
بسم هللا الرحمن الرحیم

السنة القولیة والفعلیة والتقریریة

ِة النبویِة بأنواعھا الفعلیة والقولیة والتقریریةللسنِّ
مكانٌة عظیمة فى اإلسالم، فھى الركن الثانى من أركان

التشریع بعد القرآن الكریم، ونتناول فى بحثنا ھذا بعض
.السنن الواردة إلینا من بعض مواضع الحدیث

منھج ھذا البحث الطیب بطیب موضوعھ:
كتابمنأحادیثعشرَةالبحثھذافىنتناول-١

صحیح مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج القَُشیرّى.
المذكورالكتابترقیمحسبمرقماالحدیثنورد-٢

أعاله بسنده ومتنھ، ونذكر فى آخره تخریجھ فى
كتب السنة األخرى

ونذكرالحدیثسردبعدالشاھدموطننذكر-٣
.الفائدة

١



-١-
باب تغلیظ الكذب على رسول هللا

عوانة،أبوحدثناالُغَبرّى:عبیدبنمحمدوحدثنا]٣[-٣
عن أبى حصین، عن أبى صالح، عن أبى ھریرة قال: قال

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: من كذب على متعمدا
فلیتبوأ مقعده من النار".

٥٩٣(الدارمى)،٣٤(ماجةابن)،١١٠،٦١٩٧([البخارى
[(

منموطن الشاھد: من كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده
النار

منفائدة: الكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أكبر الكبائر فیجب تجنب ذلك األمر عظیم الضرر على

النفس وعلى األمة اإلسالمیة.

*******

٢



-٢-
كتاب الطھارة

عبدحدثناالعبدّى:الحكمبنبشرحدثنى]٢٣٨[-٢٣
ابنالعزیز (یعنى الّداَوْرِدّى) عن ابن الھاد، عن محمد

إبراھیم، عن عیسى بن طلحة، عن أبى ھریرة أن النبى
صلى هللا علیھ وسلم قال: "إذا استیقظ أحدكم من منامھ

فلیستنثر ثالث مرات، فإن الشیطان یبیت على خیاشیمھ".
)]٩٠(النسائى)،٣٢٩٥([البخارى

موطن الشاھد: فلیستنثر ثالث مرات.
سنة حتىفائدة: االستنثار ثالثا عند االستیقاظ من النوم

یطرد الشیطان عن الخیاشیم.

*******

-٣-
كتاب الصالة

مالك،علىقرأتقال:یحیى.بنیحیىحدثنى]٣٨٣[-١٠
عن ابن شھاب، عن عطاء بن یزید اللیثى، عن أبى سعید

الخدرى أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: "إذا سمعتم
النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن".

٣



)]٢٠٨(الترمذى)،٦٧٣(النسائى)،٦١١([البخارى
موطن الشاھد: فقولوا مثل ما یقول المؤذن

یقول.فائدة: من السنن المستحبة التردید خلف المؤذن ما

*******

-٤-
ت: كتاب الصالة

معاویةأبوحدثناشیبة:أبىبنبكرأبوحدثنا]٤٧٦[-٢٠٢
ووكیٌع عن األعمش، عن عبید بن الحسن، عن ابن أبى
أوفى قال: كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا رفع
لكظھره من الركوع قال: "سمع هللا لمن حمده، اللھم ربنا

الحمد، ملء السماوات، وملء األرض. وملء ما شئت من
شئ بعُد".

)]٨٧٨(ماجھابن)،٨٤٦(داوود[أبو
لكموطن الشاھد: قال سمع هللا لمن حمده، اللھم ربنا

الحمد، ملء السماوات، وملء األرض. وملء ما شئت من
شئ بعُد.

*******

٤



-٥-
كتاب المساجد ومواضع الصالة

سعیدبنهللاوعبیدحرببنزھیرحدثنى]٥٧٥[١٠٣
ومحمد بن المثنى. كلھم عن یحیى القطان. قال زھیر: حدثنا

عمریحیى بن سعید عن عبید هللا قال: أخبرنى نافع عن ابن
سورةأن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقرأ القرآن. فیقرأ

فیھا سجدة. فیسجد. ونسجد معھ. حتى ما یجد بعضنا
موضعا لمكان جبھتھ.

)]١٤١٣(داوودأبو)،١٠٧٥([البخارى

موطن الشاھد: فیسجد. ونسجد معھ
فائدة: إن سجوَد التالوة لھ فضل عظیم وھو سنة عن

النبى صلى هللا علیھ وسلم ویكون بالمواضع التى فیھا
سجدات فى القرآن الكریم ولھ أحكامھ الموجودة بكتب الفقھ

ویضیق عنھا بحثنا.

*******

٥



-٦-
كتاب الجمعة

هللاعبدبنخالدأخبرنایحیى.بنیحیىوحدثنا]٨٨١[-٦٧
عن سھیل، عن أبیھ، عن أبى ھریرة قال: قال رسول هللا

بعدھاصلى هللا علیھ وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فلیصلِّ
أربعا".

)]١٤٢٦(النسائى)،٥٢٣(الترمذى)،٨٨١(داوود[أبو

موطن الشاھد: فلیصلِّ بعدھا أربعا
فائدة: من الصلوات المسنونة بعد أداء صالة الجمعة

أربع ركعات.

******

-٧-
كتاب  الصیام

عنُھَشیٌمأخبرناقال:یحیىبنیحیىحدثنا]١٠٩٥[-٤٥
عبد العزیز بن صھیب، عن أنس قال: قال رسول هللا صلى

هللا علیھ وسلم: "تسحروا فإن فى السحور بركة"
)]٢١٤٦(النسائى)،٧٠٨(الترمذى)،١٩٢٣([البخارى

٦



موطن الشاھد: تسحروا فإن فى السحور بركة
فائدة: تناول طعام السحور قبل الصیام من السنن التى

وصى بھا النبى صلى هللا علیھ وسلم لما فیھ من بركة.

*******

-٨-
ت: كتاب الصوم

الوارثعبدحدثنافّروخ.بنشیبانحدثنا]١١٦٠-[١٩٤
عن یزید الّرْشك. قال حدثتنى معاذة العدویة أنھا سألت

عائشة زوج النبى صلى هللا علیھ وسلم: أكان رسول هللا
یصوم من كل شھر ثالثة أیام؟ قالت: نعم. فقلت من أى أیام

الشھر كان یصوم؟ قالت: لم یكن یبالى من أى أیام الشھر
یصوم.

)]٧٦٣(الترمذى)،٢٤٥٣(داوود[أبو

موطن الشاھد: أكان رسول هللا یصوم من كل شھر ثالثة
أیام؟ قالت: نعم

حافظفائدة: صیام ثالثة أیام من كل شھر من السنن التى
علیھا نبینا صلى هللا علیھ وسلم ولھا أجر كبیر.

*******
٧



-٩-
كتاب الحج

حدثنامیمون.بنحاتمبنمحمدوحدثنى]١٢٥٦[-٢٢١
یحیى بن سعید عن ابن جریج. قال: أخبرنى عطاء. قال:

سمعت ابن عباس یحدثنا قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ
وسلم المرأة من األنصار (سماھا ابن عباس فنسیت اسمھا):

"ما منعك أن تحجى معنا؟" قالت: لم یكن لنا إال ناضحان
فحج أبو ولدھا وابنھا على ناضح. وترك لنا ناضحا ننضح

علیھ. قال: "فإذا جاء رمضان فاعتمرى. فإن عمرة فیھ
تعدل حجة".

)]٢١١٠(النسائى)،١٧٨٢،١٨٦٣([البخارى

موطن الشاھد: فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة
فیھ  تعدل حجة

فائدة: إن للعمرة فى رمضان فضل عظیم قد أقر النبى
صلى هللا علیھ وسلم بھ إذ عدلھا بالحجة وثواب الحج وھو

الفریضة عظیم كبیر.

*****

٨



-١٠-
كتاب النكاح

ابنبكروأبوالتمیمىیحیىبنیحیىحدثنا]١٤٠٠[-١
شیبة ومحمد بن العالء الھمدانى. جمیعا عن أبى معاویة

(واللفظ لیحیى). أخبرنا أبو معاویة عن األعمش، عن
فلقیھإبراھیم، عن علقمة قال: كنت أمشى مع عبد هللا بمنًى،
عثمان، فقال لھ عثمان: یا أبا عبد الرحمن أال نزوجك

جاریة شابة، لعلھا تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال
صلى هللافقال عبد هللا: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول هللا

علیھ وسلم: "یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع

فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء".
)]٢٠٤٦(داوودأبو)،١٩٠٥،٥٠٦٥([البخارى

فلیتزوج،الباءةمنكماستطاعمن-١الشاھد:موطن
بالصوم.فعلیھیستطعلمومن-٢

فائدة: إن الزواج سنة عن النبى صلى هللا علیھ وسلم
وھو حصن المسلم عن الوقوع فى المحرمات، وأیضا قد
سن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لمن لم یستطع الباءة.

*******

٩



الخاتمة

نحمد هللا الذى قدر لنا إتمام ھذا البحث الموجز.
وقد أوردنا فیھ مختارات من أحادیث للنبى صلى هللا علیھ

وسلم سن فیھا بعضا من سننھ.
وقد آثرنا البدء بحدیث من كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده

طیبةمن النار كما بدأ بھ إمامنا مسلم كتابھ وھى لفتة منھ
فأخذناھا عنھ،

كما حاولنا أن نختار من كل باب حدیثا حتى نجمع قدرا
أوسع من مواضع السنن فإن كنا قد وفقنا فھو من هللا وإن

كنا قد أخطأنا فمنا ومن الشیطان.

تمت

١٠


