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 (1أحاديث األحكام )     توصيف مقرر 
 التربية في الزلفي الكلية 
 الدراسات اإلسالمية القسم األكاديمي 
 1أحاديث األحكام  اسم المقرر  رمز المقرر BIS 117 
 األول المستوى   2 للمقررعدد الساعات المعتمدة 
 يدرك الطهارة والصالة ويتعرف الطالب على أصول أحاديث األحكام في أبواب أن  هدف المقرر

 . كيفية استنباط العلماء لألحكام الشرعية من األحاديث
  موضوعات

 المقرر

 وبكتاب بلوغ المرام وشروحه  عامة،تعريف موجز بكتب أدلة األحكام 
 2. المياه حشيء.إن الماء طهور ال ينجسه  الخدري:حديث أبي سعيد 

 5. المياه حالخبث.إذا كان الماء قلتين لم يحمل  عمر:حديث ابن 
  73. الوضوء حوسلم.في صفة وضوء النبي صلى الله عليه عثمان: حديث 

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت ألنزع خفيه .. المسح على الخفين  شعبة:حديث المغيرة بن 
 37ح

  33. المسح على الخفين حسفرا.كان يأمرنا إذا كنا إذا كنا  صفوان:حديث 
 307الحاجة ح القبلة.. قضاءنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل  سلمان:حديث 
   321كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ...الغسل ح :عائشةحديث 
  371يكفيك أن تقول بيديك ... التيمم حكان  عمار: إنماحديث 

 223ما بين المشرق والمغرب قبلة ... شروط الصالة ح  عمرو:حديث عبد الله بن 
 277. شروط الصالة حبخفيه.إذا وطيء أحدكم األذى  هريرة:حديث أبي 

  245حديث أبي ذر: يقطع صالة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ...سترة المصلي ح 
  214حديث أبي حميد الساعدي: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ... صفة الصالة ح 

  214: ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.. صفة الصالة ح تحديث عبادة بن الصام
حديث عبد الله بن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين .السهو ح 

741 
  750حديث أبي هريرة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صالتي العشاء.. سجود السهو ح 

 424حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب.. صالة الجماعة ح 
 421أبي هريرة: إنما جعل اإلمام ليؤتم به ... صالة الجماعة ححديث 

  445حديث أبي هريرة: إذا سمعتم اإلقامة.. صالة الجماعة ح  
 453ح   رحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ... صالة المساف

صالة  صالة المسافر ح حديث ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر ال
451  

 430حديث سلمة بن األكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ... صالة الجمعة ح 
 431... الجمعة حأنصتحديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك 

 413ما قدر له.. الجمعة ح  الجمعة فصلىحديث أبو هريرة: من اغتسل ثم أتى 

 المراجع 
 
 

 

 .منحة العالم د.عبدالله الفوزان  د. صالح البهالل .،شرح أحاديث األحكام 
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