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 ارةهكتاب الط

 

 

 

 من عمدة األحكام
 (600واحد املقدسي )تـالغين بن عبد ال لحافظ عبدل
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 وهو حسيب

الواحد القهار، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، رب السماوات واألرض احلمد هلل امللك اجلبار، 
 وما بينهما، العزيز الغفار، وصلى هللا على النيب املصطفى املختار، وآله، وصحبه األطهار.

حممد  هللاد اإلمامان أبو عب أما بعد: فإن بعض إخواين سألىن اختصار مجلة يف أحاديث األحكام مما اتفق عليه
 .به املنفعة رجاء سؤاله؛ ومسلم بن احلجاج، فأجبته إىل ،بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري

 للفوز اموجب   جهه،لو  اخالص   جيعله وأن فيه، نظر أو حفظه، أو مسعه، أو كتبه،  ومن به، ينفعنا أن هللا وأسأل
 .الوكيل ونعم حسبنا، فإنه لديه؛
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 األعمال مناإ: "يقول صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن - 1
 فهجرته رسولهو  هللا إىل هجرته كانت  فمن نوى، ما امرىء لكل وإمنا"... -"ابلنيات"...: رواية ويف- ..."ابلنية

 ."ليهإ هاجر ما إىل فهجرته يتزوجها، امرأة أو يصيبها دنيا إىل هجرته كانت  ومن ورسوله، هللا إىل

 إذا- أحدكم الةص هللا يقبل ال: "صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن - 2
 ."يتوضأ حىت -أحدث

هللا عليه صلى  هللا رسول قال: قالوا عنهم هللا رضي وعائشة هريرة، وأيب العاص، بن عمرو بن هللا عبد عن - 3
 ."النار من لألعقاب ويل: "وسلم

 أنفه، يف ليجعلف أحدكم توضأ إذا: "قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه؛ هللا رضي هريرة أيب عن - 4
 ثالاث؛ اإلانء يف همايدخل أن قبل يديه فليغسل نومه من أحدكم استيقظ وإذا. فليوتر استجمر ومن. لينتثر مث

 ."يده ابتت أين يدري ال أحدكم فإن

 ."املاء من مبنخريه فليستنشق: "ملسلم لفظ ويف -

 ."فليستنشق توضأ من: "لفظ ويف -

 الدائم؛ املاء يف أحدكم يبولن ال" :قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه؛ هللا رضي هريرة أيب عن - 5
 ".فيه يغتسل مث جيري، ال الذي

 ."جنب وهو الدائم املاء يف أحدكم يغتسل ال: "وملسلم -

 أحدكم، إانء يف الكلب شرب إذا: "قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه؛ هللا رضي هريرة أيب عن - 6
 ."اع  سب فليغسله

 ."ابلرتاب أوالهن: "وملسلم -
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 اإلانء، يف كلبال ولغ إذا: "قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن مغفل؛ بن هللا عبد حديث يف: وله - 7
 ."ابلرتاب الثامنة وعفروه سبعا، فاغسلوه

 من يديه ىعل فأفرغ بوضوء، دعا عثمان رأى أنه عنهما؛ هللا رضي -عفان بن عثمان موىل- محران عن - 8
 ،ثالاث   وجهه غسل مث واستنثر، واستنشق متضمض مث الوضوء، يف ميينه أدخل مث ،مرات ثالث فغسلهما ،إانئه

 صلى هللا عليه وسلم نيبال رأيت: قال مث ،ثالاث   رجليه كلتا  غسل مث برأسه، مسح مث ،ثالاث   املرفقني إىل ويديه
 له غفر فسه،ن فيهما حيدث ال ركعتني صلى مث هذا، وضوئي حنو توضأ من: "وقال. هذا وضوئي حنو يتوضأ

 ."ذنبه من تقدم ما

 وضوء عن: دزي بن هللا عبد سأل حسن أيب بن عمرو شهدت: قال أبيه عن املازين، حيىي بن عمرو عن - 9
 يديه على فأكفأ. مصلى هللا عليه وسل النيب وضوء هلم فتوضأ ماء، من بتور فدعا ؟صلى هللا عليه وسلم النيب
 مث. غرفات بثالث -ثالاث  - واستنثر واستنشق فمضمض التور، يف يده أدخل مث. ثالاث   يديه فغسل التور، من

 فأقبل رأسه، فمسح يده، أدخل مث. املرفقني إىل مرتني فغسلهما يديه، أدخل مث ثالاث، وجهه فغسل يده، أدخل
 .رجليه غسل مث -واحدة مرة- وأدبر هبما

 .منه دأب الذي املكان إىل رجع حىت ردمها مث. قفاه إىل هبما ذهب حىت رأسه، مبقدم بدأ: رواية ويف -

 .صفر من تور يف ماء له فأخرجنا صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أاتان: رواية ويف -

 .الطست شبه: التور

 وترجله، تنعله، يف التيمن يعجبه صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 10
 ."كله  شأنه ويف وطهوره،

 يدعون أميت إن: "الق أنه ؛صلى هللا عليه وسلم النيب عن عنه، هللا رضي هريرة أيب عن اجملمر، نعيم عن - 11
 ."فليفعل غرته يطيل أن منكم استطاع فمن. الوضوء آاثر من حمجلني؛ غزا القيامة يوم
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 إىل رفع حىت رجليه سلغ مث املنكبني، يبلغ كاد  حىت ويديه، وجهه فغسل يتوضأ، هريرة أاب رأيت: لفظ ويف -
 من حمجلني راغ القيامة يوم يدعون أميت إن: "يقول صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مسعت: قال مث الساقني،

 ."فليفعل غرته يطيل أن منكم استطاع فمن. الوضوء أثر

 ."الوضوء يبلغ حيث املؤمن من احللية تبلغ: "يقول صلى هللا عليه وسلم خليلي مسعت: ملسلم لفظ ويف - 12

 إين اللهم: "قال اخلالء دخل إذا كان  صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنه؛ هللا رضي مالك بن أنس عن - 13
 ."واخلبائث اخلبث من بك أعوذ

 .خبيثة مجع: واخلبائث خبيث، مجع والباء اخلاء بضم: اخلبث

 .وإانثهم الشياطني ذكران من استعاذ

 فال الغائط تيتمأ إذا" : صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال: قال عنه هللا رضى األنصاري أيوب أيب عن - 14
 ".غربوا أو شرقوا ولكن تستدبروها، وال بول، وال بغائط القبلة تستقبلوا

 .وجل عز هللا رونستغف عنها، فننحرف الكعبة، حنو بنيت قد مراحيض فوجدان الشام، فقدمنا: أيوب أبو قال

 كراهة  حلدثا نفس عن به فكنوا للحاجة، ينتابونه كانوا  األرض من املطمئن املوضع: الغائط: املصنف قال
 .امسه خباص لذكره

 .التخلي موضع عن كناية  أيضا وهو املغتسل، وهو مرحاض، مجع: واملراحيض

 النيب رأيتف حفصة، بيت على يوما رقيت: قال عنهما هللا رضي اخلطاب بن عمر بن هللا عبد عن - 15
 .الكعبة مستدبر الشام، مستقبل حاجته يقضي صلى هللا عليه وسلم

 أان أمحلف اخلالء، يدخل صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  قال عنه؛ هللا رضي مالك بن أنس عن - 16
 .ابملاء فيستنجي وعنزة، ماء، من إداوة -حنوي وغالم-

 .احلربه: العنزة
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 أحدكم ميسكن ال: "قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنه؛ هللا رضي -ربعي بن احلارث- قتادة أيب عن - 17
 ."اإلانء يف يتنفس وال بيمينه، اخلالء من يتمسح وال. يبول وهو بيمينه ذكره

 ليعذابن إهنما: "قالف بقربين، صلى هللا عليه وسلم النيب مر: قال عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد عن - 18
 جريدة فأخذ ،"ابلنميمة ميشي فكان: اآلخر وأما. البول من يسترت ال فكان: أحدمها أما. كبري  يف يعذابن وما

 عنهما خيفف لعله: "قال هذا؟ فعلت مل! هللا رسول اي: فقالوا واحدة، قرب كل  يف فغرز نصفني، فشقها رطبة،
 ."ييبسا مل ما

 ألمرهتم أميت ىعل أشق أن لوال: "قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه، هللا رضي هريرة أيب عن - 19
 ."صالة كل  عند ابلسواك

 يشوص الليل من قام إذا صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  قال عنه هللا رضي اليمان بن حذيفة عن - 20
 .ابلسواك فاه

 .غسله إذا ميوصه وماصه يشوصه، شاصه: يقال. يغسل معناه: يشوص

صلى هللا عليه  النيب على عنه هللا رضي بكر أيب بن الرمحن عبد دخل: قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 21
  عليه وسلمصلى هللا هللا رسول فأبده. به يسنت رطب سواك الرمحن عبد ومع صدري، إىل مسندته وأان وسلم
 .صلى هللا عليه وسلم النيب إىل دفعته مث وطيبته، فقضمته السواك فأخذت. بصره

صلى  هللا رسول رغف أن عدا فما. منه أحسن استناان اسنت صلى هللا عليه وسلم هللا رسول رأيت فما به، فاسنت
 بني مات: تقول كانتو . قضى مث -ثالاث-" األعلى الرفيق يف: "قال مث -إصبعه أو- يده رفع: هللا عليه وسلم

 .وذاقنيت حاقنيت

 ".نعم أن" :برأسه فأشار لك؟ آخذه: فقلت. السواك حيب أنه وعرفت إليه، ينظر فرأيته: لفظ ويف -

 .حنوه وملسلم ،البخاري لفظ -
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: قال. بسواك تاكيس وهو صلى هللا عليه وسلم النيب أتيت: قال عنه هللا رضي األشعري موسى أيب عن - 22
 .يتهوع كأنه.  فيه يف والسواك" أع أع: "يقول لسانه، على السواك وطرف

 ألنزع فأهويت. فرس يف صلى هللا عليه وسلم النيب مع كنت:  قال عنه هللا رضي شعبة بن املغرية عن - 23
 .عليهما فمسح" طاهرتني أدخلتهما فإين دعهما؛: "فقال. خفيه

 ومسح فتوضأ، ،فبال ،صلى هللا عليه وسلم النيب مع كنت:  قال عنهما هللا رضي اليمان بن حذيفة عن - 24
 .خمتصر. خفيه على

صلى هللا  هللا رسول أسأل أن فاستحييت مذاء، رجال كنت:  قال عنه هللا رضي طالب أيب بن علي عن - 25
 ."ويتوضأ. ذكره يغسل: "فقال فسأله؟ املقداد فأمرت -ابنته لمكانعليه وسلم

 ."وتوضأ. ذكرك اغسل: "وللبخاري -

 ."فرجك وانضح توضأ،: "وملسلم -

صلى هللا  النيب إىل شكي: قال عنه هللا رضي املازين عاصم بن زيد بن هللا عبد عن متيم، بن عباد عن - 26
 ."رحيا جيد أو وات،ص يسمع حىت ينصرف ال: "فقال الصالة؟ يف الشيء جيد أنه إليه خييل الرجل: عليه وسلم

صلى هللا  هللا رسول إىل -الطعام أيكل مل- صغري هلا اببن أتت أهنا األسدية؛ حمصن بنت قيس أم عن - 27
 .يغسله ومل فنضحه، اء،مب فدعا ثوبه، على فبال حجره، يف صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فأجلسه ،عليه وسلم

 مباء، فدعا ثوبه، ىعل فبال بصيب، أيت صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنها؛ هللا رضي عائشة وعن - 28
 .إايه فأتبعه

 .يغسله ومل بوله، فأتبعه: وملسلم -
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 النيب فنهاهم ،الناس فزجره املسجد، طائفة يف فبال أعرايب، جاء: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن - 29
 .عليه يقفأهر  ماء من بذنوب صلى هللا عليه وسلم النيب أمر بوله قضى فلما. صلى هللا عليه وسلم

 اخلتان،: مخس رةالفط: "يقول صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن - 30
 ."اإلبط ونتف األظفار، وتقليم الشارب، وقص واالستحداد،

: قال جنب وهو دينة،امل طرق بعض يف لقيه صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنه؛ هللا رضي هريرة أيب عن - 31
 أن فكرهت باجن كنت:  قال"  هريرة؟ أاب اي كنت  أين: "فقال. جئت مث فاغتسلت، فذهبت منه، فاخننست

 ."ينجس ال املؤمن إن! هللا سبحان: "فقال. طهارة غري على وأان أجالسك،

 غسل نابة،اجل من اغتسل إذا ،صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 32
 املاء عليه أفاض رتهبش أروى قد أنه ظن إذا حىت شعره، بيده خيلل مث. اغتسل مث للصالة، وضوءه وتوضأ يديه،
 .جسده سائر غسل مث مرات، ثالث

 .امجيع   منه نغرتف واحد، إانء من صلى هللا عليه وسلم هللا ورسول أان أغتسل كنت:  وقالت - 33

لى هللا عليه ص هللا رسول وضع: قالت -وسلم عليه هللا صلى - النيب زوج- احلارث بنت ميمونة وعن - 34
 احلائط أو ابألرض دهي ضرب مث فرجه، غسل مث ثالاث، أو مرتني يساره على بيمينه فأكفأ اجلنابة، وضوء وسلم

 جسده، غسل مث املاء، رأسه على أفاض مث وذراعيه، وجهه وغسل واستنشق، متضمض مث -ثالاث أو مرتني-
 .بيده املاء ينفض فجعل يردها، فلم خبرقة فأتيته رجليه، فغسل تنحى مث

 جنب؟ هوو  أحدان أيرقد! هللا رسول اي: قال عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن عمر؛ بن هللا عبد عن - 35
 ."فلريقد أحدكم توضأ إذا نعم،: "قال

 إىل -طلحة أيب امرأة- سليم أم جاءت: قالت -وسلم عليه هللا صلى - النيب زوج- سلمة أم عن - 36
 غسل من املرأة لىع فهل احلق، من يستحيي ال هللا إن! هللا رسول اي: فقالت. صلى هللا عليه وسلم هللا رسول

 ."املاء رأت إذا. نعم: "صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فقال احتلمت؟ هي إذا
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 فيخرج ،لمصلى هللا عليه وس هللا رسول ثوب من اجلنابة أغسل كنت:  قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 37
 .ثوبه يف املاء بقع وإن الصالة، إىل

 .فيه صليفي فركا، صلى هللا عليه وسلم هللا رسول ثوب من أفركه كنت  لقد: ملسلم لفظ ويف - 38

 مث األربع، عبهاش بني جلس إذا: "صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن - 39
 ."الغسل وجب فقد جهدها

 ."ينزل مل وإن: "لفظ ويف -

 بن جابر ندع -وأبوه هو- كان  أنه طالب، أيب بن علي بن احلسني بن علي بن حممد جعفر؛ أيب عن - 40
 يكفي كان:  ابرج فقال. يكفين ما: رجل فقال. صاع يكفيك: فقال الغسل؟ عن فسألوه قومه وعنده هللا، عبد
 .ثوب يف أمنا مث -وسلم عليه هللا صلى - النيب: يريد- منك وخريا شعرا، منك أوىف هو من

 .ثالاث رأسه على يفرغ صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  لفظ ويف -

 .احلنفية ابن: أبوه. طالب أيب بن علي بن حممد بن احلسن: هو" يكفيين ما: "قال الذي الرجل

 يف يصل مل المعتز  رجال رأى ؛صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه؛ هللا رضي حصني بن عمران عن - 41
 عليك: "قال. ماء وال جنابة أصابتين هللا رسول اي: فقال"  القوم؟ يف تصلي أن منعك ما! فالن اي: "فقال القوم

 ."يكفيك فإنه ابلصعيد؛

 أجد فلم. أجنبتف حاجة يف صلى هللا عليه وسلم النيب بعثين: قال عنه هللا رضي ايسر بن عمار عن - 42
  إمنا: "فقال. له ذلك رتفذك ،صلى هللا عليه وسلم النيب أتيت مث الدابة، تتمرغ كما  الصعيد يف فتمرغت املاء،
 ليمني،ا على الشمال مسح مث واحدة، ضربة األرض بيديه ضرب مث" هكذا بيديك تقول أن يكفيك كان

 .ووجهه كفيه،  وظاهر
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 يعطهن مل سا،مخ أعطيت: "قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنه؛ هللا رضي هللا عبد بن جابر عن - 43
 أميت من رجل فأميا. وطهورا مسجدا األرض يل وجعلت شهر، مسرية ابلرعب نصرت: قبلي األنبياء من أحد

 قومه، إىل يبعث يبالن وكان. الشفاعة وأعطيت قبلي، ألحد حتل ومل. الغنائم يل وأحلت فليصل، الصالة أدركته
 ."عامة الناس إىل وبعثت

 إين: فقالت ،صلى هللا عليه وسلم النيب سألت حبيش أيب بنت فاطمة أن عنها، هللا رضي عائشة عن - 44
 تكن  اليت األايم قدر الصالة دعي ولكن عرق، ذلك إن. ال: "فقال الصالة؟ أفأدع أطهر، فال أستحاض

 ."وصلي اغتسلي مث فيها، حتيضني

 الدم، عنك فاغسلي قدرها ذهب فإذا الصالة، فاتركي احليضة أقبلت فإذا. ابحليضة وليس: "رواية ويف -
 ."وصلي

لى هللا عليه ص هللا رسول فسألت سنني، سبع استحيضت حبيبة أم أن عنها؛ هللا رضي عائشة عن - 45
 .صالة لكل تغتسل فكانت تغتسل، أن فأمرها ذلك؟ عن وسلم

  واحد، انءإ من صلى هللا عليه وسلم هللا ورسول أان أغتسل كنت:  قالت عنها هللا رضي عائشة وعن - 46
 .جنب كالان

 .حائض وأان فيباشرين فأتزر، أيمرين وكان - 47

 .حائض وأان فأغسله معتكف، وهو إيل رأسه خيرج وكان - 48

 حائض وأان ،حجري يف يتكىء صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان:  قالت عنها هللا رضي عائشة عن - 49
 .القرآن فيقرأ

 الصوم ضيتق احلائض ابل ما: فقلت عنها، هللا رضي عائشة سألت: قالت عنها هللا رضي معاذة عن - 50
 ذلك، يبنايص كان:  قالت. أسأل ولكين حبرورية، لست: فقلت أنت؟ أحرورية: فقالت الصالة؟ تقضي وال

 .الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر


