
  مع محل أحد أحفادهمع محل أحد أحفاده  صلى اهللا عليه وسلمصالة الرسول صالة الرسول    فوزي حممد أبوزيد   / فضيلة الشيخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فورية  احللقة الرابعة
 م٢/١١/٢٠١٢هـ ١٤٣٣من ذي احلجة  ١٧املعادي 

  مع محل أحد أحفادهمع محل أحد أحفاده  صالة الرسول صالة الرسول 
  أنه صلَّى إماماً  صلى اهللا عليه وسلمهل ثبت عن الرسول : سؤال

  وأحد أوالده أو أحفاده يف حضنه؟
=====================================  

كان خيطب على منربه املبارك، ودخـل   صلى اهللا عليه وسـلم ورد أن رسول اهللا 
وكان  - أيب أيب: سن وهو طفل صغري من باب املسجد، فأخذ يبكي ويقولاإلمام احل

من علـى   صلى اهللا عليه وسلمفرتل رسول اهللا  - ذلك عليه وسلم صلى اهللايقول لرسول اهللا 
منربه الشريف، وقطع خطبته، ومحله واحتضنه وصعد به املنرب، وأكمل بـه اخلطبـة،   

 صلى اهللا عليه وسلمخرج علَينا رسولُ اللَّه {  :وورد عن عبد اهللا بن شداد عن أبيه قال
يشالْع يالتى صدي إِحف :  مقَـدفَت ،نيسالْح أَو نسلٌ الْحامح وهرِ، وصالْع رِ أَوالظُّه

 بِيالفَ صلى اهللا عليه وسلمالنلصل ركَب ثُم ،هعضلَّى، وفَص ،ة دجـال فَسص يانرظَه نيب هت
صلى اهللا عليه إِني رفَعت رأْسي، فَإِذَا الصبِي علَى ظَهرِ رسولِ اللَّه : سجدةً أَطَالَها، فَقَالَ

   .وهو ساجِد، فَرجعت في سجودي وسلم
 ولُ اللَّهسى را قَضال صلى اهللا عليه وسلمفَلَمةَ، قَاالصاسلَ الن :  ،ولَ اللَّـهسا ري

 كالإِنص يانرظَه نيب تدجس أَو ،رثَ أَمدح قَد ها أَننا، فَظَنهأَطَلْت ةً قَددجس هذه كت
كى إِلَيوحي قَد هقَالَ !!أَن :كُني لَم كلَنِـي فَكُلُّ ذَلحتنِي اراب نلَكأَنْ  ، و ـتفَكَرِه ،

هتاجح يقْضى يتح لَهجمسند اإلمام أحمد والنسائي( } أُع.(  
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 صلى اهللا عليه وسلمرأَيت رسولَ اللَّه { :قال أنه عنه رضي اهللاوورد عن أيب قتادة 
يحملُها إِذَا  - نت زينبوهي بِ - وهو يصلِّي يحملُ أُمامةَ أَو أُميمةَ بِنت أَبِي الْعاصِ

  ).مسند اإلمام أحمد( }قَام، ويضعها إِذَا ركَع، حتى فَرغَ
ته، فإن املرأة إذا كانت ليس هلا من حيمل طفلها وذاك تعليم من حضرته ُألم

بالسيدة أميمة  صلى اهللا عليه وسـلم وتفعل معه كما فعل رسول اهللا  ،تستطيع أن تصلي به
جد الوقاية مـن األذى الـذي   خاصة وأننا يف هذا الزمان و، رضي اهللا عنهمانت زينب ب

يلوث املكان أو يلوث الثياب بالنسبة لألطفال الصغار، فاألطفال الصغار يلبسـون  
إذاً ال مانع من ذلـك   .اضات، فنأمن يف محله عدم تلوث الثياب أو آثار املسجدحفَّ

  .صلوات ريب وتسليماته عليهفعل ذلك، وهو إمامنا يف ذلك  لمصلى اهللا عليه وسألن رسول اهللا 
*************  


