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 )1ترجمة مختصرة للحافظ عبد الغنً الممدسً  -رحمه هللا تعالى -





ترجمة مختصرة للحافظ عبد الغنً الممدسً  -رحمه هللا تعالى .-
من فضائل الحافظ عبد الغنً الممدسً  -رحمه هللا تعالى .-
إفادته واشتغاله.
وفاته.

 )2خطبة كتاب عمدة األحكام


















نسبة كتاب عمدة األحكام للحافظ الممدسً.
الطرق التً ُروي منها كتاب عمدة األحكام.
من شروح عمدة األحكام.
صنِّف فً رجال العمدة.
ما ُ
خطبة كتاب العمدة.
مراتب العلم والعمل.
نبذة فً شرح خطبة العمدة على طرٌك االختصار.
حد الحمد وتعرٌفه.
الفرق بٌن الحمد والشكر.
المغنى اللغوي للمهار.
الفرق بٌن الماهر والمهار.
معنى شهادة أن ال إله إال هللا.
تربٌة هللا لخلمه نوعان.
من معانً العزٌز فً اللغة.
معنى العزٌز شرعًا.
الفرق بٌن الغفور والغفار.
الفرق بٌن اإلٌجاز واالختصار.
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ترجمة موجزة لإلمام البخاري.
ترجمة موجزة لإلمام مسلم.
من معانً الوكٌل.
المعنى الشرعً للوكٌل.

 )3بداٌة كتاب الطهارة
















كتاب الطهارة.
الطهارة فً اللغة.
حمٌمة الطهارة فً الشرع.
بٌان منزلة النٌة من األعمال.
النٌة فً اللغة والشرع.
أوجه الهجرة فً اإلسالم.
العمل لغٌر هللا على ألسام.
من فضائل الوضوء.
صفة مجملة لوضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
شروط المسح على الخفٌن والجوربٌن والنعلٌن.
شروط الوضوء.
سنن الوضوء.
المراد بالمبول فً الشرع.
من فضائل عائشة رضً هللا عنها.
بٌان حكم التمصٌر فً الوضوء ،وتعمٌم األعضاء بالوضوء.

 )4بداٌة من حدٌث :إذا توضأ أحدكم فلٌجعل فً أنفه ما ًء









بٌان شًء من أنواع الطهارة ،وطهارة الظواهر والبواطن.
النوم الذي ٌُشرع بعده غسل الٌد.
حكم االستنثار.
بٌان كمال الشرٌعة اإلسالمٌة بالعناٌة بالطهارة.
من حكم االستنثار.
بٌان حكم البول فً الماء الراكد.
بٌان كٌفٌة تطهٌر نجاسة الكلب.
الفرق بٌن مفهوم الشرط ومفهوم اللمب.

 )5بداٌة من حدٌثُ :ح ْم َران مولى عثمان بن عفان  -رضً هللا عنهما  -أنه رأى عثمان دعا
بوضوء








ثواب من توضأ ثم صلى ركعتٌن.
صفة الوضوء.
حدٌث النفس على لسمٌن.
الترغٌب فً اإلخالص هلل عز وجل.
بٌان كٌفٌة وضوء النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
الماعدة فً فعل المحرم فً العبادة.
بٌان فضٌلة الوضوء وثوابه.

2

 )6باب دخول الخالء واالستطابة

















باب دخول الخالء واالستطابة.
آداب دخول الخالء والخروج منه.
بٌان ما ٌُمال عند دخول الخالء.
بٌان حكم استمبال المبلة واستدبارها حال لضاء الحاجة.
من منالب وفضائل عبد هللا بن عمر  -رضً هللا عنهما .-
بٌان حكم استدبار الكعبة فً البنٌان حال لضاء الحاجة.
بٌان حكم االستنجاء بالماء من البول أو الغائط.
االستجمار.
بٌان بعض اآلداب اإلسالمٌة فً لضاء الحاجة.
هل النهً عن مس الذكر بالٌمٌن مطلك أم ممٌد بحال البول؟
النهً عن التنفس داخل اإلناء ،وفوائد ذلن.
بٌان عموبة النمام ومن ال ٌستتر من البول.
ثبوت عذاب المبر ونعٌمه.
من أسباب عذاب المبر.
ما ٌنتفع به المٌت.
من األعمال التً ال ٌنتفع بها المٌت وهً من عمل الحً.

 )7باب السوان







باب السوان.
السوان فً االصطالح.
بٌان حكم السوان.
المواطن التً ٌُستحب فٌها السوان.
بٌان حكم السوان عند المٌام من النوم.
فضل السوان.

 )8باب المسح على الخفٌن






باب المسح على الخفٌن.
بٌان حكم المسح على الخفٌن.
تولٌت المسح على الخفٌن.
ثبوت المسح على الخفٌن باألحادٌث الصحٌحة المتواترة.
شروط المسح على الخفٌن.

 )9باب فً المذي وغٌره









باب فً المذي وغٌره.
بٌان حكم المذي.
الخارج من الذكر أربعة أشٌاء ،وحكم كل منها.
بٌان حكم الشن فً الحدث لمن كان على طهارة.
بٌان كٌفٌة تطهٌر الثٌاب من بول الصبٌان.
الفرق بٌن بول الغالم وبول الجارٌة.
بٌان كٌفٌة تطهٌر األرض من البول.
بٌان خصال الفطرة.
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 )11باب الغُسل من الجنابة











باب الغُسل من الجنابة.
األحكام المتعلمة بالغُسل.
موجبات الغُسل.
بٌان حكم ال ُجنُب ومجالسته.
كٌفٌة ُ
غسل النبً ملسو هيلع هللا ىلص من الجنابة.
بٌان صفة الغُسل الكامل.
بٌان حكم نوم ال ُجنُب.
بٌان حكم من احتلم.
كٌفٌة إزالة المنً من الثوب.
بٌان لدر الماء الذي ٌكفً فً الغسل.

 )11باب التٌمم










باب التٌمم.
التٌمم لغةً وشرعًا.
حكم التٌمم.
صفة التٌمم.
نوالض التٌمم.
بٌان حكم التٌمم من الجنابة.
بٌان كٌفٌة التٌمم من الجنابة.
بٌان أشٌاء من خصائص النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأمته.
ً عن الصالة فٌها.
المواضع التً نُ ِه َ

 )12باب الحٌض











باب الحٌض.
الحٌض لغةً وشرعًأ.
من أسماء الحٌض.
بٌان ما تصنعه المستحاضة.
الفرق بٌن دم االستحاضة ودم الحٌض.
المستحاضة توافك الطاهرة فً ثالثة أمور.
المستحاضة تخالف الطاهرة فً ثالثة أمور.
االستحاضة على ضربٌن.
بٌان حكم مباشرة الحائض.
بٌان حكم لضاء الحائض الصوم والصالة.

 )13أحكام الحٌض واالستحاضة والنفاس










الحٌض لغةً وشرعًا.
زمن الحٌض ومدته.
أنواع الطوارئ على الحٌض.
كٌف تعرف المرأة نهاٌة حٌضها؟
األحكام متعلمة بالحٌض.
طالق الحائض.
أحوال المستحاضة.
حال من تشبه المستحاضة.
أحكام االستحاضة.
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الفرق بٌن المستحاضة والطاهرة.
هل للنفاس حد فً ألله أو أكثره؟
ِب َم ٌثبت النفاس؟
أحكام النفاس.
الفرق بٌن الحٌض والنفاس.
حكم استعمال ما ٌمنع الحٌض أو ما ٌجلبه.
حكم استعمال ما ٌمنع الحمل.
حكم إسماط الحمل.
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