوَسلََّم َوَداَللٌَة َعلَى أَنَّ الصَّ ٌْ ُ َعلَ ٌُْرِشْدهُ َصلَّى هللاَّ ُه لَْم  إِنَّ

اَلِة َمَع أَنَّ َمْطلُوَبُه أَْشَرُؾ اْلَمَطالِِب . ِل َما َطلََبُه إالَّ بَِكْثَرِة الصَّ ٌْ   إلَى َن

  فٌه داللٌة على فضِل وعظِم أجِر صالة النافلة.  (ٖ
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 الحدٌث الرابع:فضل صالة الوتر.

َ أََمدَّ  َعْن َخاِرَجةَ -0ٖٗ
ِه َوَسلََّم : } إنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ُكْم ْبِن ُحَذاَفَة َرِض

َن  ٌْ ِ ؟ َقالَ : اْلِوْتُر ، َما َب ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ  ًَ َعِم قُْلَنا : َوَما ِه ٌر لَُكْم ِمْن ُحْمِر النَّ ٌْ ًَ َخ َصاَلِة اْلِعَشاِء إلَى بَِصاَلٍة ِه

  (7ٕٕ/ ص  ٕالصالة)ج  -ُطلُوِع اْلَفْجِر { سبل السالم 

َحُه اْلَحاِكُم. درجة الحدٌث: ًّ ، َوَصحَّ َسابِ   حدٌث صحٌح َرَواهُ اْلَخْمَسُة إالَّ النَّ

 ترجمة الر اوي 

ٌُْعَدلُ بِأَلْ   ًٌّ الَعَدِويٌّ َكاَن  ِؾ َفاِرٍس ُرِوَي أَنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص اْسَتَمدَّ ِمْن ُعَمَر هو َخاِرَجَة ْبُن ُحَذاَفَة القَُرِش

اِم ، َواْلِمقْ  ُر ْبُن اْلَعوَّ ٌْ َب هُ بَِثاَلَثٍة َوُهْم َخاِرَجُة ْبُن ُحَذاَفَة َوالزُّ ًَ َخاِرَجُة بَِثاَلَثِة آاَلِؾ َفاِرٍس َفأََمدَّ َداُد ْبُن اأْلَْسَوِد َولِ

ا ِمْنُه أَنَّ اْلَقَضاَء بِِمْصَر لِ  ًُّ َظّنً ُه َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوقٌِلَ : َكاَن َعلَى ُشْرَطتِِه َوِعَداِدِه فًِ أَْهِل ِمْصَر َقَتلَُه اْلَخاِرِج

ُة َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َرضِ  ٌَ ًٌّ َوُمَعاِو ُ َعْنُهْم.َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ِحٌَن َتَعاَقَدْت اْلَخَواِرُج َعلَى َقْتِل َثاَلَثٍة َعلِ   ًَ هللاَّ

هُ إَذا َزاَدهُ َوأَْلَحَق بِ  ؼرٌب الحدٌث: َش َوأََمدَّ ٌْ ٌَُقال َمدَّ اْلَج ِه  ٌْ ْقَوى اْلَمِزٌُد َعلَ ٌَ اَدةُ بَِما  ٌَ ِه َما اإْلِْمَداَد ُهَو الزِّ

ٌُْصلُِحَها َوَمدَ  َها َزاَدَها َما  َواَة َوأََمدَّ ُرهُ َوَمدَّ الدَّ ٌَُكثِّ ٌِه َو ِت ٌَُقوِّ ٌْ َراَج ، َواأْلَْرَض إَذا أَْصلَْحَتُهَما بِالزَّ ْدَت السِّ

َماِد .   َوالسَّ

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:  

اَدةُ بَِما  ٌَ ُكْم " َفإِنَّ اإْلِْمَداَد ُهَو الزِّ ٌُفٌُِد َعَدَم ُوُجوب اْلِوْتِر لَِقْولِِه " أََمدَّ ْقَوى اْلمَ َوفًِ اْلَحِدٌِث َما  ٌَُقال ٌَ ِه  ٌْ ِزٌُد َعلَ

ُرهُ.  ٌَُكثِّ ٌِه َو ٌَُقوِّ هُ إَذا َزاَدهُ َوأَْلَحَق بِِه َما  َش َوأََمدَّ ٌْ  َمدَّ اْلَج

  الحكمة فً تشرٌع النوافل:

لُ َما   اِريِّ َمْرفُوًعا } أَوَّ جبر صالة الفرض بصالة النفل والزكاة المفروضة بصدقة التطوع عن َتِمٌٍم الدَّ

َها َقالَ  ٌَُحاَسُب بِهِ  ُكْن أََتمَّ ٌَ ًة ، َوإِْن لَْم  َها ُكتَِبْت لَُه َتامَّ اَمِة َصاَلُتُه َفإِْن َكاَن أََتمَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُ اْلَعْبُد   -َتَعالَى  -هللاَّ

ٍع َفُتْكِملُوَن بَِها َفِرٌَضَتُه ُثمَّ الزَّ  َكاةُ َكَذلَِك ُثمَّ ُتْؤَخُذ اأْلَْعَمالُ َعلَى لَِماَلبَِكتِِه اُْنُظُروا َهلْ َتِجُدوَن لَِعْبِدي ِمْن َتَطوُّ

 َحَسِب َذلَِك {وهو حدٌث صحٌح. 

لََواُت اْلَخْمُس  َوأَْخَرَجُه اْلَحاِكُم فًِ اْلُكَنى تًِ الصَّ ُ َعلَى أُمَّ لُ َما اْفَتَرَض هللاَّ ِمْن َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا : } أَوَّ

لََواُت اْلَخْمُس َفمَ  ٌُْسأَلُوَن َعْنُه الصَّ لُ َما  لََواُت اْلَخْمُس َوأَوَّ ٌُْرَفُع ِمْن أَْعَمالِِهْم الصَّ لُ َما  َع َشٌْ َوأَوَّ ٌَّ ًبا ْن َكاَن َض

 ُ قُولُ هللاَّ ٌَ وَن بَِها َما َنَقَص ِمْن  -َتَباَرَك َوَتَعالَى  -ِمْنَها  : اُْنُظُروا َهلْ َتِجُدوَن لَِعْبِدي َنافِلًَة ِمْن َصلََواٍت ُتتِمُّ

ًبا ِمْنُه َفاْنُظُروا هَ  ٌْ َع َش ٌَّ اَم َعْبِدي َشْهَر َرَمَضاَن َفإِْن َكاَن َض ٌَ لْ َتِجُدوَن لَِعْبِدي َنافِلًَة ِمْن اْلَفِرٌَضِة َواْنُظُروا ِص

ًبا َفاْنُظُروا ٌْ َع َش ٌَّ اِم. َواْنُظُروا فًِ َزَكاِة َعْبِدي َفإِْن َكاَن َض ٌَ وَن بَِها َما َنَقَص ِمْن الصِّ اٍم ُتتِمُّ ٌَ َهلْ َتِجُدوَن  ِص

َكاةِ  وَن بَِها َما َنَقَص ِمْن الزَّ ِ َوَعْدلِِه  لَِعْبِدي َنافِلًَة ِمْن َصَدَقٍة ُتتِمُّ ِ َوَذلَِك بَِرْحَمِة هللاَّ ٌُْؤَخُذ َذلَِك َعلَى َفَرابِِض هللاَّ َف

ءٌ  ًْ ٌُوَجْد لَُه َش َة َمْسُروًرا ، َوإِْن لَْم  ِمْن َذلَِك أُِمَرْت  َفإِْن ُوِجَد لَُه َفْضلٌ ُوِضَع فًِ ِمٌَزانِِه َوقٌِلَ لَُه اُْدُخلْ اْلَجنَّ

ُة َفأََخَذْت  ٌَ َبانِ اِر {. الزَّ ِه ُثمَّ قُِذَؾ فًِ النَّ ٌْ ِه َوِرْجلَ ٌْ َد ٌَ  بِ
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 الحدٌث الخامس:فضل صالة الضحى

َحى أَ - ٖٖٙ ٌَُصلًِّ الضُّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنَها َقالَْت } : َكاَن َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ْرَبًعا ، َعْن َعابَِشَة َرِض

. } ُ ِزٌُد َما َشاَء هللاَّ ٌَ   َو

  (05ٕ/ ص  ٕالصالة )ج -سبل السالم 

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم. درجة الحدٌث :

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:   

نِ   ٌْ ِحٌَح َحى َوأَنَّ أََقلََّها أَْرَبٌع َوقٌِلَ َرْكَعَتاِن ، َوَهَذا فًِ الصَّ ِة َصاَلِة الضُّ ٌَّ ُدلُّ َعلَى َشْرِع ٌَ ِة أَبًِ ِمْن ِرَواٌَ  َهَذا 

َحى.  ًْ الضُّ َرَة " َوَرْكَعَت ٌْ  ُهَر

َحى َوأَنَّ أََقلََّها َرْكَعَتاِن ، َوعَ  ًِّ َوَقالَ اْبُن َدقٌِِق اْلِعٌِد: َوفًِ َهَذا َدلٌِلٌ َعلَى اْستِْحَباِب َصاَلِة الضُّ بِ َدُم ُمَواَظَبِة النَّ

ِه َوَسلََّم َعلَى فِْعلَِها اَل ٌُ  ٌْ ُ َعلَ َس ِمْن َشْرِط اْلُحْكِم أَْن َصلَّى هللاَّ ٌْ ُه َحاِصلٌ بَِداَللَِة اْلَقْوِل َولَ َنافًِ اْستِْحَباَبَها ؛ أِلَنَّ

ِه أَِدلَُّة اْلَقْوِل ، َواْلفِْعلِ  ٌْ   َتَتَظاَفَر َعلَ

ٌة.  ٌة ُمْسَتَحبَّ َها ُسنَّ  وخالصة القول فً حكم صالة الضحى أَنَّ

َحى   األرض أي َؼلَبها َضْوءها وُنوُرها. :إذا َبَهرِت الشمسُ وقت صالة الضُّ

 فضل صالة الضحى: 

ْوٍم  (ٔ ٌَ َها ُتْجِزُئ َعْن الصدقة الَّتًِ ُتْصبُِح َعلَى َمَفاِصِل اإْلِْنَساِن فًِ ُكلِّ  َحى أَنَّ ًَ ِمْن َفَوابِِد َصاَلِة الضُّ َوِه

قال ٌصبح على كل سالمى من َثلَُثِماَبٍة َوِستُّوَن َمْفِصاًل عن أبً ذر رضً هللا عنه عن النبً 

أحدكم صدقة فكل تسبٌحة صدقة وكل تحمٌدة صدقة وكل تهلٌلة صدقة وكل تكبٌرة صدقة وأمر 

بالمعروؾ صدقة ونهً عن المنكر صدقة وٌجزىء من ذلك ركعتٌن ٌركعهما من الضحى    رواه 

  مسلم.

ٕ)  ُ
ًَ هللاَّ ِ من فوابد صالة الضحى دخول الجنة ورفع الدرجات َعْن أََنٍس َرِض  َعْنُه َقالَ َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ةِ  ُ لَُه َقْصًرا فًِ اْلَجنَّ ًْ َعْشَرَة َرْكَعٍة َبَنى هللاَّ َحى اْثَنَت ِه َوَسلََّم:} َمْن َصلَّى الضُّ ٌْ ُ َعلَ  { َرَواهُ َصلَّى هللاَّ

ْرِمِذيُّ َوَقالَ: َإِْسَناُدهُ َضِعٌٌؾ .   التِّ

ارُ  ِ  َوأَْخَرَج اْلَبزَّ ا َسأَْلت َعْنُه َرُسولَ هللاَّ اهُ أَْوِصنًِ َقالَ َسأَلَْتنًِ َعمَّ ا َعمَّ ٌَ  َعْن اْبِن ُعَمَر َقالَ : " قُْلت أِلَبًِ َذرٍّ 

ِن لَْم ُتْكَتْب ِمْن اْلَؽافِلٌَِن ، َوإِْن صَ  ٌْ َحى َرْكَعَت ٌْت الضُّ ِه َوَسلََّم َفَقالَ : " إْن َصلَّ ٌْ ُ َعلَ ت أَْرَبًعا ُكتِْبت ِمْن لَّ َصلَّى هللاَّ ٌْ

ا ُكتِْبت ِمْن اْلَقانِتٌَِن ، َوإِنْ  ًٌ ت َثَمانِ ٌْ ْلَحْقك َذْنٌب ، َوإِْن َصلَّ ٌَ ا لَْم  ت ِسّتً ٌْ ًْ َعْشَرَة  اْلَعابِِدٌَن ، َوإِْن َصلَّ ت ثِْنَت ٌْ َصلَّ

َفُه أَ  ُن ْبُن َعَطاٍء َضعَّ ٌْ ِة " َوفٌِِه ُحَس ٌت فًِ اْلَجنَّ ٌْ ًَ لَك َب َقاِت َوَقالَ ُبنِ اَن فًِ الثِّ ُرهُ َوَذَكَرهُ اْبُن ِحبَّ ٌْ ُبو َحاتٍِم َوَؼ

ٌَُدلُِّس ، َوفًِ اْلَباِب أََحاِدٌُث اَل َتْخلُو َعْن َمَقاٍل .   ٌُْخِطُا َو
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ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ  - 7ٖٓ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ اَلِة َعلَى  َعْن أَبًِ ُهَر ِه َوَسلََّم : } أَْثَقلُ الصَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسولُ هللاَّ

ْعلَُموَن َما فٌِِهَما أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا {  ٌَ  اْلُمَنافِقٌَِن : َصاَلةُ اْلِعَشاِء ، َوَصاَلةُ اْلَفْجِر ، َولَْو 

  (ٕٖٓ/ ص  ٕالصالة)ج  -سبل السالم                             

ِه. درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ُمتَّ

ْحُؾ َعلَى  ؼرٌب الحدٌث: ِه ، َوقٌِلَ : ُهَو الزَّ ٌْ ِه َوُرْكَبَت ٌْ َد ٌَ ًِّ َعلَى  بِ ا َحْبًوا أَْي َكَحْبِو الصَّ َحْبًوا أَْي َولَْو َمُشّوً

َكِب َوقٌِلَ َعلَى األست.   الرُّ

 ما ٌستفاد من الحدٌث: 

اَلِة َقاُموا ُكَسالَى َولَِكنَّ فٌِِه أَ  (ٔ ُهْم الَِّذٌَن إَذا َقاُموا إلَى الصَّ اَلَة ُكلََّها َثقٌِلٌَة على المنافقٌن َفإِنَّ  نَّ الصَّ

َها فِ  ُكوِن، َوَصاَلةُ اْلَفْجِر؛ أِلَنَّ اَحِة َوالسُّ َها فًِ َوْقِت الرَّ ِهْم َصاَلةُ اْلِعَشاِء ؛ أِلَنَّ ٌْ ْوِم ً َوقْ اأْلَْثَقلَ َعلَ ِت النَّ

انِِهَما ٌَ ْبَعَثُهْم َعلَى إْت ٌَ ًٌّ َواَل َتْصِدٌٌق بِأَْجِرِهَما َحتَّى  َس لَُهْم َداٍع ِدٌنِ ٌْ   َولَ

ٌُصَ  اِء الَِّذي أِلَْجلِِه  ٌَ ِل َوَداِعً الرِّ ٌْ ُهَما فًِ ُظْلَمِة اللَّ اَن بِِهَما َوأِلَنَّ ٌَ ِهْم اإْلِْت ٌْ ٌَُخفَِّؾ َعلَ لَِعَدِم ُمَشاَهَدِة  لُّوَن ُمْنَتؾٍ َو

ِرِهَما ثُ  ٌْ ًُّ ِمْنُهَما َكَما اْنَتَفى فًِ َؼ ٌنِ اِس إالَّ اْلَقلٌِلَ َفاْنَتَفى اْلَباِعُث الدِّ ٌَُراُءوَنُه ِمْن النَّ مَّ اْنَتَفى اْلَباِعُث َمْن 

ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ِرِهَما َولَِذا َقالَ َصلَّى هللاَّ ٌْ ِويُّ الَِّذي فًِ َؼ ٌَ ْن ًِّ ِعْنَدُهْم َولَْو الدُّ ٌنِ َم َناِظًرا إلَى اْنتَِفاِء اْلَباِعِث الدِّ

ًُّ " َولَْو َحْبًوا عَ  َبَرانِ ْعلَُموَن َما فٌِِهَما أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا َوفًِ َحِدٌِث أَبًِ أَُماَمَة ِعْنَد الطَّ ِه. ٌَ ٌْ ِه َوِرْجلَ ٌْ َد ٌَ  لَى 

ِهَما فٌِِه َحثٌّ َبلٌٌِػ َعلَى اإْلِتْ  (ٕ ٌْ اِن إلى صالة العشاء وصالة الفجر َوأَنَّ اْلُمْؤِمَن إَذا َعلَِم َما فٌِِهَما أََتى إلَ ٌَ

اِن إالَّ َعَدُم َتْصِدٌقِِه بَِما فٌِِهَما ٌَ َن َهَذا اإْلِْت ٌْ َن اْلُمَنافِِق َوَب ٌْ ُه َما َحالَ َب   . َعلَى أَيِّ َحاٍل َفإِنَّ
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ُؤمُّ اْلَقوْ - 0ٖٔ ٌَ ِه َوَسلََّم : }  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َم أَْقَرُؤُهْم َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِض

 ِ ِة َسَواًء َفأَْقَدُمُهْم َفإِْن َكاُنوا  -َتَعالَى  -لِِكَتاِب هللاَّ نَّ ِة ، َفإِْن َكاُنوا فًِ السُّ نَّ فًِ اْلقَِراَءِة َسَواًء َفأَْعلَُمُهْم بِالسُّ

ا  -ِهْجَرًة ، َفإِْن َكاُنوا فًِ اْلِهْجَرِة َسَواًء َفأَْقَدُمُهْم ِسْلًما  ٍة : ِسّنً ٌَ ُجلَ فًِ  -َوفًِ ِرَوا ُجلُ الرَّ نَّ الرَّ ُؤمَّ ٌَ َواَل 

تِِه َعلَى َتْكِرَمتِِه إالَّ بِإِْذنِِه { سبل السالم ُسْلطَ  ٌْ ْقُعْد فًِ َب ٌَ   (ٖٖٔ/ ص  ٕالصالة )ج -انِِه ، َواَل 

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم. درجة الحدٌث:

ْخَتصُّ بِِه. ؼرٌب الحدٌث: ٌَ ٌُْبَسُط لَِصاِحِب اْلَمْنِزِل َو ا    َتْكِرَمتِِه: اْلفَِراُش َوَنْحُوهُ ِممَّ

  َفأَْقَدُمُهْم ِسْلًما:  أَْي إْساَلًما.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

هاء إلَى اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َتْقِدٌِم اأْلَْقَرِأ َعلَى اأْلَْفَقِه َوُهَو َمْذَهُب أَبًِ َحنٌَِفَة َوأَْحَمَد،َوَذَهَب بعض الفق (ٔ

ُم اأْلَْفَقُه َعلَى اأْلَ  ٌَُقدَّ ُه  ْقِدُر َعلَى ُمَراَعاتَِها إالَّ َكاِملُ اْلفِْقِه أَنَّ ٌَ اَلِة أُُموٌر اَل  ْعِرُض فًِ الصَّ ٌَ ْقَرِأ ألنه ََقْد 

ًٌّ قَ  ِرِه َمَع َقْولِِه أَْقَرُؤُكْم أَُب ٌْ ِه َوَسلََّم أََبا َبْكٍر َعلَى َؼ ٌْ ُ َعلَ َم َصلَّى هللاَّ َج الُوا:َواْلَحِدٌُث َخرَ َقالُوا: َولَِهَذا َقدَّ

ا نَ  َحاَبِة ِمْن أَنَّ اأْلَْقَرأَ ُهَو اأْلَْفَقُه َوَقْد َقالَ اْبُن َمْسُعوٍد:َما ُكنَّ ِه َحالُ الصَّ ٌْ َتَجاَوُز َعْشَر َعلَى َما َكاَن َعلَ

ٌَاتٍ    آ

ٌُْبِعُد َهَذا َقْولُُه َفإِنْ  ُه  ْخَفى أَنَّ ٌَ َها،َواَل  ٌَ َكاُنوا فًِ اْلقَِراَءِة َسَواًء َفأَْعلَُمُهْم  َحتَّى َنْعِرَؾ ُحْكَمَها َوأَْمَرَها َوَنْه

ُه َدلٌِلٌ َعلَى َتْقِدٌِم اأْلَْقَرِأ ُمْطلًَقا. ِة َفإِنَّ نَّ  بِالسُّ

َم ِهْجَرًة َسَواٌء َكاَن فًِ َزَمنِهِ  ٌَُهاِجُر ِمْن َداِر اْلُكفَّا ثم األقدم ِهْجَرًة ُهَو َشاِملٌ لَِمْن َتَقدَّ ِر إلَى أَْو َبْعَدهُ َكَمْن 

 َداِر اإْلِْساَلِم 

ا أَْي اأْلَ  ُة ِسّنً ٌَ ر،َوَكَذا ِرَوا ُم َعلَى َمْن َتأَخَّ ٌَُقدَّ َم إْساَلُمُه ، َولََعلَُّه  نِّ َوَقْد ثم األقدم ِسْلًما أَْي َمْن َتَقدَّ ْكَبُر فًِ السِّ

ُكْم أَْكَبُرُكمْ  ُؤمَّ ٌَ ِرِث َوْل ٌْ ًشا. َثَبَت فًِ َحِدٌِث َمالِِك ْبِن اْلُحَو ٌْ ُموا قَُر ٌش لَِحِدٌِث َقدِّ ٌْ ْقِدٌَم قَُر ْسَتِحقُّوَن التَّ ٌَ   َوِمْن الَِّذٌَن 

ُه َوَرَد فًِ  (ٕ ُرهُ أَْكَثَر قُْرآًنا،َوفِْقًها. أِلَنَّ ٌْ وفٌه استحباب تقدٌم صاحب البٌت فً اإلمامة َوإِْن َكاَن َؼ

ُه اأْلَحَ  ِت َحِدٌٌث بُِخُصوِصِه بِأَنَّ ٌْ  قُّ َصاِحِب اْلَب

َم َصاِحُب اْلَبٌْ  َتَقدَّ ٌَ ِة أَْن  نَّ ًُّ ِمْن َحِدٌِث اْبِن َمْسُعوٍد " لََقْد َعلِْمت أَنَّ ِمْن السُّ َبَرانِ   ِت وِرَجالُُه ثَِقاٌت.أَْخَرَج الطَّ
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ًَّ َصلَّى  - 0ٖٖ بِ ُ َعْنُه أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ َنَها ، َعْن أََنٍس َرِض ٌْ وا ُصفُوَفُكْم ، َوَقاِرُبوا َب ِه َوَسلََّم َقالَ : } ُرصُّ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

َها ا ؾِّ َكأَنَّ اِطٌَن َتْدُخلُ فًِ َخلَِل الصَّ ٌَ ِدِه إنًِّ أَلََرى الشَّ ٌَ   ْلَحَذُؾ{َوَحاُذوا بِاأْلَْعَناِق َفَو اَلَِّذي َنْفِسً بِ

 ( 7ٖٖ/ ص  ٕالصالة )ج  -سبل السالم 

اَن.جة الحدٌث:در َحُه اْبُن ِحبَّ ،َوَصحَّ ًُّ َسابِ   حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود َوالنَّ

  ؼرٌب الحدٌث:

وا ُصفُوَفُكْم: أَْي فًِ َصاَلِة اْلَجَماَعِة ِمْن َرصَّ اْلبَِناَء بِاْنِضَماِم َبْعِضُكْم إلَى َبْعٍض.   ُرصُّ

ٌَُساِوي َبْعُضُكْم َبْعًضا  .َوَحاُذوا: أَْي  ؾِّ   فًِ الصَّ

ًَ ِصَؽاُر اْلَؽَنِم.   اْلَحَذُؾ: ِه

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

اُس  (ٔ ا َتَساَهلَ فٌِِه النَّ فٌه داللة على وجوب تسوٌة الصفوؾ ورصها فً صالة الجماعة َوُهَو ِممَّ

ْعَماِن ْبِن بَ  َخاِن ، َوأَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث النُّ ٌْ ِه ،َأَْخَرَج الشَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِشٌٍر َفَقالَ } أَْقَبلَ َرُسولُ هللاَّ

ٌَُخا ِ لَُتقٌُِمنَّ ُصفُوَفُكْم أَْو لَ اِس بَِوْجِهِه َفَقالَ : أَقٌُِموا ُصفُوَفُكْم َثاَلًثا َوهللَاَّ َن َوَسلََّم َعلَى النَّ ٌْ ُ َب لَِفنَّ هللاَّ

ْلزَ  ٌَ ُجلَ  ت الرَّ ٌْ   ُق َمْنِكَبُه بَِمْنِكِب َصاِحبِِه َوَكْعَبُه بَِكْعبِِه { ،قُلُوبُِكْم َقالَ َفَرأَ

فُوِؾ   ٌَنا فًِ الصُّ ٌَُسوِّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ًضا َقالَ } َكاَن النَّ ٌْ ُم اْلقِْدُح َوأَْخَرَج أَُبو َداُود َعْنُه أَ ٌَُقوَّ َكَما 

نَّ َحتَّى إَذا َظنَّ أَْن َقْد أََخْذَنا َذلِ  ْوٍم بَِوْجِهِه إَذا َرُجلٌ ُمْنَتبٌِذ بَِصْدِرِه َفَقالَ لَُتَسوُّ ٌَ َك َعْنُه ، َوَفقِْهَنا أَْقَبلَ َذاَت 

َن ُوُجوِهُكْم { ٌْ ُ َب ٌَُخالَِفنَّ هللاَّ   ُصفُوَفُكْم أَْو لَ

ا (ٕ ا َتَساَهلَ فٌِِه النَّ اَس فٌه داللة على وجوب إتمام الصؾ األول فاألول ، َوُهَو ِممَّ ُس، َفإِنَّك َتَرى النَّ

لَ لَْو َقاُموا فٌِِه َفإَِذا أُقٌَِمْت الصَّ  ؾَّ اأْلَوَّ ْملَُبوَن الصَّ ٌَ قُوُموَن لِْلَجَماَعِة َوُهْم اَل  ٌَ اَلةُ فًِ اْلَمْسِجِد 

ِن َوَعلَى َثاَلَثٍة َوَنْحِوِه . ٌْ قُوَن ُصفُوًفا َعلَى اْثَن َتَفرَّ ٌَ  

ُكْن فًِ عن أََنٍس َعْن النبً َصلَّ  ٌَ لٌِِه َفَما َكاَن ِمْن َنْقٍص َفْل ٌَ َم ُثمَّ  ؾَّ اْلُمَقدَّ وا الصَّ ِه َوَسلََّم قال: } أَتِمُّ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

ِر {. ؾِّ اْلُمَؤخَّ   الصَّ

 ِ ِه َوَسلََّم } أاََل أَْخَرَجُه أَُبو َداُود ، َوأَْخَرَج أَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َقالَ َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ  َصلَّى هللاَّ

ٌُتِمُّ  ِهْم َقالَ  َؾ َتُصؾُّ اْلَماَلبَِكُة ِعْنَد َربِّ ٌْ ِهْم قُْلَنا َوَك َمَة َتُصفُّوَن َكَما َتُصؾُّ اْلَماَلبَِكُة ِعْنَد َربِّ فُوَؾ اْلُمَقدَّ وَن الصُّ

ؾِّ {.  وَن فًِ الصَّ َتَراصُّ ٌَ  َو

ِه َوَسلََّم } َمْن َسدَّ فٌه استحباب وفضل سَ  (ٖ ٌْ ُ َعلَ فُوِؾ عن َعابَِشَة قالت :َقالَ َصلَّى هللاَّ دِّ اْلفَُرِج فًِ الصُّ

ًُّ فٌِِه ُمْسلُِم  َثِم ٌْ ِة { َقالَ اْلَه ًتا فًِ اْلَجنَّ ٌْ ُ بَِها َدَرَجًة َوَبَنى لَُه َب ْبُن َخالٍِد فُْرَجًة فًِ َصؾٍّ َرَفَعُه هللاَّ

ًُّ َوهُ  ْنِج ِه الزَّ ٌْ ُ َعلَ َفَة َعْنُه َصلَّى هللاَّ ٌْ اُر ِمْن َحِدٌِث أَبًِ ُجَح اَن ، َوأَْخَرَج اْلَبزَّ َقُه اْبُن ِحبَّ َو َضِعٌٌؾ َوثَّ

: إْسَناُدهُ َحَسٌن.  ًُّ َثِم ٌْ ؾِّ ُؼفَِر لَُه { َقالَ اْلَه  َوَسلََّم قال:} َمْن َسدَّ فُْرَجًة فًِ الصَّ
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ُر ُصفُوِؾ ا- 0ٖٗ ٌْ ِه َوَسلََّم :}َخ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ  َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ َجاِل َعْن أَبًِ ُهَر لرِّ

لَُها { سبل السالم َها أَوَّ َساِء آِخُرَها ، َوَشرُّ ُر ُصفُوِؾ النِّ ٌْ َها آِخُرَها ، َوَخ لَُها، َوَشرُّ / ص  ٕالصالة)ج  - أَوَّ

ٖٖ5)  

 حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلِم. درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

لَُها أَْي أَْكَثُرَها أَْجًرا.  َجاِل أَوَّ ُر ُصفُوِؾ الرِّ ٌْ  َخ

َها آِخُرَها: أََقلَُّها أَْجًرا.   َشرُّ

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

ؾُّ الَِّذي ُتَصلًِّ اْلَماَلبَِكُة َعلَى َمْن َصلَّى فٌِِه. أَْخَرَج  (ٔ فٌه فضل الصالة فً الصؾ األول َوُهَو الصَّ

ِه وَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًُّ فًِ اْلَكبٌِِر ِمْن َحِدٌِث أَبًِ أَُماَمَة َقالَ َقالَ َرُسولُ هللاَّ َبَرانِ َ أَْحَمُد َوالطَّ
 َسلََّم : } إنَّ هللاَّ

انًِ {. انًِ َقالَ َوَعلَى الثَّ ِ َوَعلَى الثَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِل َقالُوا  ؾِّ اأْلَوَّ ٌَُصلُّوَن َعلَى الصَّ َقالَ  َوَماَلبَِكَتُه 

ًُّ ِرَجالُُه ُموَثقُوَن.  َثِم ٌْ  اْلَه

  فٌه أن خٌر صفوؾ الرجال وأكثرها أجراً أولها وشر صفوؾ الرجال وأقلها أجراً آخرها. (ٕ

 وفٌه أن خٌر صفوؾ النساء وأكثرها أجراً آخرها وشر صفوؾ النساء وأقلها أجراً أولها. (ٖ

َجاِل أَْو مَ  (ٗ َساِء ُصفُوًفا َوَظاِهُرهُ َسَواٌء َكاَنْت َصاَلُتُهنَّ َمَع الرِّ َع َوفٌِه َداَللٌَة َعلَى َجَواِز اْصِطَفاِؾ النِّ

َساِء.   النِّ

  صؾ األول للنساءالحكمة فً تفضٌل الصؾ األخٌر على ال

تِِهْم َوَسمَ     ٌَ َجاِل َوَعْن ُرْؤ ْبُعْدَن َعْن الرِّ ٌَ ُهنَّ ِعْنَد َذلَِك  َة آِخِر ُصفُوفِِهنَّ بِأَنَّ ٌَّ ِر ٌْ َها َوَقْد َعلَّلَ َخ اِع َكاَلِمِهْم إالَّ أَنَّ

ا إذَ  َجاِل،َوأَمَّ َجاِل ِعلٌَّة اَل َتتِمُّ إالَّ إَذا َكاَنْت َصاَلُتُهنَّ َمَع الرِّ َن،َوإَِماَمُتُهنَّ اْمَرأَةٌ َفُصفُوفَُها َكُصفُوِؾ الرِّ ٌْ ا َصلَّ

لَُها .   أَْفَضلَُها أَوَّ

 

 

 الحدٌث الرابع:المشً إلى الصالة بسكٌنة ووقار.
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ِه َوَسلََّم :- 5ٖٓ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ } إَذا َسِمْعُتْم اإْلَِقاَمَة َفاْمُشوا  َعْن أَبًِ ُهَر

ِكٌَنُة ، َواْلَوَقاُر ، َواَل ُتْسِرُعوا ، َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا ، َوَما َفاَتُكْم  ُكْم السَّ ٌْ اَلِة َوَعلَ وا {  سبل إلَى الصَّ َفأَتِمُّ

  (.ٖٔ٘/ ص  ٕالصالة )ج -السالم 

هِ درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   ، َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  حدٌث صحٌح ُمتَّ

أَنًِّ فًِ اْلَحَرَكاِت َواْجتَِناُب اْلَعَبِث. ؼرٌب الحدٌث:  ِكٌَنُة: التَّ  السَّ

زانة َوقٌِلَ :َمعْ  ْوِت َوَعَدِم ااِلْلتَِفاِت وقٌل :الِحلم والرَّ ْرِؾ َوَخْفِض الصَّ َبِة َكَؽضِّ الطَّ ٌْ اْلَوَقاُر :فًِ اْلَه َناُهَما ََ

انًِ َتأِْكًٌداَواِحٌد    َوَذَكَر الثَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َنالُ فَ   (ٔ ٌَ اَلِة َوَذلَِك لَِتْكثٌِِر اْلُخَطى َف اِن إلَى الصَّ ٌَ ِضٌلََة َذلَِك َفَقْد فٌِِه اأْلَْمُر بِاْلَوَقاِر َوَعَدِم اإْلِْسَراِع فًِ اإْلِْت

اَلِة َدَرَجًة َوِعْنَد أَبًِ َداُود َمْرفُوًعا َثَبَت ِعْنَد ُمْسلٍِم ِمْن َحِدٌِث جَ  ْخُطوَها إلَى الصَّ ٌَ ابٍِر: إنَّ بُِكلِّ ُخْطَوٍة 

ٌُْمَنى إالَّ َكَتبَ  ْرَفْع َقَدَمُه اْل ٌَ أَ أََحُدُكْم َفأَْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َخَرَج إلَى اْلَمْسِجِد لَْم  ُ لَُه َحَسَنًة  :إَذا َتَوضَّ هللاَّ

ٌَضَ  َبًة َفإَِذا أََتى اْلَمْسِجَد َفَصلَّىَولَْم  ٌِّ ُ َعْنُه َس ٌُْسَرى إالَّ َحطَّ هللاَّ   ْع َقَدَمُه اْل

ًَ كَ  ًَ َبْعٌض َفَصلَّى َما أَْدَرَك ، َوأََتمَّ َما َبقِ اَن َكَذلَِك،َوإِْن أََتى فًِ َجَماَعٍة ُؼفَِر لَُه َفإِْن َجاَء َوَقْد َصلُّوا َبْعًضا َوَبقِ

 اْلَمْسِجَد َوَقْد َصلَّْوا َكاَن َكَذلَِك {. 

ٌُْدرِ  (ٕ اَلِة َوفٌِِه َداَللٌَة َعلَى أَنَّ َفِضٌلََة اْلَجَماَعِة  ُكَها ، َولَْو َدَخلَ َمَع اإْلَِماِم فًِ أَْي ُجْزٍء ِمْن أَْجَزاِء الصَّ

ٌَِصٌُر ُمْدِرًكا لََها إالَّ بِإِْدَرا ُه اَل  ِك َرْكَعٍة َولَْو ُدوَن َرْكَعٍة َوُهَو َقْولُ اْلُجْمُهوِر ، َوَذَهَب آَخُروَن إلَى أَنَّ

ِه َوسَ  ٌْ ُ َعلَ اَلِة َفَقْد أَْدَرَكَها {لَِقْولِِه َصلَّى هللاَّ   لََّم } َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصَّ

  الحكمة من المشً إلى الصالة بسكٌنة ووقار:

َرة َهَذا "   (ٔ ٌْ ِة َهَذا اأْلََدِب وردت بَِقْولِِه صلى هللا علٌه وسلم فًِ آِخِر َحِدٌِث أَبًِ ُهَر ٌَّ اْلِحْكَمِة فًِ َشْرِع

ْنبَ  ٌَ ُه فًِ ُحْكِم اْلُمَصلًِّ َف ُه فًِ َصاَلٍة " أَْي َفإِنَّ اَلِة َفإِنَّ ْعِمُد إلَى الصَّ ٌَ َماُد َما ِؽً اْعتِ َفإِنَّ أََحَدُكْم إَذا َكاَن 

ْنَبِؽً لَُه اْجتَِناُبُه.  ٌَ ْنَبِؽً لِْلُمَصلًِّ اْعتَِماُدهُ َواْجتَِناُب َما  ٌَ 

ْخُطوَها  (ٕ ٌَ َنالُ َفِضل كثرة الخطى إلى الصالة فله بُِكلِّ ُخْطَوٍة  ٌَ وقٌل: الحكمة فً ََذلَِك لَِتْكثٌِِر اْلُخَطى َف

اَلِة َدَرَجًة.   إلَى الصَّ
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ِه َوَسلََّم : } صَ  - 5ٖٔ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َتَعالَى َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ًِّ ْبِن َكْعٍب َرِض ُجِل َعْن أَُب اَلةُ الرَّ

ِن أَْزَكى ِمْن صَ  ٌْ ُجلَ ُجِل أَْزَكى ِمْن َصاَلتِِه َوْحَدهُ ، َوَصاَلُتُه َمَع الرَّ ُجِل ، َوَما َكاَن أَْكَثَر َفُهَو َمَع الرَّ اَلتِِه َمَع الرَّ

 ِ  (. ٖ٘٘/ ص  ٕالصالة )ج -{ سبل السالم  -َعزَّ َوَجلَّ  -أََحبُّ إلَى هللاَّ

اَن .  درجة الحدٌث: َحُه اْبُن ِحبَّ ًُّ َوَصحَّ َسابِ  حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود َوالنَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ٌَُوافِقُُه َما أَْخَرَجُه اْبُن َماَجْه ِمْن حَ  (ٔ ِدٌِث أَبًِ فٌِِه َداَللٌَة َعلَى أَنَّ أََقلَّ َصاَلِة اْلَجَماَعِة إَماٌم َوَمأُْموٌم َو

ًضا ِمْن َحِدٌِث أََنٍس ، َوفٌِِهَما َضعْ  ٌْ ًُّ أَ َهقِ ٌْ َب ُموَسى } اْثَناِن َفَما َفْوَقُهَما َجَماَعٌة { َوَرَواهُ اْلَب ٌؾ َوَبوَّ

ِرِث } إَذا َحَضَرتْ  ٌْ اَلةُ اْلُبَخاِريُّ ) َباُب اْثَناِن َفَما َفْوَقُهَما َجَماَعٌة ( َواْسَتَدلَّ بَِحِدٌِث َمالِِك ْبِن اْلُحَو  الصَّ

ُكَما أَْكَبُرُكَما { َوَقْد َرَوى أَْحَمُد ِمْن َحِدٌِث أَبًِ  ُؤمَّ ٌَ َنا ُثمَّ أَقٌَِما ُثمَّ لِ ُه َدَخلَ اْلَمْسِجَد َرُجلٌ ، َفأَذِّ  َسِعٌٍد } أَنَّ

ا فُ   ٌَ ًُّ َما َحَبَسك  بِ ْهَر َفَقالَ لَُه النَّ ِه َوَسلََّم بِأَْصَحابِِه الظُّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ اَلِة َفَذَكَر َوَقْد َصلَّى النَّ اَلُن َعْن الصَّ

ٌَُصلًِّ َفَقالَ  ًبا اْعَتلَّ بِِه َقالَ َفَقاَم  ٌْ ٌَُصلًِّ َمَعُه  َش ُق َعلَى َهَذا َف َتَصدَّ ٌَ ِه َوَسلََّم : أاََل َرُجلٌ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسولُ هللاَّ

ِحٌِح  ًُّ ِرَجالُُه ِرَجالُ الصَّ َثِم ٌْ  َفَقاَم َرُجلٌ َمَعُه { َقالَ اْلَه

هللا علٌه  فٌه حث على صالة الجماعة وأنها أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرٌن درجة قال صلى (ٕ

  وسلم :َصاَلةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضلُ ِمْن َصاَلِة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِرٌَن َدَرَجًة {.

فٌه داللة على عدم وجوب صالة الجماعة وقد قال بوجوبها جماعة من العلماء مستدلٌن بحدٌث  (ٖ

 ُ
ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ِدِه لََقْد َهَمْمت أَبًِ ُهَر ٌَ ِه َوَسلََّم َقالَ : } َواَلَِّذي َنْفِسً بِ ٌْ  َعلَ

اَس ُثمَّ أَُخالِ  ُؤمَّ النَّ ٌَ َن لََها ُثمَّ آُمَر َرُجاًل َف ٌَُؤذَّ اَلِة َف ٌُْحَطَب ُثمَّ آُمَر بِالصَّ َؾ إلَى ِرَجاٍل اَل أَْن آُمَر بَِحَطٍب َف

اَلَة َفأَُحرِّ  ْشَهُدوَن الصَّ ِجُد َعْرًقا َسِمًٌنا أَْو ٌَ ٌَ ُه  ْعلَُم أََحُدُهْم أَنَّ ٌَ ِدِه لَْو  ٌَ ٌُوَتُهْم َواَلَِّذي َنْفِسً بِ ِهْم ُب ٌْ ُق َعلَ

ِه َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ . ٌْ َفٌق َعلَ ِن لََشِهَد اْلِعَشاَء { ُمتَّ ٌْ ِن َحَسَنَت ٌْ   ِمْرَماَت

 

 الحدٌث السادس:تؤم المرأة أهل بٌتها.

ِه َوَسلََّم أََمَرَها أَْن َتُؤمَّ أَْهلَ  - 5ٕٖ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنَها : أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ َداِرَها { . سبل  َعْن أُمِّ َوَرَقَة َرِض

  (7ٖ٘/ ص  ٕالصالة)ج  -السالم 

َحُه اْبُن خزٌمة.درجة الحدٌث:   حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود ، َوَصحَّ

 

 

 ترجمة الراوي: 



57 
 

ِمٍر َكاَن َرسُ   ٌْ ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَو ُة َوقٌِلَ بِْنُت َعْبِد هللاَّ ٌَّ ًَ أُمُّ َوَرَقَة بِْنُت َنْوَفٍل اأْلَْنَصاِر ِه ِه ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ولُ هللاَّ

ِهٌَدَة َوَكاَنْت َقْد َجَمَعْت اْلقُرْ  ٌَها الشَّ ٌَُسمِّ ُزوُرَها َو ٌَ ِ َصلَّى َوَسلََّم  ا َؼَزا َرُسولُ هللاَّ آَن َوَكاَنْت َتُؤمُّ أَْهلَ َداِرَها َولَمَّ

ِ اْبَذْن لًِ فًِ اْلَؽْزِو َمَعك اْلَحِدٌَث .َوأََمَرَها أَْن تَ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َبْدًرا َقالَْت  ٌْ ُ َعلَ ُؤمَّ أَْهلَ َداِرَها َوَجَعلَ هللاَّ

ٌَُؤذِّ  ًنا  ِه َوَسلََّم أََمَرَها أَْن َتُؤمَّ أَْهلَ لََها ُمَؤذِّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌة وفٌه } أَنَّ النَّ ٌَ  َداِرَها { ُن ، َوَكاَن لََها ُؼاَلٌم َوَجاِر

.  

اَها بَِقِطٌَفٍة لََها حَ  ِل َفَؽمَّ ٌْ َها فًِ اللَّ ٌْ َة َقاَما إلَ ٌَ تَّى َماَتْت َوَذَهَبا َفأَْصَبَح ُعَمُر َوفًِ اْلَحِدٌِث أَنَّ اْلُؽاَلَم ، َواْلَجاِر

ِجْا بِِهَما َفُوِجَدا َفأََمَر بِهِ  ٌَ ِن أَْو َمْن َرآُهَما َفْل ٌْ اِس َفَقالَ َمْن ِعْنَدهُ ِمْن ِعْلِم َهَذ لَ َفَقاَم فًِ النَّ َما َفَصلََبُهَما َوَكاَنا أَوَّ

حَ  َمَة.َمْصلُوبٌن بِاْلَمِدٌَنِة َرَواهُ أَُبو َداُود َوَصحَّ ٌْ   ُه اْبُن ُخَز

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ُه َكاَن لََها ُمَؤذِّ  (ٔ ُجلُ َفإِنَّ ِة إَماَمِة اْلَمْرأَِة أَْهلَ َداِرَها ، َوإِْن َكاَن فٌِِهْم الرَّ ٌن َوَكاَن فٌه َداِللة َعلَى ِصحَّ

َها َكاَنتْ  اِهُر أَنَّ ِة َوالظَّ ٌَ َوا ًخا َكَما فًِ الرِّ ٌْ ِة َذلَِك أَُبو َثْوٍر  َش َتَها َوَذَهَب إلَى ِصحَّ ٌَ ُه َوُؼاَلَمَها َوَجاِر َتُؤمُّ

َبِريُّ َوَخالََؾ فًِ َذلَِك اْلَجَماِهٌُر . ًُّ َوالطَّ   َواْلُمَزنِ

ًِّ َصلَّ  (ٕ بِ ُه َجاَء إلَى النَّ ًِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّ َساَء عن أَُب ُجِل النِّ ِه َوَسلََّم فٌه داللة على جواز إَماَمُة الرَّ ٌْ ُ َعلَ ى هللاَّ

اِر قُْلَن إنَّك َتْقرَ  لََة َعَماًل َقالَ َما ُهَو؟ َقالَ نِْسَوةٌ َمِعً فًِ الدَّ ٌْ ِ َعِمْلت اللَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ أُ ، َواَل َنْقَرأُ َفَقالَ: 

 ُ
ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ا ، َواْلِوْتَر َفَسَكَت النَّ ًٌ ت َثَمانِ ٌْ َنا أَنَّ ُسُكوَتُه ِرًضا { َفَصلِّ بَِنا َفَصلَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َقالَ َفَرأَ ٌْ  َعلَ

ًُّ فًِ اأْلَْوَسِط ، َوإِْسَناُدهُ َحَسٌن. َبَرانِ ْعلَى َوالطَّ ٌَ   َقالَ: َرَواهُ أَُبو 

  

 الحدٌث السابع:تصح إمامة األعمى.

ًَّ َصلَّى  - 5ٖٖ بِ ُ َعْنُه : } أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ اَس ، َعْن أََنٍس َرِض ُؤمُّ النَّ ٌَ ِه َوَسلََّم اْسَتْخلََؾ اْبَن أُمِّ َمْكُتوٍم ،  ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

  0ٖ٘/صٖالصالة ج -َوُهَو أَْعَمى {سبل السالم

    حدٌث صحٌح َرَواهُ أَْحَمُد ، َوأَُبو َداُود.درجة الحدٌث:

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ةِ  ًُّ  اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى ِصحَّ بِ ِر َكَراَهِة.ولما ثبت عن عابشة أنها قالت: } اْسَتْخلََؾ النَّ ٌْ إَماَمِة اأْلَْعَمى ِمْن َؼ

اَس { َواْلُمَراُد اْستِخْ  ُؤمُّ النَّ ٌَ ِن  ٌْ َت ِه َوَسلََّم اْبَن أُمِّ َمْكُتوٍم َعلَى اْلَمِدٌَنِة َمرَّ ٌْ ُ َعلَ ِرهَ َصلَّى هللاَّ ٌْ اَلِة َوَؼ ا اَلفُُه فًِ الصَّ

اُت ااِلْستِ  ْت َمرَّ ِرَها ، َوإِْسَناُدهُ َحَسٌن َوَقْد ُعدَّ ٌْ اَلِة َوَؼ ًُّ بِلَْفِظ فًِ الصَّ َبَرانِ ْخاَلِؾ لَُه َفَبلََؽْت َثاَلَث َوَقْد أَْخَرَجُه الطَّ

ًة.   َعْشَرَة َمرَّ
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 المحاضرة العاشرة

  شرح أحادٌث مختارة من كتاب الصالة

 من قال كلمة الشهادةالحدٌث األول:ٌصلى على كل 

ِه َوَسلََّم : } َصلُّوا َعلَى - 5ٖ٘ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُهَما َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َمْن َقالَ اَل َعْن اْبِن ُعَمَر َرِض

ُ {.سبل السالم ُ ، َوَصلُّوا َخْلَؾ َمْن َقالَ اَل إلََه إالَّ هللاَّ   ٖٓٙص  -ٖالة جالص -إلََه إالَّ هللاَّ

ًُّ بِإِْسَناٍد َضِعٌؾٍ   درجة الحدٌث: اَرقُْطنِ   إسناده ضعٌؾ َرَواهُ الدَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

أِْت بِاْلَواِجَباِت َواأْلَْصلُ أَنَّ   (ٔ ٌَ َهاَدِة،َوإِْن لَْم  ٌَُصلَّى َعلَى َمْن َقالَ َكلَِمَة الشَّ ُه   َمْن َقالَ فٌه َدلٌِلٌ َعلَى أَنَّ

ُدلُّ لَُه َحِدٌُث الَّذِ  ٌَ ِه .َو ٌْ َهاَدِة َفلَُه َما لِْلُمْسلِِمٌَن َوِمْنُه َصاَلةُ اْلِجَناَزِة َعلَ ي َقَتلَ َنْفَسُه بَِمَشاقَِص َكلَِمَة الشَّ

ِه َوأِلَ  ٌْ اَلِة َعلَ ْنَهُهْم َعْن الصَّ ٌَ ِه َولَْم  ٌْ ا أََنا َفاَل أَُصلًِّ َعلَ ِه َوَسلََّم أَمَّ ٌْ ُ َعلَ ِة َفَقالَ َصلَّى هللاَّ ٌَّ نَّ ُعُموَم َشْرِع

ٌَُخصُّ ِمْنُه أََحٌد ِمْن أَْهِل َكلَِمِة الشَّ    َهاَدِة إالَّ بَِدلٌٍِل .َصاَلِة اْلِجَناَزِة اَل 

ُه اَلٌشترط اْلَعَدالَِة فً اإلمام ، فَمْن   (ٕ ُ ،َوأَنَّ اَلةُ َخْلَؾ َمْن َقالَ اَل إلََه إالَّ هللاَّ وفٌه دلٌل على جواز الصَّ

ْت إَماَمُتُه  ْت َصاَلُتُه َصحَّ  َصحَّ

 

 الحدٌث الثانً:فضل األخذ بالرخص

ٖ55 -  ُ
ًَ هللاَّ َ َتَعالَى َعْن اْبِن ُعَمَر َرِض ِه َوَسلََّم : } إنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  َتَعالَى َعْنُهَما َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ُتُه { سبل السالم  ٌَ ْكَرهُ أَْن ُتْؤَتى َمْعِص ٌَ   (7ٖٔ/ ص  ٕالصالة )ج -ٌُِحبُّ أَْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما 

ٌُِحبُّ أَْن حدٌث صحٌح َرَواهُ أَْحمَ درجة الحدٌث: ٍة " َكَما  ٌَ اَن ، َوفًِ ِرَوا َمَة َواْبُن ِحبَّ ٌْ َحُه اْبُن ُخَز ُد ، َوَصحَّ

  ُتْؤَتى َعَزابُِمُه "

  ََ  ؼرٌب الحدٌث:

َعُه ِعْنَد  لَُه لِِعَباِدِه َوَوسَّ ْخَصَة َما ُشِرَع ِمْن اأْلَْحَكاِم لُِعْذِر َواْلُمَراُد بَِها ُهَنا َما َسهَّ ِة ِمْن َتْرِك الرخصه:الرُّ دَّ شِّ

َماِت .   َبْعِض اْلَواِجَباِت ، َوإَِباَحِة َبْعِض اْلُمَحرَّ

ِ أَي َحقٌّ ِمْن  ُ وأََمرنا بها وفـً الـحدٌث: الزكاة َعْزمٌة ِمْن َعَزماِت هللاَّ عزابُِمه:َفرابُِضه التـً أَْوَجَبها هللاَّ

  ُحقوِق هللا وواجٌب ِمْن واجباته
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  المستفادة من الحدٌث:األحكام الفقهٌة 

َس فٌِِه َعلَى َذلِكَ   ٌْ ْخَصِة أَْفَضلُ ِمْن فِْعِل اْلَعِزٌَمِة َكَذا قٌِلَ َولَ ُدلُّ َعلَى  َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى أَنَّ فِْعلَ الرُّ ٌَ َدلٌِلٌ َبلْ 

ٌُْسرَ  ُ بُِكْم اْل ٌُِرٌُد هللاَّ ٌَُوافُِق َقْوله َتَعالَى }  ٌُِرٌُد بُِكْم اْلُعْسَر { . ُمَساَواتَِها لِْلَعِزٌَمِة ، َواْلَحِدٌُث    َواَل 

ومن هذه الرخص، اإلفطار فً رمضان للمسافر والمرٌض،قصر الصالة للمسافر، صالة المرٌض على قدر 

  طاقته، المسح على الجبٌرة، المسح على الخفٌن.

   

 . الحدٌث الثالث:عقوبة تارك الجمعة

ِ ْبِن ُعَمَر، َوأَبًِ هُ  - ٕٔٗ ِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُهَما َسِمَعا َرُسولَ هللاَّ ُ َعْنُهْم ، أَنَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ َر

قُولُ  ُ َعلَى قُلُوبِِهْم ، ُثمَّ  -َعلَى أَْعَواِد ِمْنَبِرِه  -ٌَ ْختَِمنَّ هللاَّ ٌَ ٌَنَّ أَْقَواٌم َعْن َوْدِعِهْم اْلُجُمَعاِت ، أَْو لَ ْنَتِه ٌَ ُكوُننَّ } لَ ٌَ لَ

  (5ٕٖ/ ص  ٕالصالة )ج -ِمْن اْلَؽافِلٌَِن { . سبل السالم 

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم. درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

ِه َوَسلََّم َسَنَة َسْبٍع ، َوقٌِلَ َسَنَة َثَماٍن َعمِ  ٌْ ُ َعلَ لَُه ُؼاَلُم  لَهُ أعواد منبره :أي على اْلِمْنَبُر الذي ُعِملَ لَُه َصلَّى هللاَّ

ُموٌن َكاَن َعلَى َثاَلِث َدَرٍج َولَْم  ٌْ اًرا َواْسُمُه َعلَى أََصحِّ اأْلَْقَواِل َم ِه َحتَّى اْمَرأٍَة ِمْن اأْلَْنَصاِر َكاَن َنجَّ ٌْ َزلْ َعلَ ٌَ

َة ِستَّ َدَرٍج ِمْن أَْسَفلِِه  ٌَ  َزاَدهُ َمْرَواُن فًِ َزَمِن ُمَعاِو

 ِهْم اْلُجُمَعاِت. َوْدِعِهْم: أَْي َتْركِ 

ِه َكْتًما لَُه وَ  ٌْ ِء بَِضْرِب اْلَخاَتِم َعلَ ًْ ُ َعلَى قُلُوبِِهْم:  اْلَخْتُم ااِلْستٌَِثاُق ِمْن الشَّ ْختَِمنَّ هللاَّ ٌَ ِه لَ ٌْ لَ إلَ ٌَُتَوصَّ ًة لَِبالَّ  ٌَ َتْؽِط

َهْت اْلقُلُوُب بَِسَبِب إْعَراِضِهمْ  ِه، ُشبِّ ٌْ لََع َعلَ ٌُطَّ َها  ، َواَل  ٌْ َعْن اْلَحقِّ َواْستِْكَباِرِهْم َعْن َقُبولِِه َوَعَدِم ُنفُوِذ اْلَحقِّ إلَ

ٌء ، َوَهِذِه ُعقُوَبٌة َعلَى عَ  ًْ ْنفُُذ إلَى َباِطنَِها َش ٌَ َها بِاْلَخْتِم َفاَل  ٌْ اِء الَّتًِ اُْسُتْوثَِق َعلَ ٌَ ِ ، بِاأْلَْش َدِم ااِلْمتَِثاِل أِلَْمِر هللاَّ

اِن اْلُجُمَعِة َوَعَدِم  ٌَ  إْت

ُهْم ِمْنَها  ٌَُضرُّ ْنَفُعُهْم ِمْن اأْلَْعَماِل َوَعْن َتْرِك َما  ٌَ ْؽفُلُوَن َعْن اْكتَِساِب َما  ٌَ   اْلَؽافِلٌَِن:أي 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َواِجرِ  َساُهِل فٌَِها ، َوفٌِِه إْخَباٌر بِأَنَّ َتْرَكَها ِمْن أَْعَظِم أَْسَباِب  اْلَحِدٌُث ِمْن أَْعَظِم الزَّ َعْن َتْرِك اْلُجُمَعِة َوالتَّ

َها َفْرُض َعٌْ  ِة ، َواإْلِْجَماُع َقابٌِم َعلَى ُوُجوبَِها َعلَى اإْلِْطاَلِق ، َواأْلَْكَثُر أَنَّ ٌَّ  ٍن. اْلِخْذاَلِن بِاْلُكلِّ

ْوٍم َطلََعْت فٌِِه وفٌه داللة على فض ٌَ ُر  ٌْ ِه َوَسلََّم َقالَ } َخ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َرَة َوَقالَ أَنَّ النَّ ٌْ ل الجمعة عن أَبًِ ُهَر

اَعُة إالَّ  َة َوفٌِِه أُْخِرَج ِمْنَها َواَل َتقُوُم السَّ ْوُم اْلُجُمَعِة فٌِِه ُخلَِق آَدم َوفٌِِه َدَخلَ اْلَجنَّ ٌَ ْمُس  ْوِم اْلُجُمَعِة  فِ الشَّ ٌَ  ً

  {.قال الترمذي: حدٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ 
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 الحدٌث الرابع:وقت صالة الجمعة.

ِه وَ - ٖٔٗ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ا ُنَصلًِّ َمَع َرُسوِل هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : } ُكنَّ ًَ هللاَّ ْوَم َعْن َسلََمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َرِض ٌَ َسلََّم 

ٌُْسَتَظلُّ بِِه { سبل السالم اْلُجُمَعِة ، ُثمَّ نَ  َس لِْلِحٌَطاِن ِظلٌّ  ٌْ   (5ٖٗ/ ص  ٕالصالة )ج -ْنَصِرُؾ َولَ

ا َنْجَمُع َمَعُه إَذا َزالَْت  درجة الحدٌث: ِه ، َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ .َوفًِ لَْفٍظ لُِمْسلٍِم) ُكنَّ ٌْ َفٌق َعلَ حدٌث صحٌح ُمتَّ

ْمُس ُثمَّ َنْرِجُع َنَتَتبَّ  َء(.الشَّ ًْ   ُع اْلَف

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ْمِس َوَهَذا الحدٌث دلٌل ُمْعَتَبرٌ   ِل َزَواِل الشَّ ِعْنَد اْلُجْمُهوِر  اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى اْلُمَباَدَرِة بَِصاَلِة اْلُجُمَعِة ِعْنَد أَوَّ

ْهر وٌشه ا على أَنَّ َوْقَت اْلُجُمَعِة ُهَو َوْقُت الظُّ ُ َتَعالَى َعْنُه َقالَ : َما ُكنَّ ًَ هللاَّ د له حدٌث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِض

ِه. ٌْ َفٌق َعلَ ى إالَّ َبْعَد اْلُجُمَعِة. ُمتَّ   َنقٌِلُ ، َواَل َنَتَؽذَّ

ْوم فـً الظهٌرة،  لولة هً النَّ ٌْ فٌه داللة على استحباب القٌلولة بعد صالة الجمعة،  وصالة الظهر والَقـ

لُولة   َنْومُة نِْصؾ النهار، وقٌل هً االستراحة نصؾ النهار وإن لم ٌكن معها  ٌْ القابلة نِصُؾ النهار. فالَقـ

  نوم.

 حقابق علمٌة فً فوابد القٌلولة

 . لٌؤكد فوابد القٌلولة فً زٌادة إنتاجٌة الفرد، وٌحسن قدرته على متابعة نشاطه الٌومً أتى العلم الحدٌث

 ٓٗ – ٓٔأن القٌلولة لمدة  ٕٕٓٓوأكد الباحثون فً دراسة نشرت فً مجلة " العلوم النفسٌة " عام 

فً الدم دقٌقة ) ولٌس أكثر ( تكسب الجسم راحة كافٌة ، وتخفؾ من مستوى هرمونات التوتر المرتفعة 

نتٌجة النشاط البدنً والذهنً الذي بذله اإلنسان فً بداٌة الٌوم . وٌرى العلماء أن النوم لفترة قصٌرة فً 

 النهار ٌرٌح ذهن اإلنسان وعضالته، 

  .و ٌعٌد شحن قدراته على التفكٌر والتركٌز ، وٌزٌد إنتاجٌته وحماسه للعمل

دقٌقة ال تؤثر على فترة النوم فً اللٌل ، أما إذا  40 تتجاوز وأكد الباحثون أن القٌلولة فً النهار لمدة ال

  . امتدت ألكثر من ذلك ، فقد تسبب األرق وصعوبة النوم

د. إٌسكاالنتً  إن القٌلولة تعزز الذاكرة  " وتقول الدراسة التً تمت تحت إشراؾ الباحث األسبانً

 ماؼً فً نمط أكثر ارتٌاحا " . والتركٌز ، وتفسح المجال أمام دورات جدٌدة من النشاط الد

كما شدد الباحثون على عدم اإلطالة فً القٌلولة ، ألن الراحة المفرطة قد تؤثر على نمط النوم العادي . 

إٌسكاالنتً " إلى أن الدول الؽربٌة بدأت تدرج القٌلولة فً أنظمتها الٌومٌة ، وأوصى  " وأشار الدكتور

  . دقٌقة ٓٗ – ٓٔبقٌلولة تتراوح بٌن 
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 .الحدٌث الخامس:كٌؾ كان ٌخطب النبً 

ِه َوَسلََّم إذَ  َ- 0ٔٗ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : } َكاَن َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ِ َرِض ا َخَطَب ، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

َناهُ ، َوَعاَل َصْوُتُه ، َواْشَتدَّ َؼَضُبُه ، َحتَّى كَ  ٌْ ْت َع قُولُ : اْحَمرَّ ٌَ اُكْم ، َو َحُكْم َوَمسَّ قُولُ : َصبَّ ٌَ ٍش  ٌْ ُه ُمْنِذُر َج أَنَّ

ٍد ، َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدثَ  َر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ ٌْ ِ ، َوَخ َر اْلَحِدٌِث ِكَتاُب هللاَّ ٌْ ا َبْعُد ، َفإِنَّ َخ اُتَها َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللٌَة { أَمَّ

 ( ٘ٓٗ/ ص  ٕالصالة)ج  -سبل السالم 

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم .درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

دٍ  ِرٌِق َطِرٌُق ُمَحمَّ ِرٌِق أَْي أَْحَسَن الطَّ د بِالطَّ َر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ ٌْ   َخ

ُكْن َثابًِتا بَِشْرعٍ   ٌَ ِ ، َواَل ِمْن َرُسولِِه.  َشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها:اْلُمَراُد بِاْلُمْحَدَثاِت َما لَْم   ِمْن هللاَّ

ِر ِمَثاٍل َسابٍِق. ٌْ   ُكلَّ بِْدَعٍة َضاَللٌَة  اْلبِْدَعُة لَُؽًة :َما ُعِملَ َعلَى َؼ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

فٌه داللة على أن خٌر الحدٌث كتاب هللا عز وجل وأحسن الطرق طرٌق محمد صلى هللا علٌه  (ٔ

  وسلم.

  ه داللة على أن شر األمور كل عمل خالؾ كتاب هللا عز وجل وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم .وفٌ (ٕ

ٌة ِمْن  وفٌه داللة على أن كل بدعة ضاللة َواْلُمَراُد بَِها (ٖ ٌَّ ْسبَِق لَُه َشْرِع ٌَ ُهَنا َما ُعِملَ مْن ُدوِن أَْن 

دْ  َم اْلُعلََماُء اْلبِْدَعَة َخْمَسَة أَْقَساٍم َواِجَبٌة : َكِحْفِظ اْلُعلُوِم بِالتَّ ٍة  َوَقْد َقسَّ دِّ ِكَتاٍب ، َواَل ُسنَّ ِوٌِن ، َوالرَّ

ْوِسَعِة فًِ أَْلَواِن اأْلَْطِعَمِة ، َعلَى اْلَماَلِحَدِة بِإَِقاَمِة اأْلَِدلَِّة وَ  َمْنُدوَبٌة : َكبَِناِء اْلَمَداِرِس .َوُمَباَحٌة : َكالتَّ

َمٌة كخروج المرأة كاسٌة عارٌة َوَمْكُروَهة.  اِب َوُمَحرَّ ٌَ  َوَفاِخِر الثِّ

ْرَفَع بِاْلُخْطَبِة صَ  (ٗ ٌَ ٌُْسَتَحبُّ لِْلَخِطٌِب أَْن  ُه  ًَ بَِجَواِمع اْلَكلِِم َوفٌِه َداِللة َعلَى أَنَّ أْتِ ٌَ ٌُْجِزلَ َكاَلَمُه َو ْوَتُه َو

ا َبْعُد ( َوَقْد َعَقَد اْلُبَخاِريُّ َباًبا فًِ اْستِْحَبابِهَ  ًَ بَِقْولِِه ) أَمَّ أْتِ ٌَ ْرِهٌِب َو ْرِؼٌِب َوالتَّ ا َوَذَكَر فٌِِه ِمْن التَّ

 ُجْملًَة ِمْن اأْلََحاِدٌِث. 

 

 صالة وتقصٌر الخطبة.الحدٌث السادس:تطوٌل ال

قُولُ :  - 5ٔٗ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ اِسٍر َرِض ٌَ اِر ْبِن  } إنَّ ُطولَ َعْن َعمَّ

ٌة ِمْن فِْقِهِه { سبل السالم  ُجِل ، َوقَِصَر ُخْطَبتِِه َمبِنَّ   (5ٓٗص /  ٕالصالة)ج  -َصاَلِة الرَّ

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم. درجة الحدٌث:
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  ؼرٌب الحدٌث:

ٍء َفُهوَ  ًْ ٍء َدلَّ َعلَى َش ًْ ُجِل ، َوُكلُّ َش ٌُْعَرُؾ بِِه فِْقُه الرَّ ا  ٌة أَْي َعاَلَمٌة ِمْن فِْقِهِه  أَْي ِممَّ ٌة لَُه. َمبِنَّ   َمبِنَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

 لى استحباب القصد فً خطبة صالة الجمعة تٌسٌراً على الناس فقد كانت صالة النبًفٌه داللة ع (ٔ

  قصداً وخطبته قصداً 

لُِع َعلَى َحَقابِِق الْ  (ٕ ُجِل أِلَنَّ اْلَفقٌَِه ُهَو اْلُمطَّ َمَعانًِ فٌه داللة على أن قَِصُر اْلُخْطَبِة َعاَلَمًة َعلَى فِْقِه الرَّ

ْعبٌِِر بِاْلِعَباَرِة اْلَجْزلَِة اْلُمفٌَِدِة ، َولَِذلَِك َكاَن ِمْن تَ  ُن ِمْن التَّ َتَمكَّ ٌَ َماِم َهَذا اْلَحِدٌِث َوَجَواِمِع اأْلَْلَفاِظ َف

َه اْلَكاَلَم اْلَعاِملَ فًِ اْلقُلُو اِن لَِسْحًرا َفَشبَّ ٌَ اَلَة َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة،َوإِنَّ ِمْن اْلَب ِب اْلَجاِذَب َفأَِطٌلُوا الصَّ

ِه ِمْن اْلَجَزالَِة َوَتَناُسِق الدَّ  ٌْ ْحِر ؛ أِلَْجِل َما اْشَتَملَ َعلَ  اَللَِة ، لِْلُعقُوِل بِالسِّ

قْ  ٌَ ْرِهٌِب َوَنْحِو َذلَِك ، َواَل  ْرِؼٌِب َوالتَّ ِه إالَّ َمْن َفقَِه َوإَِفاَدِة اْلَمَعانًِ اْلَكثٌَِرِة ، َوُوقُوِعِه فًِ َمَجاِزِه ِمْن التَّ ٌْ ِدُر َعلَ

اِن بَِجوَ  ٌَ ُن ِمْن اإْلِْت َتَمكَّ ٌَ ُه  ِه فًِ اْلَمَعانًِ َوَتَناُسِق َداَللَتَِها َفإِنَّ ٌْ ُ َعلَ اِمِع اْلَكلِِم ، َوَكاَن َذلَِك ِمْن َخَصابِِصِه َصلَّى هللاَّ

ًَ َجَواِمَع اْلَكلِِم  ُه أُوتِ  .َوَسلََّم َفإِنَّ

 

 الحدٌث السابع :فضل االؼتسال واإلنصات ٌوم الجمعة.

ِ صَ  - 5ٕٗ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ِه َوَسلََّم : } َمْن اْؼَتَسلَ ، ُثمَّ أََتى َعْن أَبًِ ُهَر ٌْ ُ َعلَ لَّى هللاَّ

ٌَُصلًِّ َمَعُه ؼُ  ْفُرَغ اإْلَِماُم ِمْن ُخْطَبتِِه ، ُثمَّ  ٌَ َر لَُه ، ُثمَّ أَْنَصَت َحتَّى  َن اْلُجُمَعَة ، َفَصلَّى َما قُدِّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ فَِر لَُه َما َب

اٍم { ٌسبل السالم اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى َوَفْضلُ ثَ  ٌَّ   (7ٕٗ/ ص  ٕالصالة)ج  -اَلَثِة أَ

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلِم.درجة الحدٌث:

 ؼرٌب الحدٌث: 

  اْلُجُمَعَة : أَْي اْلَمْوِضَع الَِّذي ُتَقاُم فٌِِه صالة الجمعة.

ُر ااِلْستَِماِع إْذ ُهوَ  ٌْ ُكوُت،َوُهَو َؼ ِء َولَِذا َقالَ َتَعالَى : } أَْنَصَت ِمْن اإْلِْنَصاِت،َوُهَو السُّ ًْ اإْلِْصَؽاُء لَِسَماِع الشَّ

  َفاْسَتِمُعوا لَُه ، َوأَْنِصُتوا {.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ُه اَل ُبدَّ فًِ إْحَراِزِه لَِما ُذِكَر ِمْن اأْلَْجِر ِمْن ااِلْؼتَِساِل إالَّ أَنَّ فًِ  (ٔ ٍة لُِمْسلٍِم } َمْن فٌِِه َداَللٌَة َعلَى أَنَّ ٌَ ِرَوا

ٌْسَ  اُن أَنَّ ُؼْسلَ اْلُجُمَعِة لَ ٌَ ِة َب ٌَ َوا أَ َفأَْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ أََتى اْلُجُمَعَة { ، َوفًِ َهِذِه الرِّ بَِواِجٍب ،  َتَوضَّ

ْرَها بِحَ  ٌَُقدِّ ُه لَْم  ْمِكُنُه َفإِنَّ ٌُ افِلَِة َحْسَبَما  ُه اَل ُبدَّ ِمْن النَّ ِة َوأَنَّ ٌَّ تِمُّ لَُه َهَذا اأْلَْجُر َولَْو اْقَتَصَر َعلَى َتِح ٌَ دٍّ َف

  اْلَمْسِجِد.
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َما ُهَو َحالَ اْلُخْطَبِة اَل َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْنَها ، َواَل  (ٕ ًَ َعْن اْلَكاَلِم إنَّ ْه ُه َوفٌِِه َداَللٌَة َعلَى أَنَّ النَّ اَلِة َفإِنَّ َقْبلَ الصَّ

ًَ َعْنُه كَ  ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلَِماُم اَل َنْه ٌَ ِه هذه الرواٌة ورواٌة مسلم: إَذا قُْلَت لَِصاِحبِك : أَْنِصْت  ٌْ َما َدلَّ َعلَ

 ُ
ِ َصلَّى هللاَّ ُ َتَعالَى َعْنُهَما َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ اٍس َرِض ْخُطُب َفَقْد لََؽْوَت { َوحدٌث اْبِن َعبَّ ِه ٌَ ٌْ  َعلَ

قُولُ  َوَسلَّمَ  ٌَ ْحِملُ أَْسَفاًرا َواَلَِّذي  ٌَ ْخُطُب َفُهَو َكَمَثِل اْلِحَماِر  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلَِماُم  ٌَ لَُه :  : } َمْن َتَكلََّم 

َسْت لَُه ُجُمَعٌة {. ٌْ   أَْنِصْت لَ

ا وفٌه داللة على أن االؼتسال ثم الذهاب إلى المسجد واإلنصات للخطبة وصالة النافلة تكفر الْ  (ٖ ٌَ َخَطا

ْبِع حَ  اٍم َمَع السَّ ٌَّ اٍم أي تُؽفَِر لَُه ُذُنوُب َثاَلَثِة أَ ٌَّ َن الجمعتٌن ، َوَفْضلُ َثاَلَثِة أَ ٌْ تَّى َتُكوَن اْلَكابَِنُة فٌَِما َب

  َعْشَرةٌ واْلُجْمُهوُر َعلَى أن الذنوب المؽفورة هً الصؽابر ولٌست الكبابر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 عشرالمحاضرة الحادٌة 

  شرح أحادٌث من كتاب الصالة

 

  الحدٌث األول:ٌفصل بٌن الفرض والتنفل.

ابِبِ - 0ٕٗ ت اْلُجُمَعَة َفاَل  َعْن السَّ ٌْ ُ َعْنُه َقالَ لَُه : } إَذا َصلَّ ًَ هللاَّ َة َرِض ٌَ ُ َعْنُه ، أَنَّ ُمَعاِو ًَ هللاَّ ِزٌَد َرِض ٌَ ْبِن 

ِه َوَسلََّم أََمَرَنا  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َك : أَْن اَل َنِصلَ َصاَلًة بَِذلِ َتِصْلَها بَِصاَلٍة ، َحتَّى َتَتَكلََّم أَْو َتْخُرَج ، َفإِنَّ َرُسولَ هللاَّ

  (ٕ٘ٗ/ ص  ٕالصالة)ج  -بَِصاَلٍة َحتَّى َنَتَكلََّم أَْو َنْخُرَج { سبل السالم 

  حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلِمٌ درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:

ابِبُ  ِزٌَد السَّ ٌَ َة اْلَوَداِع َمَع أَبٌِِه ، ُهَو أَُبو  ِة ِمْن اْلِهْجَرِة َوَحَضَر َحجَّ ٌَ انِ ِزٌَد اْلِكْنِديُّ فًِ اأْلَْشَهِر ُولَِد فًِ الثَّ ٌَ  ْبُن 

  َوُهَو اْبُن َسْبِع ِسنٌَِن.

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

افِلَِة َعْن اْلَفِرٌَضِة ،  (ٔ ُة َفْصِل النَّ ٌَّ َس فٌِِه َمْشُروِع ٌْ ْحِرٌُم ، َولَ ْهًِ التَّ َوأَْن اَل ُتوَصلَ بَِها ، َوَظاِهُر النَّ

ُعمُّ  ٌَ اِوي َعلَى َتْخِصٌِصِه بِِذْكِر َصاَلِة اْلُجُمَعِة بَِحِدٌٍث  ُه اْسَتَدلَّ الرَّ ا بَِصاَلِة اْلُجُمَعِة ؛ أِلَنَّ َها َخاّصً

َرَها قٌِلَ : َواْلِحْكَمُة فًِ َذلَِك لَِبالَّ  ٌْ افِلَِة .َوَؼ ْشَتبَِه اْلَفْرُض بِالنَّ ٌَ  

تِِه َفإِنَّ فِعْ  (ٕ ٌْ لَ إلَى َب َتَحوَّ ٌَ افِلَِة ِمْن َمْوِضِع اْلَفِرٌَضِة ، َواأْلَْفَضلُ أَْن  لُ لِلنَّ َحوُّ َوافِِل فٌه استحباب التَّ لَ النَّ

ٌُوِت أَْفَضلُ ، َوإاِلَّ َفإِلَى َمْوِضٍع فًِ اْلَمْسِجِد أَْو َؼٌْ   ِرِه. فًِ اْلُب

ْعِجزُ  (ٖ ٌَ َرَة َمْرفُوًعا } أَ ٌْ ُجوِد ، َوَقْد أَْخَرَج أَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث أَبًِ ُهَر أََحُدُكْم  َوفٌِِه َتْكثٌٌِر لَِمَواِضِع السُّ

ْبَحَة {  ْعنًِ السُّ ٌَ اَلِة  ِمٌنِِه أَْو َعْن ِشَمالِِه فًِ الصَّ ٌَ َر أَْو َعْن  َتأَخَّ ٌَ َم أَْو  َتَقدَّ ٌَ ْفُه أَُبو َداُود. أَْن  ٌَُضعِّ  َولَْم 

 

 الحدٌث الثانً:ٌسن أكل تمرات قبل الخروج لصالة الفطر

ِه َوَسلّم ال ٌْؽُدو ٌْوَم الفِْطر حتى ٌأُكلَ َتَمرا ٌْ ُ عنُه قالَ : " كاَن رُسولُ هللا َصلّى هللا َعلَ ِت َعْن أََنٍس َرضً هللاَّ

  (.5٘/ ص  ٔالصالة)ج  -" سبل السالم 

أُكلُُهنَّ أفراداً. الحدٌث:درجة   ٌَ   حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه البخاريُّ . وفً رواٌٍة ُمَعلّقٍة ووصلها أَْحَمُد " َو

  ؼرٌب الحدٌث:

  ال ٌؽدو: أي ٌخرج وقت الؽداة ٌوم الفطر أي إلى المصلى  حتى ٌأكل تمرات . 
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  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِه َوَسلّم على أكل ثالث تمرات أو خمس أو سبع أو أقل من ذلك والحدٌث ٌدل على مداومته صَ   ٌْ لّى هللا َعلَ

  أو أكثر وتراً قبل الخروج إلى صالة العٌد.

  الحكمة من األكل قبل الخروج إلى الصالة:

 الحكمة فً األكل قبل الصالة أن الٌظن ظان لزوم الصوم حتى ٌصلً العٌد فكأنه أراد سد هذه الذرٌعة. 

وقٌل لما وقع وجوب الفطر عقٌب وجوب الصوم استحب تعجٌل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر هللا قال ابن 

  قدامة : وال نعلم فً استحباب تعجٌل األكل فً هذا الٌوم قبل الصالة خالفاً.

   الحكمة من أكل التمر فبل الصالة 

 الحكمة فً استحباب التمر ما فً الحلو من تقوٌة البصر الذي ٌضعفه الصوم 

وقٌل ألن الحلو مما ٌوافق اإلٌمان وٌعبر به المنام وٌرقق القلب ومن ثمة استحب بعض التابعٌن أن ٌفطر  

  على الحلو مطلقاً.

 الحكمة من جعل التمرات وتراً 

ِه َوَسلّم فً جمٌع أموره تبركاً وأما جعلهن وتراً فلْشارة إلى الوحدانٌة و  ٌْ كذلك كان ٌفعل َصلّى هللا َعلَ

   بذلك. 

 

 الحدٌث الثالث:تأخٌر األكل ٌوم األضحى.

ْوَم اْلفِ  ٌَ ِه َوَسلّم ال ٌْخُرُج  ٌْ ًُّ َصلّى هللا َعلَ ُ َعْنُهما قال : " كاَن النب ًَ هللاَّ دَة َعْن أَبٌِه رض ٌْ ْطِر حتى َعن اْبِن ُبَر

ٌَُصلً " ٌْطَعَم وال ْوَم األضحى حّتى  ٌَ ْطَعُم  ٌَ   

 حدٌث صحٌح َرواهُ أَْحَمُد والترمذي وصّححه اْبُن ِحّبان. درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:

  هو برٌدة بن الحصٌب  واسم ابن برٌدة : عبد هللا بن برٌدة بن الحصٌب األسلمً أبو سهل المروزي. 

    األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

والحدٌث دلٌل على شرعٌة األكل ٌوم الفطر قبل الصالة وتأخٌره ٌوم األضحى إلى ما بعد الصالة والحكمة 

فٌه هو أنه لما كان إظهار كرامة هللا تعالى للعباد بشرعٌة نحر األضاحً كان األهم االبتداء بأكلها شكراً هلل 

  اآلخرة. على ما أنعم به من شرعٌة النسكٌة الجامعة لخٌر الدنٌا وثواب
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 الحدٌث الرابع:مخالفة الطرٌق فً العٌد.

ِه َوَسلّم إذا كاَن ٌْوُم اْلعٌِد َخالََؾ الّطرٌقَ  ٌْ ِ َصلّى هللا َعلَ ُ َعْنُه قالَ : " كاَن رسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ  " َعْن جابٍر رض

  (5٘/ ص  ٔالصالة )ج -سبل السالم 

 . حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه اْلُبَخاريُّ  درجة الحدٌث: 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

  وفٌه دلٌل أنه ٌستحب لْمام والمأموم أن ٌرجع من مصاله من جهة ؼٌر الجهة التً خرج منها إلٌه. 

 الحكمة من مخالفة الطرٌق ٌوم العٌد: 

الفرٌقان:وقٌل:لٌقضً واختلؾ فً وجه الحكمة فً ذلك فقٌل:لٌسلم على أهل الطرٌقٌن وقٌل:لٌنال بركته 

حاجة من له حاجة فٌهما وقٌل:لٌظهر شعابر اإلسالم فً سابر الفجاج والطرق وقٌل:لٌؽٌظ المنافقٌن 

برؤٌتهم عزة اإلسالم وأهله ومقام شعابره وقٌل:لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلى 

ى منزله وقٌل : وهو األصح أنه لذلك كله إحدى خطواته ترفع درجة واألخرى تحط خطٌبة حتى ٌرجع إل

  من الحكم التً ال ٌخلو فعله عنها وكان ابن عمر مع شدة تحرٌه للسنة ٌكبر من بٌته إلى المصلى.

   

 الحدٌث الخامس:األعٌاد اثنان

ِه َوَسلّم المدٌنة َول ٌْ ُ َعْنُه قالَ : َقدَم رسولُ هللا َصلّى هللا َعلَ َعْن أََنٍس َرَضً هللاَّ ْلعُبون فٌهما ََ ٌَ ْومان  ٌَ ُهم 

راً منهما : ٌوَم األضْحى وٌْوَم اْلفِْطر "  ٌْ   (ٓٙ/ ص  ٔالصالة )ج -سبل السالم فَقالَ : " َقْد أَْبدلَكُم هللا بِِهَما َخ

  حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه أَبو داُود والنسابً بإسْناٍد صحٌح. درجة الحدٌث:  

   األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِه َوَسلّم ذلك عقٌب قدومه المدٌنة وأن أول عٌد شرع فً اإلسالم  ٌْ الحدٌث ٌدل على أنه قال َصلّى هللا َعلَ

 عٌد الفطر فً السنة الثانٌة من الهجرة. 

وفٌه دلٌل على أن إظهار السرور فً العٌدٌن مندوب وأن ذلك من الشرٌعة التً شرعها هللا لعباده إذ فً 

بالعٌدٌن المذكورٌن داللة على أنه ٌفعل فً العٌدٌن المشروعٌن ما تفعله الجاهلٌة فً  إبدال عٌد الجاهلٌة

 أعٌادها وإنما خالفهم فً تعٌٌن الوقتٌن، 

ومراده من أفعال الجاهلٌة ما لٌس بمحظور وال شاؼل عن طاعة وأما التوسعة على العٌال فً األعٌاد بما 

 العبادة فهو مشروع حصل لهم من تروٌح البدن وبسط النفس من كلؾ

وقد استنبط بعضهم كراهٌة الفرح فً أعٌاد المشركٌن والتشبه بهم وبالػ فً ذلك الشٌخ الكبٌر أبو حفص 

  البستً من الحنفٌة وقال : من أهدى فٌه بٌضة إلى مشرك تعظٌماً للٌوم فقد كفر باهلل.
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 الحدٌث السادس:استحباب الخروج إلى العٌد ماشٌاً 

 ًَ ّنِة أَْن َتْخُرج إلى الِعٌِد َماشٌاً وأن تأكل شٌباً قبل أن تخرج "سبل َعْن علً َرض ُ َعْنُه قالَ : " ِمَن السُّ هللاَّ

  (ٓٙ/ ص  ٔالصالة)ج  -السالم 

 حدٌث حسن رواهُ الّتْرِمذيُّ وَحّسنُه  درجة الحدٌث:

   األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

ٌستحب أن ٌخرج الرجل إلى العٌد ماشٌاً وأن ٌأكل شٌباً قبل أن ٌخرج، وٌستحب أن ال ٌركب إال من  

ِه َوَسلّم كان ٌخرج إلى العٌد ماشٌاً  ٌْ عذر.روى ابن ماجه من حدٌث أبً رافع وؼٌره : " أنه َصلّى هللا َعلَ

  وٌرجع ماشٌاً ".

 

ٌَِحلُّ ِمْن اللِّبَ  ْحُرمُ الحدٌث السابع: َباُب  َما  ٌَ  اِس َوَما 

ِه َوَسلََّم : } لَ  - 00ٗ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ُكوَننَّ ِمْن َعْن أَبًِ َعاِمٍر اأْلَْشَعِريِّ َرِض ٌَ

ْسَتِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِرٌَر { سبل السالم  ٌَ تًِ أَْقَواٌم    (ٕٖ/ ص  ٖالصالة)ج  -أُمَّ

  حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود ، َوأَْصلُُه فًِ اْلُبَخاِريِّ .درجة الحدٌث:

  ترجمة الراوي:

ِ ْبُن َوهْ    ِ اْبُن َهانٍِا َوقٌِلَ : َعْبُد هللاَّ ُد ْبُن أَبِو َعاِمٍر اأْلَْشَعِريِّ اُْخُتلَِؾ فًِ اْسِمِه َفقٌِلَ : َعْبُد هللاَّ ٌْ ٍب َوقٌِلَ : ُعَب

َس بَِعمِّ أَبًِ ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َوْهٍب،  ٌْ اَم َولَ ًَ إلَى ِخاَلَفِة َعْبِد اْلَملِِك اْبِن َمْرَوان َسَكَن الشَّ  َوَبقِ

  ؼرٌب الحدٌث:

َنى.   اْلِحَر: َواْلُمَراُد بِِه اْستِْحاَللُ الزِّ

: اْلَخالُِص ِمْن اْلَحِرٌِر.   اْلَخزُّ

    ث:األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌ

ْجَعلُوَن اْلَحَراَم حَ  (ٔ ٌَ ْسَتِحلُّوَن بَِمْعَنى  ٌَ اَلاًل وتحرٌم َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم لَِباِس اْلَحِرٌِر ؛ أِلَنَّ َقْولَُه 

ِؾ لَ  ُه فًِ اللَِّباِس لباس الخز فَقْد اُْخُتلَِؾ فًِ َضْبِط َهِذِه اللَّْفَظِة فًِ اْلَحِدٌِث)الحر( َفَظاِهُر إٌَراِد اْلُمَصنِّ

ايِ.َوإَِذا َكاَن ُهَو اْلُمَراُد ِمْن اْلَحِدٌِث َفُهَو اْلَخالِِص  َها بِاْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة َوالزَّ ْخَتاُر أَنَّ ٌَ ُه   ِمْن اْلَحِرٌِر أَنَّ

ِه ِمْن َعْطِؾ اْلَعامِّ َعلَى اْلَخاصِّ ؛ أِلَنَّ اْلَخزَّ َضْرٌب مِ  ٌْ  ْن اْلَحِرٌِر َوُعِطَؾ اْلَحِرٌُر َعلَ
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ُر ُمَراٍد ُهَنا لَِما ُعِرَؾ ِمْن أَنَّ  ٌْ ُه َؼ وِؾ ، َولَِكنَّ اٍب ُتْنَسُج ِمْن اْلَحِرٌِر َوالصُّ ٌَ ٌُْطلَُق َعلَى ثِ ْوَع َحاَللٌ ، َوَقْد  َهَذا النَّ

ْشَتكِ  ِ ْبِن َسْعٍد الدَّ ٌُْحَملُ َما أَْخَرَجُه أَُبو َداُود َعْن َعْبِد هللاَّ ِه  ٌْ ت بُِبَخاَرى َرُجاًل َوَعلَ ٌْ ًِّ َعْن أَبٌِِه َسْعٍد َقالَ } : َرأَ

ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه ِعَماَمُة َخزٍّ َسْوَداُء َقالَ : َكَسانٌَِها َرُسولُ هللاَّ ٌْ َضاَء َعلَ ٌْ   َم { .َعلَى َبْؽلٍَة َب

 

  فٌه داللة على أن طابفة من األمة ستستحل الزنا ولبس الحرٌر. (ٕ

 الحدٌث األول:لبس الحرٌر لعذر.

ْحَمِن ْبِن عَ  - 5ٔٗ َص لَِعْبِد الرَّ ِه َوَسلََّم َرخَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه : } أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ ْوٍؾ ، َعْن أََنٍس َرِض

ٍة َكاَنْت بِِهَما { سبل السال ِر فًِ َقِمٌِص اْلَحِرٌِر فًِ َسَفٍر ِمْن ِحكَّ ٌْ َب   (ٓٗ/ ص  ٖالصالة)ج  -م َوالزُّ

   

ِه. درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ُمتَّ

ٍة  َنْوٌع ِمْن اْلَجَرِب. ؼرٌب الحدٌث:   ِحكَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِة َعلَى  ْخَصُة فًِ لُْبِسِه لِْلِحكَّ َبِريُّ : َدلَّْت الرُّ فٌه دلٌل على جواز لبس الحرٌر لعذر كالحكة وؼٌرها َفَقالَ الطَّ

ُه ٌَ  اَلِح ، َوَنْحِو َذلَِك َفإِنَّ ِة َكَدْفِع السِّ    ُجوُز.  أَنَّ َمْن َقَصَد بِلُْبِسِه َدْفَع َما ُهَو أَْعَظُم ِمْن أََذى اْلِحكَّ

 

 الحدٌث الثانً:جواز لبس الحرٌر للنساء.

َهُب وَ - 5ٖٗ ِه َوَسلََّم َقالَ : } أُِحلَّ الذَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ًَ هللاَّ اْلَحِرٌُر َعْن أَبًِ ُموَسى َرِض

َم َعلَى ُذُكوِرَها { سبل السالم  تًِ ، َوُحرِّ   (ٗٗ/ ص  ٖالصالة)ج  -إِلَِناِث أُمَّ

َحُه . درجة الحدٌث: ْرِمِذيُّ َوَصحَّ ًُّ َوالتِّ َسابِ   حدٌث صحٌح َرَواهُ أَْحَمُد َوالنَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َساِء. َهَب َواْلَحِرٌَر ، َوَجَواِز لُْبِسِهَما لِلنِّ َجاِل الذَّ   َوفٌِِه َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم لُْبِس الرِّ

 

 ة الثانٌة عشرةالمحاضر

  شرح أحادٌث مختارة من كتاب الصالة

 الحدٌث األول:الظهور بالمظهر الحسن من السنة.
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ٗ5ٗ -  َ ِه َوَسلََّم َقالَ : } إنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه أَنَّ النَّ ًَ هللاَّ ٍن َرِض ٌْ ٌُِحبُّ إَذا أَْنَعَم َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَص

ِه { سبل السالم َعلَى  ٌْ َرى أََثَر نِْعَمتِِه َعلَ ٌَ   (٘ٗ/ ص  ٖكتاب الصالة )ج –َعْبِدِه نِْعَمًة أَْن 

. درجة الحدٌث: ًُّ َهقِ ٌْ   حدٌث حسن َرَواهُ اْلَب

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ٌُِحبُّ ِمْن اْلَعْبدِ  َ َتَعالَى  ًٌّ  فًِ َهِذا اْلَحِدٌِث َداَللٌَة أَنَّ هللاَّ ْعَمِة فِْعلِ ُه ُشْكٌر لِلنِّ إْظَهاَر نِْعَمتِِه فًِ َمأَْكلِِه ، َوَمْلَبِسِه َفإِنَّ

َبِة ُسَؤالٌ  ٌْ ِه َوَبَذاَذةُ اْلَه ٌْ َق َعلَ َتَصدَّ ٌَ َبٍة َحَسَنٍة َقَصَدهُ ؛ لِ ٌْ ُه إَذا َرآهُ اْلُمْحَتاُج فًِ َه ، َوإِْظَهاٌر لِْلَفْقِر بِلَِساِن  ؛ َوأِلَنَّ

ِة أَْنَطُق َوقٌِلَ َوَكَفاك َشاِهُد َمْنَظِري َعْن َمْخَبِري .الْ  ٌَ َكا   َحاِل َولَِذا قٌِلَ َولَِساُن َحالًِ بِالشِّ

 

 الحدٌث الثانً:مقدار ما ٌجوز للرجال من الحرٌر.

َها أَْخَرَجْت ُجبَّ  - 57ٗ ُ َعْنُهَما : } أَنَّ ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبًِ َبْكٍر َرِض ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َة َرُسوِل هللاَّ

ٌَباِج { . سبل السالم  ِن بِالدِّ ٌْ ِن َواْلَفْرَج ٌْ ِب َواْلُكمَّ ٌْ   (ٓ٘/ ص  ٖكتاب الصالة )ج –َمْكفُوَفَة اْلَج

َد َعابَِشَة َحتَّى قُبَِضْت ، حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود ، َوأَْصلُُه فًِ ُمْسلٍِم َوَزاَد : } َكاَنْت ِعنْ درجة الحدٌث:

ٌُْسَتْشفَ  ْلَبُسَها ، َفَنْحُن َنْؽِسلَُها لِْلَمْرَضى  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ى بَِها { َوَزاَد اْلُبَخاِريُّ َفَقَبْضتَها ، َوَكاَن النَّ

ْلَبُسَها لِْلَوْفِد َواْلجُ  ٌَ   ُمَعِة {فًِ اأْلََدِب اْلُمْفَرِد : } َوَكاَن 

  سبب ورود الحدٌث:

ُم ا ٌَُحرِّ ُه  ُه َبلََؽَها أَنَّ ْوِب َفأََجاَب اْلَحِدٌُث فًِ ُمْسلٍِم لَُه َسَبٌب َوُهَو أَنَّ أَْسَماَء أَْرَسلَْت إلَى اْبِن ُعَمَر أَنَّ ْلَعلََم فًِ الثَّ

 ُ
ِ َصلَّى هللاَّ قُولُ َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ ٌَ ُه َسِمَع ُعَمَر  ْلَبُس اْلَحِرٌَر َمْن اَل َخاَلَق لَُه َفِخْفت  بِأَنَّ ٌَ َما  قُولُ:إنَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َعلَ

َة.  ُكوَن اْلَعلَُم ِمْنُه َفأَْخَرَجْت أَْسَماُء اْلُجبَّ ٌَ  أَْن 

  ؼرٌب الحدٌث:

ٌَُكؾُّ بِِه َجَوانُِبَها ُه َجَعلَ لَُه ُكفًَّة َوُهَو َما  ِل َوفًِ  َوَمْعَنى اْلَمْكفُوَفِة أَنَّ ٌْ ُكوُن َذلَِك فًِ الذَّ ٌَ َها ، َو ٌْ ٌُْعَطُؾ َعلَ َو

ِن. ٌْ ِن َوفًِ اْلُكمَّ ٌْ   اْلَفْرَج

ٌَباِج ُهَو َما َؼلَُظ ِمْن اْلَحِرٌِر.   الدِّ

 

 األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث: 

لِهِ  .ٔ ٌْ ُبُه ِمْن َحِرٌٍر َوَكاَن لَِذ ٌْ ِخَذ َج  فٌِِه َجَواُز لبس الجبة المكفوفة بالحرٌر واْلَمْكفُوُؾ ِمْن اْلَحِرٌِر َما اُتُّ

 ، َوأَْكَماِمِه ِكَفاٌؾ ِمْنُه.  
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ِر َكَراَهٍة  .ٕ ٌْ ِة ، َوَما لَُه َفْرَجاِن ِمْن َؼ  َوفٌه َجَواُز لُْبِس اْلُجبَّ

ُه َوفٌِِه اْستِْحَبا .ٖ ْخَفى أَنَّ ٌَ ُه  ٌَنِة لِْلَوافِِد َوَنْحِوِه َكَذا قٌِلَ إالَّ أَنَّ ِل بِالزِّ َجمُّ  ِب التَّ

ْبَحِة ِمْن اْلَحِرٌِر ،َوِكٌِس اْلُمْصَحؾِ  .ٗ ِط السُّ ٌْ ِط اْلَحِرٌِر ، َولُْبُسُه َوَجْعلُ َخ ٌْ ْوِب بَِخ اَطُة الثَّ ٌَ  ، فٌه جواز ِخ

نْ  ٌَ ِة اْلُكُتِب َفاَل  ٌَ ْهًِ لَُه َوِؼَشا  َبِؽً اْلَقْولُ بَِعَدِم َجَواِزِه لَِعَدِم ُشُموِل النَّ

َن  .٘ ٌْ َوفًِ اللَِّباِس آَداٌب ِمْنَها فًِ اْلِعَماَمِة َتْقِصٌُر اْلَعْذَبِة َفاَل َتُطولُ ُطواًل َفاِحًشا،َوإِْرَسالَُها َب

ُجوُز َتْرُكَها بِاأْلََصالَِة،َوفًِ اْلَقِمٌِص  ٌَ ِن،َو ٌْ ًِّ َصلَّى  اْلَكتَِف بِ اْلُكمُّ لَِحِدٌِث أَبًِ َداُود َعْن أَْسَماَء َكاَن ُكمُّ النَّ

اِب َواأْلَْكَماِم بِْدَعةٌ  ٌَ اَلِم إْفَراُط َتْوِسَعِة الثِّ ْسِػ َقالَ اْبُن َعْبِد السَّ ِه َوَسلََّم إلَى الرُّ ٌْ ُ َعلَ  َوَسَرٌؾ َوفًِ هللاَّ

ِن .اْلِمْبَزِر َوِمْثلُُه اللَِّباُس وَ  ٌْ ْحُرُم إْن َجاَوَز اْلَكْعَب ٌَ اِق َو اَدًة َعلَى نِْصِؾ السَّ ٌَ ٌُْسبِلَُه ِز   اْلَقِمٌُص أَْن اَل 

 

 الحدٌث الثالث:كراهة تمنً الموت.

َتَمنَّ  - 55ٗ ٌَ ِه َوَسلََّم : } اَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ٌَنَّ أََحُدُكْم اْلَمْوَت َعْن أََنٍس َرِض

ًرا لِ  ٌْ اةُ َخ ٌَ قُلْ : اللَُّهمَّ أَْحٌِنًِ َما َكاَنْت اْلَح ٌَ ا َفْل ًٌ ً ، َوَتَوفَّنًِ َما َكاَنْت اْلَوَفاةُ لُِضرٍّ َنَزلَ بِِه ، َفإِْن َكاَن اَل ُبدَّ ُمَتَمنِّ

ًرا لًِ { سبل السالم  ٌْ   (ٙ٘/ ص  ٖكتاب الجنابز )ج –َخ

ِه. الحدٌث:درجة   ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ُمتَّ

   

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ِة َذلَِك ِمْن َعُدوٍّ  ٌَ  أَْو َمَرٍض أَْو َفاَقٍة اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى النَّْهًِ َعْن َتَمنًِّ اْلَمْوِت لِْلُوقُوِع فًِ َباَلٍء َوِمْحَنٍة أَْو َخْش

َضا َوفًِ َقْولِِه : " أَْو َنْحِوَها ِمْن َمشَ  ْبِر َعلَى اْلَقَضاِء َوَعَدِم الرِّ ا ؛ لَِما فًِ َذلَِك ِمْن اْلَجَزِع َوَعَدِم الصَّ ٌَ ْن اقِّ الدُّ

ُه اَل  ٌِن َفإِنَّ ِر َذلَِك ِمْن َخْوٍؾ أَْو فِْتَنٍة فًِ الدِّ ٌْ ُه إَذا َكاَن لَِؽ ٌُْرِشُد إلَى أَنَّ َس بِِه ، َوَقْد َدلَّ لَُه  َبأْ لُِضرٍّ َنَزلَ بِِه " َما 

َهادَ  ا لِلشَّ ًٌ َر َمْفُتوٍن { أَْو َكاَن َتَمنِّ ٌْ ك َؼ ٌْ َعاِء } إَذا أََرْدت بِِعَباِدك فِْتَنًة َفاْقبِْضنًِ إلَ   ِة .َحِدٌُث الدُّ

 

 

 

 الحدٌث الرابع:الترؼٌب فً تلقٌن المحتضر.

َرَة َقااَل قَ - ٔٓ٘ ٌْ ُ َعْن أَبًِ َسِعٌٍد ، َوأَبًِ ُهَر ِه َوَسلََّم : " لَقُِّنوا َمْوَتاُكْم اَل إلََه إالَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ الَ َرُسولُ هللاَّ

  (5٘/ ص  ٖكتاب الجنابز )ج –" سبل السالم 
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اَن بزِ  درجة الحدٌث: اَدٍة } َفَمْن َكاَن حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم َواأْلَْرَبَعُة ، َوَهَذا لَْفُظ ُمْسلٍِم َوَرَواهُ اْبُن ِحبَّ ٌَ

ْهِر َوإِْن أََصاَبُه َما أََصاَبُه َقْبلَ َذلَِك  ْوًما ِمْن الدَّ ٌَ َة  ُ َدَخلَ اْلَجنَّ   {.آِخُر َقْولِِه اَل إلََه إالَّ هللاَّ

  ؼرٌب الحدٌث:

َمنـً منه ما لـم أَْفَهم. و  لَقََّنه إٌِاه: َفهَّمه. و َتلَقَّنته ًٌَة. وقد لَقََّننـً فالٌن كالماً َتْلقـٌناً أَي َفهَّ : أَخذته لَقانِـ

اِق اْلَمْوِت َهَذا اللَّ  ٌَ ْفِهٌم. وؼالٌم لَقٌِن: سرٌُع الفهم والمراد بلَقُِّنوا َتْذِكٌُر الَِّذي فًِ ِس ْلقِـٌن:   كالتَّ  ْفَظ اْلَجلٌِلَ التَّ

  ٌة المستفادة من الحدٌث:األحكام الفقه

قُولََها َفَتُكوُن آِخَر َكاَلِمِه  ٌَ استحباب تلقٌن من أشرؾ على الموت كلمة التوحٌد: وهً ال إله إال هللا َوَذلَِك لِ

ٌُْعَرُض َعلَ  ِرِهْم َف ٌْ ا َمْوَتى َؼ َة. َواْلُمَراُد بَِمْوَتاُكْم َمْوَتى اْلُمْسلِِمٌَن ، َوأَمَّ ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ ِهْم اإْلِْساَلُم َكَما َعَرَضُه َف ٌْ

ْخُدُمُه َفَعاَدهُ َوَعَرضَ  ٌَ ًِّ الَِّذي َكاَن  مِّ ِه ِعْنَد الوفاة َوَعلَى الذِّ ِه َوَسلََّم َعلَى َعمِّ ٌْ ُ َعلَ ِه اإْلِْساَلَم  َصلَّى هللاَّ ٌْ َعلَ

  َفأَْسلََم .

  فوابد أخرى:

َر اْلَمِرٌُض بَِسَعِة َرحْ  .ٔ ٌَُذكَّ ِه لَِما أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن ٌَستحب أَْن  ُه بَِربِّ ْحُسُن َظنُّ ٌَ ِه َف ِ َولُْطفِِه َوبِرِّ َمِة هللاَّ

ُموَتنَّ أََحُدُكْم إ ٌَ ٌَقُولُ َقْبلَ َمْوتِِه:اَل  ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌُْحِسُن َحِدٌِث َجابٍِر َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ الَّ َوُهَو 

 ِ نَّ بِاهلَلَّ   {. الظَّ

َحُه ِمْن َحِدٌِث أَبِ  .ٕ اِق الموت إلَى اْلقِْبلَِة لَِما أَْخَرَجُه اْلَحاِكُم َوَصحَّ ٌَ َه َمْن ُهَو فًِ سِّ ٌَُوجَّ ً ٌَستحب أَْن 

ِه َوَسلََّم ِحٌَن َقِدَم اْلَمِدٌَنَة َسأَلَ َعْن اْلَبَراِء ْبِن َمعْ  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ًَ ، َقَتاَدَة } أَنَّ النَّ ُروٍر َقالُوا : ُتُوفِّ

 ِ َه اْلقِْبلََة إَذا اُْحُتِضَر َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌَُوجَّ ِ ، َوأَْوَصى أَْن  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ ُ َوأَْوَصى بُِثلُِث َمالِِه لَك   َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم : أََصاَب اْلفِْطَرَة ، َوَقْد َرَدْدُت ُثلَُثُه َعلَى َولَِدهِ  ٌْ ِه ، َوَقالَ : اللَُّهمَّ اْؼفِْر  َعلَ ٌْ ُثمَّ َذَهَب َفَصلَّى َعلَ

َتك َوَقْد َفَعْلت {.   لَُه َوأَْدِخْلُه َجنَّ

   

 

 

 

 

 الحدٌث الخامس:قضاء دٌن المٌت.

ِه َوَسلََّم  - ٙٓ٘ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َعْن النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ نِِه َحتَّى َعْن أَبًِ ُهَر ٌْ َقالَ:}َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة بَِد

 ٌُْقَضى َعْنُه{
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  (0ٙ/ ص  ٖكتاب الجنابز )ج –سبل السالم                                                                     

َنُه.حدٌث حسن رَ  درجة الحدٌث: ْرِمِذيُّ َوَحسَّ   َواهُ أَْحَمُد َوالتِّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

نِِه َبْعَد َمْوتِِه َوَقْد َوَرَد  .ٔ ٌْ ٌُِّت َمْشُؽواًل بَِد َزالُ اْلَم ٌَ ُه اَل  فٌه استحباب المبادرة بقضاء دٌن المٌت ألَنَّ

 ُ
ِن َحتَّى َتَرَك َصلَّى هللاَّ ٌْ ْشِدٌُد فًِ الدَّ لَُه َعْنُه التَّ ٌن َحتَّى َتَحمَّ ٌْ ِه َد ٌْ اَلَة َعلَى َمْن َماَت َوَعلَ ِه َوَسلََّم الصَّ ٌْ  َعلَ

ِل َدْفَعٍة ِمْن  ِهٌِد ِعْنَد أَوَّ ٌُْؽَفُر لِلشَّ ُه  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ َحاَبِة ، َوأَْخَبَر َصلَّى هللاَّ َدِمِه ُكلُّ َذْنٍب إالَّ َبْعُض الصَّ

نَ  ٌْ   . الدَّ

ِن اْلَمأْ  .ٕ ٌْ ُه أََهمُّ اْلُحقُوِق،َوإَِذا َكاَن َهَذا فًِ الدَّ َخلُِّص َعْنُه َقْبلَ اْلَمْوِت،َوأَنَّ ُخوِذ بِِرَضا وفٌِِه َحثٌّ َعلَى التَّ

َؾ بَِما أُِخَذ َؼْصًبا َوَنْهًبا َوَسْلًبا . ٌْ   َصاِحبِِه َفَك

   

 الحدٌث السادس:ؼسل أحد الزوجٌن اآلخر

ْلُتك { سبل السالم  - ٙٔ٘ ِه َوَسلََّم َقالَ لََها : لَْو ِمّت َقْبلًِ لََؽسَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َعْن َعابَِشَة أَنَّ النَّ كتاب –ََ

  (5٘/ ص  ٖالجنابز )ج 

اَن . درجة الحدٌث: َحُه اْبُن ِحبَّ   حدٌث صحٌح َرَواهُ أَْحَمُد َواْبُن َماَجْه َوَصحَّ

  المستفادة من الحدٌث:األحكام الفقهٌة 

ٍس رَ  .ٔ ٌْ لَ َزْوَجَتُه َوُهَو َقْولُ اْلُجْمُهوِر َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَم ٌَُؽسِّ ُجِل أَْن  ُ فٌِِه َداَللٌَة َعلَى أَنَّ لِلرَّ ًَ هللاَّ ِض

 ُ
ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض لََها َعلِ ٌَُؽسِّ ُ َعْنَها أَْوَصْت أَْن  ًَ هللاَّ ُه َعْنَها : أَنَّ َفاِطَمَة َرِض ا فًِ اأْلََجانِِب َفإِنَّ  َعْنُه َوأَمَّ

ِد ْبِن أَبًِ َسْهٍل َعْن َمْكُحو ٌَّاٍش َعْن ُمَحمَّ ٍل َقالَ أَْخَرَج أَُبو َداُود فًِ اْلَمَراِسٌِل ِمْن َحِدٌِث أَبًِ َبْكِر ْبِن َع

ِه َوَسلََّم : } إَذا َماَتْت ا ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُرَها : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ َس فٌِِهْم اْمَرأَةٌ َؼ ٌْ َجاِل لَ ْلَمْرأَةُ َمَع الرِّ

ٌُْدَفَناِن { َوُهَما بَِمْنِزلَِة مَ  َماِن َو مَّ ٌَ ٌُ ُهَما  ُرهُ َفإِنَّ ٌْ َس َمَعُهنَّ َرُجلٌ َؼ ٌْ َساِء لَ ُجلُ َمَع النِّ ِجُد اْلَماَء َوالرَّ ٌَ ْن اَل 

  اْنَتَهى وإسناده ضعٌؾ.

َها َقالَْت : لَْو َوفٌه جواز ُؼْسلُ الْ  .ٕ ٌُْسَتَدلُّ لَُه بَِما أَْخَرَجُه أَُبو َداُود َعْن } َعابَِشَة أَنَّ َمْرأَِة َزْوَجَها و

ُر نَِسابِِه { وَ  ٌْ ِه َوَسلََّم َؼ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ لَ َرُسولَ هللاَّ َحُه اْسَتْقَبْلت ِمْن أَْمِري َما اْسَتْدَبْرت َما َؼسَّ َصحَّ

ًُّ " ِمْن أَنَّ أََبا َبْكٍر أَْوَصى اْمَرأََتُه أَْسمَ اْلَحاِكُم وَ  َهقِ ٌْ ُدهُ َما َرَواهُ اْلَب ٌِّ ٌَُؤ ٍة .َو ٌَّ اَء بِْنَت إِْن َكاَن َقْولَ َصَحابِ

ْنِكْرهُ أََحٌد. ٌُ لَُه َولَْم  ٍس أَْن ُتَؽسِّ ٌْ   ُعَم
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 الحدٌث السابع:فضل كثرة المصلٌن على المٌت.

ا - ٖٕ٘ قُولُ:} َما ِمْن َرُجٍل َعْن اْبِن َعبَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُهَما َقالَ : َسِمْعت النَّ ًَ هللاَّ ٍس َرِض

 ُ
ًبا، إالَّ َشفََّعُهْم هللاَّ ٌْ ِ َش ٌُْشِرُكوَن بِاهلَلَّ قُوُم َعلَى ِجَناَزتِِه أَْرَبُعوَن َرُجاًل،اَل  ٌَ ُموُت َف ٌَ –سالم  فٌِِه { سبل الُمْسلٍِم 

  (0ٓٔ/ ص  ٖكتاب الجنابز )ج 

 حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم .  درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

فِـٌِع فـً حاجة ٌسأَلُها لؽٌره. و َشَفَع إِلـٌه: فـً  فاعُة: كالم الشَّ ْشَفُع شفاعًة و َتَشفََّع: َطلََب.والشَّ ٌَ شَفَع لـً 

  معنى َطلََب إِلـٌه.

  ادة من الحدٌث:األحكام الفقهٌة المستف

ِت َوأَنَّ َشَفاَعَة اْلُمْؤِمِن َنافَِعٌة َمْقبُ  ٌِّ ولٌَة ِعْنَدهُ َتَعالَى َوفًِ فًِ اْلَحِدٌِث َدلٌِلٌ َعلَى َفِضٌلَِة َتْكثٌِِر اْلَجَماَعِة َعلَى اْلَم

ْبلُُؽونَ  ٌَ ٌة ِمْن اْلُمْسلِِمٌَن  ِه أُمَّ ٌْ ٌَُصلًِّ َعلَ ٍة َما ِمْن ُمْسلٍِم  ٌَ ْشَفُعوَن فٌِِه إالَّ ُشفُِّعوا فٌِِه َوفًِ  ِرَوا ٌَ ُكلُُّهْم ِماَبًة 

َجْت أَْجِوَبًة لَِسابِلٌَِن َسأَلُوا َعْن َذلِكَ  ٍة َثاَلَثُة ُصفُوٍؾ َقالَ اْلَقاِضً:قٌِلَ:َهِذِه اأْلََحاِدٌُث َخرَّ ٌَ َفأََجاَب ُكلُّ َواِحٍد  ِرَوا

  َعْن ُسَؤالِِه .

 

 لى المٌت بعد دفنه.الحدٌث الثامن:الصالة ع

ًُّ َصلّى هللا َعلٌَْ  ًَ هللا َعْنه فً قّصة المرأَِة الّتً كانْت َتقُمُّ المْسجد قال َفسأَلَ َعْنها الّنب رَة رض ٌْ ِه َعْن أَبً ُهر

ُدلُونً على َقْبرها " َوَسلّم َفَقالُوا : ماتْت َفَقالَ : " أََفال ُكْنُتْم آَذْنُتُمونً ؟ " َفكأَنُهْم َصّؽروا أَْمرها َفَقال : " 

ها. ٌْ   َفَدلُّوه َفَصلى َعلَ

ِه وزاَد مْسلٌم ثمَّ قالَ : " إنَّ هذِه اْلقُُبور مملُوَءةٌ ُظْلَمٌة على أهلِها درجة الحدٌث: ٌْ حدٌث صحٌح ُمّتَفٌق َعلَ

هم " وهذه الزٌادة لم ٌخرجها البخار ٌْ ُرَها لَُهْم بصالتً َعلَ ٌَُنوِّ ي ألنها مدرجة فً هذا وإنَّ هللا عزَّ وجلَّ 

  اإلسناد وهً من مراسٌل ثابت كما قال أحمد.

  ؼرٌب الحدٌث:

 َتقم المسجد: أي تخرج القمامة منه وهً الكناسة.  

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

 والحدٌث دلٌل على صحة الصالة على المٌت بعد دفنه مطلقاً سواء أصلً علٌه قبل الدفن أم ال وإلى هذا

ذهب الشافعً وٌدل له أٌضاً صالته صلى هللا علٌه وآله وسلم على البراء بن معرور فإنه مات والنبً 

ِه َوَسلّم بمكة فلما قدم صلى على قبره وكان ذلك بعد شهر من وفاته.  ٌْ  َصلّى هللا َعلَ
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 المحاضرة الثالثة عشرة

  شرح أحادٌث من كتاب الجنابز

 بعد التكبٌرة الثانٌة.الحدٌث األول:الدعاء للمٌت 

ِه َوَسلََّم َعلَى ِجنَ  - ٖٓ٘ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه " َقالَ } : َصلَّى َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ اَزٍة َعْن َعْوِؾ ْبِن َمالٍِك َرِض

ْع ُمْدَخلَُه ، َفَحفِْظت ِمْن ُدَعابِِه : اللَُّهمَّ اْؼفِْر لَُه ، َواْرَحْمُه ، َوَعافِِه ، َواْعُؾ َعْنُه ،  َوأَْكِرْم ُنُزلَُه ، َوَوسِّ

نَ  ٌَُض ِمْن الدَّ ْوُب اأْلَْب ٌَُنقَّى الثَّ ا َكَما  ٌَ ْلِج َواْلَبَرِد ، َوَنقِِّه ِمْن اْلَخَطا ًرا َواْؼِسْلُه بِاْلَماِء َوالثَّ ٌْ ِس ، َوأَْبِدْلُه َداًرا َخ

ًرا ِمْن أَْهلِِه ، َوأَ  ٌْ اِر { سبل السالم ِمْن َداِرِه ، َوأَْهاًل َخ َة ، َوقِه فِْتَنَة اْلَقْبِر َوَعَذاَب النَّ كتاب –ْدِخْلُه اْلَجنَّ

  (0ٔٔ/ ص  ٖالجنابز )ج 

 حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم . درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

ُوب أي اتَّسخ. َنُس: الوسُخ وقد َتَدنَّس الثَّ   الدَّ

ُتهُ  ٌَ َقاُء: النظافة.  ونقه: ُنَقاَوةُ الشًء و ُنَقا : أي نظٌؾ و النَّ ًٌّ   خٌاره والَنقِ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

فٌه أنه ٌستحب الدعاء للمٌت بهذا الدعاء وبؽٌره من األدعٌة التً ثبتت عن النبً صلى هللا علٌه  .ٔ

ُ َتَعالَى َعْنُه َقالَ } : َكاَن رَ  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ِه َوَسلََّم إَذا وسلم كحدٌث أَبًِ ُهَر ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُسولُ هللاَّ

تَِنا ، َوَشاِهِدَنا ، َوَؼابِبَِنا ، َوَصِؽٌِرَنا ،  ٌِّ َنا ، َوَم ٌِّ قُولُ : اللَُّهمَّ اْؼفِْر لَِح ٌَ َوَكبٌِِرَنا َصلَّى َعلَى ِجَناَزٍة 

ا فَ  ته ِمنَّ ٌْ ٌَ ا َفَتَوفَُّه َعلَى اإْلٌَِماِن َوَذَكِرَنا ، َوأُْنَثاَنا ، اللَُّهمَّ َمْن أَْح ته ِمنَّ ٌْ أَْحٌِِه َعلَى اإْلِْساَلِم ، َوَمْن َتَوفَّ

  .اللَُّهمَّ اَل َتْحِرْمَنا أَْجَرهُ ، َواَل ُتِضلََّنا َبْعَدهُ { َرَواهُ ُمْسلٌِم َواأْلَْرَبَعُة.

افِ  .ٕ ُهْم ُشَفَعاُء َوالشَّ ٌُِرٌُد َقُبولَ َشَفاَعتِِه فٌه حث على اإلخالص فً الدعاء للمٌت أِلَنَّ َبالُِػ فًِ َطلَبَِها  ٌُ ُع 

َعاَء { رَ  ِت َفأَْخلُِصوا لَُه الدُّ ٌِّ ُتْم َعلَى اْلَم ٌْ ِه َوَسلََّم : } إَذا َصلَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َواهُ أَُبو َداُود فٌِِه قال النَّ

اَن. َحُه اْبُن ِحبَّ   َوَصحَّ

 

 سراع بالجنازة.الحدٌث الثانً:الندب إلى اإل
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ِه َوَسلََّم َقالَ:}أَْسِرُعوا بِاْلِجَناَزةِ  - ٖٖ٘ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُ َعْنُه َعْن النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ،َفإِْن َتُك َعْن أَبًِ ُهَر

ِه َوإِْن َتُك ِسَوى َذلَِك َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن رِ  ٌْ ُموَنَها إلَ ٌر ُتَقدِّ ٌْ / ص  ٖالجنابز)ج  -َقابُِكْم {سبل السالم َصالَِحًة َفَخ

ٕٕٔ.)  

ِه .درجة الحدٌث: ٌْ َفٌق َعلَ   حدٌث صحٌح ُمتَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

 ِ ُدهُ َحِدٌُث اْبِن ُعَمَر َسِمْعت َرُسولَ هللاَّ ٌِّ ٌَُؤ ِت َوَدْفنِه َو ٌِّ ِه اْلَحِدٌُث َدلٌِل َعلَى اْلُمَباَدَرِة بَِتْجِهٌِز اْلَم ٌْ ُ َعلَ  َصلَّى هللاَّ

ًُّ بِإِسْ  َبَرانِ قُولُ:إَذا َماَت أََحُدُكْم َفاَل َتْحبُِسوهُ َوأَْسِرُعوا بِِه إلَى َقْبِرِه { أَْخَرَجُه الطَّ ٌَ   َناٍد َحَسٍن .َوَسلََّم 

ٍة ٌُ  ْنَتِهً إلَى ِشدَّ ٌَ ُه اَل  ُث إنَّ ٌْ ِت أَْو َمَشقٍَّة ٌُْسَتَحبُّ اإْلِْسَراُع بِالجنازة لَِكْن بَِح ٌِّ َخاُؾ َمَعَها ُحُدوُث َمْفَسَدٍة بِاْلَم

ٌُْكَرهُ  ِة اْلَمْشًِ اْلُمْعَتاِد َو ٌَّ ِع َواْلُجْمُهوِر. اْلُمَراُد بِاإْلِْسَراِع َفْوَق َسِج ٌِّ ِدٌُد.َعلَى اْلَحاِمِل َواْلُمَش   اإْلِْسَراُع الشَّ

  الحكمة من اإلسراع بالجنازة

َما أَدَّ  ْفِن َوأِلَنَّ اْلُبْطَء ُربَّ ٌِِّت َعْن الدَّ َتَباَطأَ بِاْلَم ٌَ ًُّ : َمْقُصوُد اْلَحِدٌِث أَْن اَل  اِل َقالَ اْلقُْرُطبِ ٌَ َباِهً َوااِلْختِ  ى إلَى التَّ

ٌر  ٌْ ُموَنَها الحكمة من اإلسراع وردت بنص الحدٌث وهً قوله صلى هللا علٌه وسلم َفإِْن َتُك َصالَِحًة َفَخ ُتَقدِّ

ِه ، َوإِْن َتُك ِسَوى َذلَِك َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكْم. ٌْ   إلَ

 

 الحدٌث الثالث:تحرٌم إٌذاء المٌت

ا { - ٓٗ٘ ًٌّ ِت َكَكْسِرِه َح ٌِّ ِه َوَسلََّم َقالَ : } َكْسُر َعْظِم اْلَم ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ سبل السالم  َعْن َعابَِشَة أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

  (ٕٗٔ/ ص  ٖكتاب الجنابز)ج  –

حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود بِإِْسَناٍد َعلَى َشْرِط ُمْسلٍِم.وزاد ابن ماجه من حدٌث أم سلمَة درجة الحدٌث:

  “فً اإلثم”رضً هللا عنها 

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

.فٌه َداَللٌَة َعلَى ُوُجوِب اْحتَِراِم اْلمَ  ًُّ ٌُْحَتَرُم اْلَح ِت َكَما  ٌِّ  

   

 الحدٌث الرابع:النهً عن البناء على القبور 

ٌُبنى علٌه. -٘ٗ٘ ٌُقعد علٌه وأن  َص القبر وأن  ٌَُجصَّ  عن جابر َنهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن 

 حدٌث صحٌح رواه مسلم. درجة الحدٌث: 
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  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َتابِ اْلَحدِ  ْنُدوِق اْلُمَزْخَرِؾ َوَوْضِع السَّ ْجِصٌِص َوَوْضِع الصُّ ْزٌٌِِن َوالتَّ ِر َعلَى ٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم اْلِعَماَرِة َوالتَّ

ٌُْفِضً َمَع ُبْعِد اْلَعْهِد َوَفْشوِ  ِح بِِجَداِر اْلَقْبِر َوأَنَّ َذلَِك َقْد  َمسُّ ِه  اْلَقْبِر َوَعلَى َسَمابِِه َوالتَّ ٌْ اْلَجْهِل إلَى َما َكاَن َعلَ

ِرٌ ِة َقَطَع لَِهِذِه الذَّ ٌَّ ابَِقُة ِمْن ِعَباَدِة اأْلَْوَثاِن َفَكاَن فًِ اْلَمْنِع َعْن َذلَِك بِاْلُكلِّ ِة إلَى اْلَفَسادِ اأْلَُمُم السَّ ٌَ   َعِة اْلُمْفِض

 ُ
َرَة بِلَْفِظ } لََعَن هللاَّ ٌْ ابِِهْم َمَساِجَد { َوأَْخَرَج .وٌدل على ذلك َحِدٌِث أَبًِ ُهَر ٌَ َخُذوا قُُبوَر أَْنبِ ُهوَد َوالنََّصاَرى اتَّ ٌَ  اْل

ِه رَ  ٌْ اِج اأْلََسِديِّ : أَْبَعُثك َعلَى َما َبَعَثنًِ َعلَ ٌَّ ْرِمِذيُّ } أَنَّ َعلًِ رضً هللا عنه َقالَ ؛ أِلَبًِ اْلَه ِ َصلَّى التِّ ُسولُ هللاَّ

ِه َوسَ  ٌْ ُ َعلَ ته َواَل تِْمَثااًل إالَّ َطَمْسته {.هللاَّ ٌْ   لََّم أَْن اَل أََدَع َقْبًرا ُمْشِرًفا إالَّ َسوَّ

 

 الحدٌث الخامس:استؽفار الحً للمٌت وثبوت سؤال القبر

ِه َوَسلََّم إذَ  َ- ٘ٗ٘ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه َقالَ } : َكاَن َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ٌِِّت َعْن ُعْثَماَن َرِض ا َفَرَغ ِمْن َدْفِن اْلَم

ٌُْسأَلُ { سبل السالم  ُه اآْلَن  ْثبٌَِت ، َفإِنَّ ِه َوَقالَ : اْسَتْؽفُِروا ؛ أِلَِخٌُكْم َواْسأَلُوا لَُه التَّ ٌْ كتاب الجنابز)ج -َوَقَؾ َعلَ

  (ٕ٘ٔ/ ص  ٖ

َحُه اْلَحاِكُم . درجة الحدٌث:    حدٌث صحٌح َرَواهُ أَُبو َداُود ، َوَصحَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

َنا اْؼفِ  .ٔ ِه َوَرَد َقْوله َتَعالَى : } َربَّ ٌْ ًِّ لَُه َوَعلَ ٌِِّت بِاْستِْؽَفاِر اْلَح ْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا فٌِِه َداَللٌَة َعلَى اْنتَِفاِع اْلَم

 الَِّذٌَن َسَبقُوَنا بِاإْلٌَِماِن { 

َخاِن  فٌه داللة َعلَى أَنَّ المٌت .ٕ ٌْ ِحٌَحُة َكَما أَْخَرَج َذلَِك الشَّ ٌُْسأَلُ فًِ اْلَقْبِر َوَقْد َوَرَدْت بِِه اأْلََحاِدٌُث الصَّ

َت إَذا ُوِضَع فًِ َقْبِرِه وَ  ٌِّ ِه َوَسلََّم َقالَ : } إنَّ اْلَم ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ َتَولَّى َعْنُه َفِمْنَها ِمْن َحِدٌِث أََنٍس أَنَّ

اَن َوالتِّ أَْصَحابُ  ْسَمَع َقْرَع نَِعالِِهْم { َزاَد ُمْسلٌِم " َوإَِذا اْنَصَرفُوا أََتاهُ َملََكاِن " َزاَد اْبُن ِحبَّ ٌَ ُه لِ ْرِمِذيُّ ُه إنَّ

ِكٌُر  ٌَُقالُ أِلََحِدِهَما : اْلُمْنَكُر َواآْلَخُر النَّ َرَة } أَْزَرَقاِن أَْسَوَداِن  ٌْ  ِمْن َحِدٌِث أَبًِ ُهَر

 

   

 الحدٌث السادس:زٌارة المقابر.

ُ عَ - 7ٗ٘ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َتَعالَى َعْنُه َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ًِّ َرِض ِب اأْلَْسلَِم ٌْ َدَة ْبِن اْلُحَص ٌْ ِه َوَسلََّم : } َعْن ُبَر ٌْ لَ

َها ُتَذكِّ  اَرِة اْلقُُبوِر َفُزوُروَها َفإِنَّ ٌَ ُتُكْم َعْن ِز ٌْ / ص  ٖكتاب الجنابز)ج -ُر اآْلِخَرَة " . سبل السالم ُكْنت َنَه

ٔ٘0)  

ا. درجة الحدٌث:  ٌَ ْن ُد فًِ الدُّ   حدٌث صحٌح َرَواهُ ُمْسلٌِم. َزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِدٌِث اْبِن َمْسُعوٍد " َوُتَزهِّ
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  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ا ٌَ تِِه ِز ٌَّ ُه فًِ لَْفِظ َحِدٌِث اْبِن َمْسُعوٍد فٌه داللة َعلَى َمْشُروِع َها لاِِلْعتَِباِر َفإِنَّ اِن اْلِحْكَمِة فٌَِها َوأَنَّ ٌَ َرَة اْلقُُبوِر َوَب

ا َفإَِذا َخلَْت ِمْن َهِذِه لَْم َتُكْن ُمَراَدًة َشْرعً  ٌَ ْن ْزِهٌِد فًِ الدُّ َها ِعْبَرةٌ َوِذْكٌر لِْْلِخَرِة َوالتَّ  ا: َفإِنَّ

 ُ
ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ َفاًقا دون النساء لحدٌث أَبًِ ُهَر اَرِة َوُهَو أَْمُر َنْدٍب اتِّ ٌَ َجاِل بِالزِّ  َعْنُه } أَنَّ َفُزوُروَها أَْمٌر لِلرِّ

ِه َوَسلََّم لََعَن َزابَِراِت اْلقُُبوِر( َوَقْد َقالَ َبْعُض أَْهِل اْلِعلْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َص َرُسولَ هللاَّ ٌَُرخِّ ِم : إنَّ َهَذا َكاَن َقْبلَ أَْن 

َجالُ َوالنِّ  َص َدَخلَ فًِ ُرْخَصتِِه الرِّ ا َرخَّ اَرِة اْلقُُبوِر َفلَمَّ ٌَ ِه َوَسلََّم فًِ ِز ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َساُء َوَقالَ َبْعُضُهْم : النَّ

َساِء لِقِلَِّة  اَرةُ اْلقُُبوِر لِلنِّ ٌَ َما ُكِرَه ِز  َصْبِرِهنَّ َوَكْثَرِة َجَزِعِهنَّ . إنَّ

ِ وَ  اَر َقْوٍم ُمْؤِمنٌَِن َوَرْحَمُة هللاَّ ٌَ ُكْم ِد ٌْ اَلُم َعلَ ْدُعو استحباب أن ٌقول الزابر ِعْنَد ُوُصولِِه اْلَمَقابَِر ) السَّ ٌَ َبَرَكاُتُه َو

ُدلُّ لَِما َقالَُه َبْعُض أَْهلِ  ٌَ ا  لَُهْم بِاْلَمْؽفَِرِة َوَنْحِوَها َو ٌَ َؾ أَقُولُ  ٌْ اْلِعْلِم َما أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن } َعابَِشَة َقالَْت : َك

اِر ِمْن اْلُمْسلِِمٌَن َواْلُمْؤمِ  ٌَ اَلُم َعلَى أَْهِل الدِّ ِ إَذا ُزْرت اْلقُُبوَر ؟ َفَقالَ : قُولًِ : السَّ ُ َرُسولَ هللاَّ ْرَحُم هللاَّ ٌَ نٌَِن 

ا وَ  ِمٌَن ِمنَّ ُ بُِكْم اَلِحقُوَن( اْلُمَتَقدِّ ا إْن َشاَء هللاَّ ِرٌَن َوإِنَّ  اْلُمَتأَخِّ

 

 الحدٌث السابع:تحرٌم النٌاحة وجواز البكاء

ِه َوَسلَّ  - ٓ٘٘ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َتَعالَى َعْنُه َقالَ}: لََعَن َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ابَِحَة َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ َرِض َم النَّ

  (ٕٙٔ/ ص  ٖالجنابز )ج -اْلُمْسَتِمَعَة.سبل السالم وَ 

ُ َتَعالَى َعْنَها َقالَْت } : أََخَذ  درجة الحدٌث: ًَ هللاَّ َة َرِض ٌَّ حدٌث حسن لؽٌره أَْخَرَجُه أَُبو َداُود. َوَعْن أُمِّ َعِط

ِه . ٌْ َفٌق َعلَ ِه َوَسلََّم أَْن اَل َنُنوَح .ُمتَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َنا َرُسولُ هللاَّ ٌْ   َعلَ

وْ ؼرٌب الحدٌث: َواُح ُهَو َرْفُع الصَّ ٌِِّت َوَمَحاِسِن أَْفَعالِِه.النُّ   ِت بَِتْعِدٌِد َشَمابِِل اْلَم

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ُكوُن  .ٔ ٌَ ِه .إْذ اَل  ٌْ َواْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم النٌاحة على المٌت واالستماع للنابحة َوُهَو ُمْجَمٌع َعلَ

ٍم وٌشهد لذ َس اللَّْعُن إالَّ َعلَى ُمَحرَّ ٌْ ِه َوَسلََّم : } لَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ لك اْبِن َمْسُعوٍد َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

ِه وَحِدٌِث أَبًِ ُموَسى ٌْ َفٌق َعلَ ِة { ُمتَّ ٌَّ ٌُوَب َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِهلِ ا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َوَشقَّ اْلُج أَنَّ  ِمنَّ

 ُ
ِ َصلَّى هللاَّ ْن َحلََق َوَسلََق َوَخَرَق {. َرُسولَ هللاَّ ِه َوَسلََّم َقالَ : } أََنا َبِريٌء ِممَّ ٌْ   َعلَ

ًّ َعْن أَبًِ  .ٕ َسابِ ُدلُّ له َما أَْخَرَجُه النَّ ٌَ ًٍّ َعْنُه َكَما  ُر َمْنِه ٌْ فٌه جواز البكاء على المٌت َفإِنَّ اْلُبَكاَء َؼ

ٌٌِّت ِمْن آِل َرُسولِ  َرَة َقالَ : } َماَت َم ٌْ ِه َفَقاَم  ُهَر ٌْ ْبِكٌَن َعلَ ٌَ َساُء  ِه َوَسلََّم َفاْجَتَمَع النِّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

َن تَ  ٌْ ا ُعَمُر َفإِنَّ اْلَع ٌَ ِه َوَسلََّم : َدْعُهنَّ  ٌْ ُ َعلَ ْطُرُدُهنَّ َفَقالَ لَُه َصلَّى هللاَّ ٌَ ْنَهاُهنَّ َو ٌَ ْدَمُع َواْلَقْلُب ُعَمُر 

ِه َوَسلََّم {.ُمَصاٌب َواْلَعهْ  ٌْ ُ َعلَ َنُب بِْنُتُه َصلَّى هللاَّ ٌْ ًَ َز ُت ِه ٌِّ   ُد َقِرٌٌب (َواْلَم
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 الحدٌث الثامن:النهً عن سب األموات.

ِه َوَسلََّم:} اَل َتُسبُّوا اأْلَ  - 0٘٘ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنَها َقالَْت : َقالَ َرُسولُ هللاَّ ًَ هللاَّ ُهْم مْ َعْن َعابَِشَة َرِض َواَت،َفإِنَّ

ُموا {   َقْد أَْفَضْوا إلَى َما َقدَّ

  (75ٔ/ ص  ٖكتاب الجنابز)ج  –سبل السالم                                             

  حدٌث صحٌح َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ .درجة الحدٌث:

  ؼرٌب الحدٌث:

ُموا ِمْن    اأْلَْعَماِل.أَْفَضْوا :أَْي َوَصلُوا إلَى َما َقدَّ

  األحكام الفقهٌة المستفادة من الحدٌث:

ُه مُ  اِهُر أَنَّ ٌص بَِجَواِز َسبِّ اْلَحِدٌُث َدلٌِلٌ َعلَى َتْحِرٌِم َسبِّ اأْلَْمَواِت َوَظاِهُرهُ اْلُعُموُم لِْلُمْسلِِم َواْلَكافِِر والظَّ َخصَّ

ُ ِمْن َذمِّ اْلُكفَّارِ  ٌص بَِبْعِض  اْلَكافِِر لَِما َحَكاهُ هللاَّ فًِ ِكَتابِِه اْلَعِزٌِز َكَعاٍد َوَثُموَد َوأَْشَباِهِهْم، وقٌل اْلَحِدٌُث ُمَخصَّ

ِه َوَسلََّم بِِجَناَزٍة َفأَْثَنْوا َعلٌَْ  ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ ٌْ ُه َمرَّ َعلَ ُهمْ اْلُمْؤِمنٌَِن َكَما فًِ اْلَحِدٌِث } أَنَّ ا اْلَحِدٌَث َوأََقرَّ  َها َشّرً

} ِ اُر ُثمَّ َقالَ : أَْنُتْم ُشَهَداُء هللاَّ ِه َوَسلََّم َعلَى َذلَِك َبلْ َقالَ : َوَجَبْت أَْي النَّ ٌْ ُ َعلَ   َصلَّى هللاَّ

  الحكمة من النهً عن سب األموات:

ْحُرُم إَذا َتأَذَّ  ٌَ اَء " ( َقالَ اْبُن َرِشٌٍد : إنَّ َسبَّ اْلَكافِِر  ٌَ ْحُصلْ بِِه ) َفُتْؤُذوا اأْلَْح ٌَ ِحلُّ إَذا لَْم  ٌَ ًُّ اْلُمْسلُِم َو ى بِِه اْلَح

 ٌِّ ُكوَن فٌِِه َمْصلََحٌة لِْلَم ٌَ ُروَرةُ َكأَْن  ِه الضَّ ٌْ ْحُرُم إالَّ إَذا َدَعْت إلَ ٌَ ا اْلُمْسلُِم َف ُة َوأَمَّ ٌَّ ِت إَذا أُِرٌَد َتْخلٌُِصُه ِمْن اأْلَِذ

َبِة لَِجَماَعٍة  َمْظلَِمٍة َوَقَعْت ِمْنُه َفإِنَّهُ  ٌْ ًَ ِمْن َجَواِز اْلَؽ ُه َوُهَو َنِظٌُر َما اُْسُتْثنِ ِجُب إَذا اْقَتَضى َذلَِك َسبَّ ٌَ ْحُسُن َبلْ  ٌَ

اِء أِلُُموٍر. ٌَ   ِمْن اأْلَْح

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة عشرة

  شرح حدٌث تشرٌع األذان

ِه َقالَ } : َطاَؾ بًِ  - ٘ٙٔ ِد ْبِن َعْبِد َربِّ ٌْ ِ ْبِن َز ُ أَْكَبُر  -َعْن َعْبِد هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ َوأََنا َنابٌِم َرُجلٌ َفَقالَ : َتقُولُ : هللاَّ

ِر َتْرِجٌٍع ، َواإْلَِقاَمَة فَُراَدى ، إالَّ  -، َفَذَكَر اأْلََذاَن  ٌْ ْكبٌِِر بَِؽ اَلةُ بَِتْربٌِِع التَّ ا أَْصَبْحُت  - َقْد َقاَمْت الصَّ َقالَ : َفلَمَّ

ا َحقٍّ { كتاب الصالة سبل السالم ج  ٌَ َها لَُرْؤ ِه َوَسلََّم َفَقالَ : إنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ  .ٕٗص  ٕأََت
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َمَة. درجة الحدٌث: ٌْ ْرِمِذيُّ َواْبُن ُخَز َحُه التِّ  حدٌث صحٌح أَْخَرَجُه أَْحَمُد َوأَُبو َداُود .َوَصحَّ

 ترجمة الراوي:

ًُّ ، َشِهَد، اْلَعَقَبَة ، وَ   ِه اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِج ِد ْبِن َعْبِد َربِّ ٌْ ِ ْبُن َز ٍد َعْبُد هللاَّ َد َبْعَدَها َبْدًرا ، َواْلَمَشاهِ ُهَو أَُبو ُمَحمَّ

ِن َوَثاَلثٌَِن . ٌْ  ، َماَت بِاْلَمِدٌَنِة َسَنَة اْثَنَت

ِ َوَرُسولِِه { . ُ َتَعالَى } َوأََذاٌن ِمْن هللاَّ  اأْلََذاُن لَُؽًة : اإْلِْعاَلُم ، َقالَ هللاَّ

اَلِة بِأَْلَفاٍظ َمْخُصوَصٍة .  اأْلََذاُن َشْرًعا : اإْلِْعاَلُم بَِوْقِت الصَّ

ُه َشْرٌع بَِمكَّ  َوَكانَ  َنِة اأْلُولَى ِمْن اْلِهْجَرِة ، َوَوَرَدْت أََحاِدٌُث َتُدلُّ َعلَى أَنَّ ِحٌُح َفْرُضُه بِاْلَمِدٌَنِة فًِ السَّ َة ، َوالصَّ

لُ.   اأْلَوَّ

 الرؤٌا فً االصطالح:

ففً الحدٌث)) الرؤٌا  ما ٌراه النابم فً منامه من الخٌر والشًء الحسن ،والُحلُم ما ٌراه من الشر،والقبٌح

 الصادقة من هللا، والحلم من الشٌطان.

 أقسام الرؤى:

 تنقسم الرؤى إلى قسمٌن: رؤى صحٌحة، ورؤى باطلة

 الرؤى الصحٌحة وتنقسم إلى عدة أقسام:

الرؤٌا الصادقة الظاهرة:وهً الرؤٌا التً ال تحتاج إلى تعبٌر وتقع وفق ما رأى النابم فً منامه،  (ٔ

فً دخوله هو وأصحابه المسجد  اهٌم  فً ذبح ابنه إسماعٌل، وكرؤٌا النبً وذلك كرؤٌا إبر

الحرام آمنٌن محلقٌن رؤوسهم ومقصرٌن ال ٌخافون.وهذه الرؤٌا قد تكون محبوبة للنفس،وقد 

  تكون ثقٌلة علٌها.

الرؤٌا المرموزة:وهً من األرواح .ٌرى فٌها الرابً صوراً تكون رموزاً للحقابق التً ستحصل  (ٕ

 و التً حصلت فً الواقع،وتنقسم إلى قسمٌن:رؤٌا معبرة،ورؤٌا ؼٌر معبرة.أ

الرؤٌا المعبرة: وهً الرؤٌا التً تعبر فً المنام،والتعبٌر إما أن ٌكون من صاحب الرؤٌا نفسه،  - أ

ومثال ذلك: حدٌث حدٌث ابن عمر مرفوعاً))رأٌت فً المنام امرأة سوداء ثابرة الشعر تفلة، 

  ،فأُسكنت َمْهٌَعة،فأولتها فً المنام:وباُء المدٌنة ٌنقله هللا تعالى إلى َمْهٌَعة((،أُخرجت من المدٌنة

وإما أن ٌكون التعبٌر من الَملَك، ومثال ذلك:ما رواه جابر بن عبد هللا قال:))جاءت مالبكة إلى النبً 

لوا:إن لِصاحبكم هذا وهو نابم، فقال بعضهم:إنه نابم ،وقال بعضهم:إن العٌن نابمٌة والقلب ٌقظاُن،فقا

مثالً، قال: فاضربوا له مثالً. فقال بعضهم: إنه نابم، وقال بعضهم:إن العٌن نابمة والقلب ٌقظان، فقالوا: 
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مثله كمثل رجل َبنى داراً،وَجَعلَ فٌها مأدبًة، وبعث داعٌاً، فمن أجاب الداعً دخلَ الداَر، وأكل من المأدبة، 

 ،ولم ٌأكل من المأدبة. فقالوا:أولوها له ٌفقهها، ومن لم ٌجب الداعً لم ٌدخل الدار

، فقال بعضهم:إنه نابم وقال بعضهم إن العٌن نابمة والقلب ٌقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعً محمد 

 فقد عصى هللا، ومحمد فرق بٌن الناس((. فقد أطاع هللا، ومن عصى محمداً  فمن أطاع محمداً 

الرؤٌا ؼٌر المعبرة: وهً رؤٌا بعٌدة المرام، ٌحتاج المعبر فٌها إلى مهارة فابقة لحل رموزها،  -ب 

أنه ٌشرب  والكشؾ عن مدلولها. وهذه من أكثر أنواع المرابً حدوثاً، ومن ذلك رؤٌا النبً 

ي فً أظفاره، ثم أعطى فضله عمر  ، وتعبٌر ذلك بأنه العلم.  من قدح لبن، حتى رأى الرِّ

 لرؤٌا الباطلة، وال تعبٌر لها، وتنقسم إلى عدة أقسام:ا

ٌُشؽل به المرء فً الٌقظة فٌراه فً النوم من خوؾ عدو،  (ٔ حدٌث النفس والهم والتمنً: وهو ما 

 أو لقاء حبٌب، أو خالص من خوؾ، أو نحو ذلك.

 الحلم الذي ٌوجب الؽسل: وهذا إما أن ٌكون من الشٌطان أو من حدٌث النفس. (ٕ

حالم: وهً أن ٌرى اإلنسان كأن السماء صارت سقفاً، وٌخاؾ أن ٌقع علٌه، وأن أضؽاث األ (ٖ

 األرض رحى تدور، 

 الشٌطان ملكاً وما أشبه ذلك.أو نبت من السماء أشجار، وطلع من األرض نجوم، أو ٌخال 

رؤٌا التخوٌؾ والتحزٌن والتالعب:وهً من الشٌطان، ومثال ذلك حدٌث جابر قال:))جاء أعرابً  (ٗ

فقال: ٌا رسول هللا! رأٌت فً النابم كأن رأسً ُضِرَب فتدحرج ، فاشتددت على أَثره  النبً  إلى

  لألعرابً: ال تحدث الناس بتلعب الشٌطان بك فً منامك. فقال رسول هللا 

نسان فً المنام: حٌث ٌتعرض الشٌطان لْنسان فً المنام بالوسوسة وسوسة الشٌطان لْ (٘

 لصرفه عما أمره هللا تعالى به، فٌزٌن له األعمال القبٌحة، وٌقبح له األعمال الحسنة.

ٌُرٌه سحرة الجن واإلنس للنابم:وذلك بأن ٌستعٌن الساحر ببعض الرموز والطالسم واألدعٌة  (ٙ ما 

  فً روع النابم. والتعاوٌذ، فٌدخل بعض ما ٌرٌد

 

 داللة رؤى األنبٌاء على األحكام

ال خالؾ فً ترتب األحكام الشرعٌة على رؤى األنبٌاء؛ألنها وحً من هللا عز وجل، فأول ما بدئ به النبً 

 من الوحً الرؤٌا الصادقة فً النوم. ولذلك عزم سٌدنا إبراهٌم  على ذبح ابنه إسماعٌل تطبٌقاً لما

فلما بلػ معه السعً قال ٌابنً إنً أرى فً المنام  د حكى هللا عنه فً ذلك فً قوله:رأى فً المنام، وق
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فلما أسلما  أنً أذبحك فانظر ماذا ترى قال ٌا أبِت افعل ما تؤمر  ستجدنً إن شاء هللا من الصابرٌن

  .قد صدقت الرؤٌا إنا كذلك نجزي المحسنٌن ونادٌناه أن ٌا إبراهٌموتله للجبٌن

أصحابه بالتماس لٌلة القدر فً العشر األواخر من رمضان اعتماداً على رؤٌا رآها فً  أمر النبًوقد 

المنام قال علٌه الصالة والسالم))أرٌت لٌلة القدر، ثم أٌقظنً بعض أهلً فنسٌتها، فالتمسوها فً العشر 

 الؽوابر.

 داللة رؤى عامة الناس على األحكام.

 داللة الرؤى فً عصر النبوة:

لها فهً حجة بانضمام  خالؾ فً ترتٌب األحكام الشرعٌة على رؤى ؼٌر األنبٌاء بعد إقرار النبً ال

  . تقرٌر النبً 

إلٌها ال بنفسها. ولذلك شرع األذان للصالة بهذه الكلمات المعروفة اعتماداً على رؤٌا بعض الصحابة. عن 

وسلم  بالناقوس ٌعمل لٌضرب به للناس لجمع  عبد هللا بن زٌد قال لما أمر رسول هللا  صلى هللا علٌه

الصالة طاؾ بً وأنا نابم رجل   ٌحمل ناقوسا  فً ٌده فقلت ٌا عبد هللا أتبٌع الناقوس قال وما تصنع به 

فقلت ندعو به إلى الصالة قال أفال أدلك على ما هو خٌر من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول هللا أكبر هللا 

 أكبر أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن محمدا رسول هللا أشهد أن أكبر هللا أكبر هللا

  محمدا رسول هللا حً على الصالة حً على الصالة

حً على الفالح حً على الفالح هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا قال ثم استأخر بعٌداً ثم قال وتقول إذا أقمت 

هللا أكبر أشهد أن ال اله إال هللا أشهد أن محمدا رسول هللا حً على الصالة حً على الصالة هللا أكبر 

  الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا.

فلما أصبحت أتٌت رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم  فأخبرته بما رأٌت فقال إنها لرؤٌا حق إن شاء هللا فقم 

بالل فألق علٌه ما رأٌت فلٌؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بالل فجعلت ألقٌه علٌه وٌؤذن به مع 

قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فً بٌته فخرج ٌجر رداءه وهو ٌقول والذي بعثك بالحق ٌا رسول 

  هللا لقد رأٌت مثل الذي رأى فقال رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم فلله الحمد.

أصحابه بإضافة التهلٌل مع التسبٌح والتحمٌد والتكبٌر، وجعل كل واحد منها خمساً  د أمر النبً وق

وعشرٌن اعتماداً على رؤٌا أحد أصحابه. عن زٌد بن ثابت قال: أمروا أن ٌسبحوا  دبر كل صالة  ثالثا 

ً منامه فقٌل له أمركم وثالثٌن وٌحمدوا ثالثا وثالثٌن وٌكبروا أربعا وثالثٌن فأتى رجل من األنصار ف

رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم  أن تسبحوا   دبر كل صالة  ثالثا وثالثٌن وتحمدوا ثالثا وثالثٌن وتكبروا 

أربعا وثالثٌن قال نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرٌن واجعلوا فٌها التهلٌل فلما أصبح أتى النبً  صلى هللا 

  كذلك .علٌه وسلم  فذكر ذلك له فقال اجعلوها 

 داللة الرؤى بعد عصر النبوة.
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لقد ذهب العلماء إلى القول بعدم ترتٌب األحكام الشرعٌة على الرؤى بعد عصر النبوة، فلو رأى أحد 

فأمره بشًء أو نهاه عنه ٌعرض ذلك على الشرع، فإن وافق حكمه عمل به فصار رسول هللا 

ال من المنام، وما ذكر فً الرؤٌا إنما هو للتأنٌس، وعلى هذا ٌحمل ما  االستشهاد به مأخوذاً من الشرع

جاء عن بعض العلماء من االستشهاد بالرؤٌا. وإن خالؾ ترك خضوعاً للشرع، وذلك ألن الشرٌعة قد تمت 

 ،  فً حٌاة النبً 

خ بعد وفاة النبً ولم ٌبق نسخ لحكم من أحكامه بعد وفاته، فلو خولؾ حكم الشرع بالمنام فقد حكم بالنس

 .وذلك باطل باإلجماع 

وأٌضاً لو حكم بالمنامات لفُتح باب لخروج كثٌر من الفسقة عن الشرع، إذ ٌمكن لكل أحد أن ٌترك 

 فً المنام فٌتالعب الناس بالدٌن حسب أهوابهم.  واجباً،أو ٌرتكب محرماًن وٌقول: أمرنً رسول هللا 

 . الشٌطان ال ٌتمثل بصورة النبً 

قال:)) من رآنً فً النوم فقد رأنً، فإنه ال ٌنبؽً للشٌطان  ذا ولقابل أن ٌقول: قد صح أن رسول هللا ه

ٌَُسّن  أن ٌتشبه بً((. فعلى ضوء هذا الحدٌث، فمن رأى النبً  وأمره بشًء أو نهاه عنه ٌجب علٌه،أو 

فً المنام أو نهاه عنه. فجواب ذلك: أن معنى الحدٌث من رآه على صورته  أن ٌعمل حسبما أمر به

الحقٌقٌة فقد رآه؛ ألن الشٌطان ال ٌستطٌع أن ٌتمثل بها. ولكنه ٌستطٌع أن ٌتمثل بصورة أخرى وٌوهم 

 فٌأمر بالحرام وٌنهاه عن الحالل فإن أُطٌع فً ذلك هلك المطٌع. النابم أنها صورة النبً 

 بعد عصر النبوة. فابدة الرؤى

قلت: وقد ٌقول قابل: فما فابدة الرؤٌا بعد عصر النبوة إذا لم ُتبَن علٌها األحكام الشرعٌة؟ فالجواب: أن 

الرؤى بعد عصر النبوة إنما تكون لْنذار والتبشٌر فً ؼالب األحٌان، ومما ٌدل على ذلك حدٌث أبً 

فقالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤٌا الصالحة((. فالتعبٌر هرٌرة مرفوعاً)) لم ٌبَق من النبوة إال المبشرات، 

 بالمبشرات خرج لألؼلب، فإن من الرؤٌا ما تكون منذرة وهً صادقة. 

 

 

 

 

 

 

 


