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 كل ةةةةةةةةةةةةةةة  الت   ةةةةةةةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةةزلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   
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 (2أحاديث األحكام )     توصيف مقرر 
 التربية في الزلفي الكلية 
 الدراسات اإلسالمية القسم األكاديمي 
 2أحاديث األحكام  اسم المقرر  رمز المقرر BIS 314 
 الخامس المستوى   2 للمقررعدد الساعات المعتمدة 
 أبواب صالة العيددين والكسدوف والائدا ز يتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أن  هدف المقرر

 . يدرك كيفية استئباط العلماء لألحكام الشرعية من األحاديثوالصيام والحج ووالزكاة 
  موضوعات

 المقرر

  حديث عائشة: )الفطر يوم يفطر الناس...(. حديث أم عطية: )أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين..(.
 )انكسفت الشمس على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم مات إبراهيم..(. حديث المغيرة بن شعبة : 

 -صلى الله عليه وسلم  –حديث ابن عباس: (انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
 متواضعاً متبذاًل..(. –صلى الله عليه وسلم  –حديث ابن عباس: )خرج النبي 

  أن نشرب في آنية الذهب والفضة..(. –صلى الله عليه وسلم  –حديث حذيفة: )نهى النبي 
 ونحن نغسل ابنته..(.  –صلى الله عليه وسلم  –أم عطية قالت: )دخل علينا النبي حديث 
  نعى النجاشي..(. –صلى الله عليه وسلم  –أبي هريرة: )أن النبي  حديث
حديث أنس، أن أبا بكر الصديق كتب له: )هذه بعث معاذاً إلى اليمن..(. –صلى الله عليه وسلم  – ابن عباس: )أن النبي حديث 

 الله صلى – أن النبي جبل بن معاذ حديث على المسلمين..(.  -صلى الله عليه وسلم  –فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله  
  ...(.تبيعة أو تبيعا بقرة ثالثين كل من يأخذ أن فأمره، اليمن إلى بعثه - وسلم عليه

 عليه الله صلى –عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت النبي حديث  إذا كانتا لك مائتا درهم...(.حديث أبي هريرة : 
  ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان..(. ومعها - وسلم

حديث ابن عمر: )إذا رأيتموه زكاة الفطر صاعا من تمر..(. –صلى الله عليه وسلم  –ابن عمر: )فرض رسول الله  حديث 
 فصوموا...(.حديث حفصة: )من لم يبيت الصيام قبل الفجر..(.

عام الفتح إلى مكة..(.حديث ابن عباس قال: )رخص للشيخ الكبير  خرج -صلى الله عليه وسلم  –جابر: )أن رسول الله حديث 
 أبي هريرة قال: )جاء رجل إلى النبي فقال: )هلكت يا رسول الله..(. حديث أن يفطر ويطعم..(. 

 حديث اابن عباس: أن النبي وقت ألهل المدينة ذا الحليفة..(حديث عائشة: خرجنا مع النبي عام حجة الوداع..(. 
 عمر: أن الرسول سئل ما يلبس المحرم؟حديث جابر: )أن رسول الله حج فخرجنا معه..(.  حديث ابن

 حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت..(.حديث عائشة: )دخل النبي على ضباعة...(. 
 حديث جابر، أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح: )إن الله ورسوله حرم..(.

 ب عن أبيه عن جده: )ال يحل سلف وبيع..(. حديث عمرو بن شعي
 حديث أنس: )غال السعر بالمدينة..(.حديث معمر: )ال يحتكر إال خاطئ(.

  حديث ابن عمر: )إذا تبايع الرجالن؛ فكل واحد منها بالخيار..(.
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