


قدوری
عصرندە ممالك عراقیه دە ریاست حنیفیه یی احراز ایلمشدر. صاحب تقوی بر استاِذ كاملدر. 
مناظرە و مباحثه یی چوق آرزو ایدر ایدی. حتی اكثِر ایام حیاتی بو صورتله كچمشدر. ائمِۀ 

حنیفیه دن ابو حامد اصفهانی ایله بر چوق مباحثاته كریشمشدر.

حنفی المذهب ایدی. كبار مشایخدن احادیِث شریفه روایت ایلدی، فقهادن اولدقلری بین 
العلما مسلمدر. خطیِب بغدادی مشار الیهك اسمنی سلسلِۀ مشایِخ كرامه ادخال ایله دی. اسمی 
ابوالحسن احمد بن محمد بن جعفر الهمدانی در. حسِن افادەیه مالك اولدقلرندن زالِل بیان ایله 
بتون َتْشَنَكاِن فقِه شریفی اروا واسقا ایلمشدر. اوچ یوز آلتمش ایكی سنه سندە دنیایه كلدی. 
قدوری ضِم قاف ایله چوملك معناسنه اوالن قدور – مفردی قدر–ك نسبتیدر. مشار الیهك 
بو نامه وجِه نسبتی آنالشیله مامشدر. سمعانی بو بابدە بر شى سویله میور. معتبر تاریخلرك 
بیاننه كورە قدور بغداد داخلندە بر قریه اسمی ایمش. اورادە دوغمشلر. حتی فقهه دائر تألیف 
بیوردقلری قدوری كتاِب فوائْد نصاب بو اسمله مشهوردر. مذكور كتابی صاحِب هدایه مختصر 
اسمندەكی اثرینه زمیِن اتخاذ وُحسامك جامع الصغیرینی دخی برلشدیروب )هدایه( نام اثری 

تألیف ایلمشدر.

قدوری حضرتلری علِم فقهی ابو عبدهلل محمد بن یحیی الجرجانیدن اخذ ایلدی. بر قاچ بطن 
صكرە امام اعظم حضرتلرینه واریر. كندیلری اوچنجی طبقه دن معدوددر كه حائز اولدقلری 
امتیازی كتابك اّولندە بیان ایله مشلردر. فقهادن اقطع دیمكله معروف اوالن ابوالنصر احمد بن 



محمد و عبد الواحد بن علی، قدوری حضرتلرندن فقه شریف اوقومشلردر. ایاِم حیاتنك قسم 
كلیسنی تالوِت قرآِن كریم ایله كچیرمشدر. مختصِر سرخسی یه بر مكمل شرح همت بیوردی. 
فقِه شریفه خدماِت متوالیه سی سبق ایدن قدوری، شافعی ایله حنفی مذهبلری آراسندە مختلف 
اثِر مهمی  نام  تجرید  ای��دەرك یدی جلددن عبارت اوالن  فیه اوالن مسائِل شرعیه يی جمع 
یازمشدر. بونكله قناعت ایدەمین بو َغیور فقیه، اصحاِب حنیفیه میانندە وقوع بوالن اختالفاتی 
بر  تقریب اسمندە  اوزرە  اولمق  ِكراْنَبها  بر الحقِۀ  پَْرَوریلرینه  آثاِر كماالْت  دخی طوپالیارق 
كتاب دها یازدی. بریسی مسائِل غیِر معلله ودعاوِئ غیِر معلله یی حاوی، دیكری دە مسائل مع 
الدالئلی جامعدر. مختصر نام اثرینی مخدوملری محمد نامنه تألیف ایلدی. درت یوز یكرمی 
سكزنجی سنه سندە رجب شریفدە پنچشنبه كونی بو عالِم فانی یه وداع ایتدی. ضیاعی بالجمله 
ارب��اِب عرفانی غریِق حزن ایلمشدر. وفاتندن هركسك چشمندن دموِع تأثر آقمشدر. جسِد 
مباركلری بغداد جوارندە بر قریه دن دفن اولونمش ایدی. صكرەدن چیقاریله رق بغدادە شارِع 

منصوریه مقابرندە ودیعِۀ خاِك غفران ایدلمشدر.

تراجم احوال فقها رحمة اهلل علیه. 



بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصلوة والسالم على افضل الخلق نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين، احسن اهلل له في اآلخرة الحسنى والزيادة، 

وهذه تعليقات رايقة وتقييدات فائقة على كتاب القدوري، الذي شاعت 

بركته كالعلم الضروري وقد طار في األقطار، وسار في األمصار، وفاق 

في االشتهار على الشمس في رابعة النهار، حتى أكب الناس عليه، وصار 

مفزعا إليه، واقتصت بشبكة األفهام أجل شوارده، وقيدت بأوتاد األقالم 

جل أوابده، فطفقت أوش حواشي صفائح صحائفه اللطيفة بما هو في 

إلى  شيئ  وكل  أصله  إلى  فرع  وكل  عز  مع  للصحيفة  بياض  الحقيقة 

محله حتى الحج والدالئل، وتعليالت المسائل، حسبنا اهلل ونعم الوكيل 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

نمرولى وفي 2 رجب سنه 1319  نظارت جليلۋسنك )321(  معارف 

وفي 2 تشرين أول سنه 1317 تاريخلى رخصتنامۋسيله شركت صحافيۀ 

عثمانيه مطبعۋسنده طبع ايدیلن نسخه أساس آلينمشدر.  
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1 أی الخاتمة المحمودة

2 هذە العبارة من البسملة إلی هنا لیست بموجودة فی النسخ القدیمة و ألفاظها 

تدل علی أنها لیست من كالم المصنف رحمه اهلل لكنا كتبناها كما وجدنا تبركا. 
لمحرره حسن شوقی

3 أی إذا أَردتم القیام إلی الصلوة من باب ذكر المسبب و إرادة السبب الخاص فإن 
الفعل االختیاری ال یوجد بدون اإلرادة. د

4 ] سورة المائدة: 6 [

5 یعنی الوجه والیدین والرجلین. ی

 

 

 

 

 

 

 

)ا( الكتاب لغة إما مصدر بمعنی الجمع سمی به المفعول للمبالغة أو فعال بمعنی مفعول كاللباس و علی التقدیرین یكون بمعنی المجموع و اصطالحا 
مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أوال والطهارة مصدر طهر الشیئ بفتح الهاء و ضمها واالول أفصح وهی لغة النظافة وخالفها الدنس و شرعا النظافة 
المخصوصة المتنوعة إلی وضوء و ُغسل و تیمم و َغسل البدن والثوب و نحوها و إنما وحدها إلنها فی االصل مصدر یتناول القلیل والكثیر ومن جمعها 

قصد التصریح به. درر
)ب( افتتح رحمه اهلل تعالی كتابه بآیة من القرآن علی وجه البرهان استنزاال لبركته و تمنیا لتالوته و اال فذكر الدلیل خصوصا علی وجه التقدیم لیس من 

عادته. جوهره
ران الماء والصعید وحكمان  )ب( بدأ بها تبركا و دلیال علی وجوبه و من أسرارها أنها تشتمل علی سبعة فصول كلها مثنی طهارتان الوضوء والغسل و مطّهِ
الغسل والمسح وموجبان الحدث والجنابة و مِبیحان المرض والسفر و كذا إتیان الغائط والمالمسة وكرامتان تطهیر الذنوب وإتمام النعمة وإتمامها موته 

شهیدا قال علیه الصالة والسالم }من داوم علی الوضوء مات 
شهیدا{و فی اآلیة إضمار الحدث أی إذا قمتم الی الصلوة وأنتم 
محدثون و إنما قال فی الوضوء إذا قمتم و فی الجنابة و إن كنتم 
ألن إذا تدخل علی أمر كائن أو منتظر ال محالة وإن تدخل علی 
أمر ربما كان وربما ال یكون والقیام إلی الصالة مالزم والجنابة 

لیست بمالزمة فإنها قد توجد وقد ال توجد. جوهره
الغایة إلسقاط ماورائها إذ  )ت( ألن هذە ) أی فی اآلی��ة ( 

لوالها الستوعبت الوظیفة الكل. هدایه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اَلُم  َوالسَّ َلوُة  َوالصَّ ِلْلُمتَِّقیَن  َواْلَعاِقَبُة1  اْلَعاَلِمیَن  َرّبِ   ِ هلِلهّٰ أَْلَحْمُد 

اأْلََج��لُّ  َم��اُم  اْلِ ْیُخ  الشَّ َق��اَل  أَْجَمِعیَن.  َوآِل��ِه  ٍد  ُمَحمَّ َرُسوِلِه  َعَلی 

اِهُد أَبُو اْلَحَسِن اْلُقُدوِریُّ ْالَبْغَداِدیُّ َرْحَمُة اهللهّٰ َعَلْیِه2. الزَّ

ِكَتاُب الطََّهاَرِة )ا(

َلوِة َفاْغِسلُوا  َُّها الَِّذیَن آَمنُوا ِإَذا ُقْمُتْم3 ِإَلی الصَّ ُ َتَعاَلی، یَا أَی ﴿ َقاَل اهللهّٰ

ُوجُوَهُكْم َوأَیِْدیَُكْم ِإَلی اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَلی 

َوَمْسُح  الثَّاَلَثِة5،  ْاألَْعَضاِء  َغْسُل  الطََّهاَرِة  َفَفْرُض   .﴾ اْلَكْعَبْیِن4)ب( 

َواْلَمْفُروُض  اْلَغْسِل)ت(،  ِفي  یَْدُخاَلِن  َواْلَكْعَباِن  َواْلِمْرَفَقاِن  أِْس،  ال��رَّ
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1 وهو ربع الرأس. ه

2 سپورنتیلك

3 وهذا أخرجه مسلم عن المغیرة بن شعبة رضی اهلل 

عنه. ع س
4 والكتاب مجمل فی حق المقدار فالتحق بیانا به.

5 إلی الرسغین

6 قید اتفاقی الاحترازی وإال فیسن غسلهما وإن لم 

یحتج إلی إدخالهما اإلناء. ی س
7 هذا أیضا قید اتفاقی الاحترازی.

8 أی المرید الوضوء

9 أی ذكر اهلل تعالی

10 أی استعماله

11 بمیاه ثالثا. س

12 یعنی یسن

13 أنه ال یقع قربة إال بالنیة ولكنه یقع مفتاحا للصلوة 

لوقوعه طهارة باستعمال المطهر. هدایه
14 أی المتوضئ والترتیب فی الوضوء سنة عندنا. هدایه

15 أی البدأ بالمیامن جمع میمنة وهی خالف المیسرة. 

عینی، والوالء أی التابع
16 أی العلل المؤثرة فی نقض الوضوء

17 أی مسلكی البول والغائط

18 أی كل ما ذكر

19 عن موضعه

 

 

)ا( السنة فی اللغة هی الطریقة سواء كانت مرضیة أو غیر مرضیة قال علیه الصالة والسالم }من سن سنة حسنة كان له ثوابها و ثواب من عمل بها إلی یوم القیامة و من سن 
سنة سیئة كان علیه وزرها و وزر من عمل بها إلی یوم القیامة{ وهی فی الشرع عبارة عن ما واظب علیه النبی صلی اهلل علیه و سلم أو أحد من اصحابه و یؤجر العبد علی 
إتیانها و یالم علی تركها وهی تتناول القولی والفعلی قال الفقیه أبو اللیث السنة ما یكون تاركها فاسقا وجاحدها مبتدعا والنفل ماالیكون تاركه فاسقا وال جاحده مبتدعا. جوهره

)ب( لما أخرجه مسلم عن أبی هریرة رضی اهلل عنه من النبی صلی اهلل علیه و سلم }إذا استیقظ أحدكم من نومه فال یغمسن یدە فی اإلناء حتی یغسلها ثالث مرات فإنه 
ال یدری این باتت یدە{. ع س

)ت( لما أخرجه أبو داوود و غیرە }ال وضوء لمن لم یذكر اسم اهلل علیه{ انتهی الحدیث والمراد نفی الفضیلة. ع س
)ث( ألنه علیه السالم كان یواظب علیه أی علی السواك. هدایه

)ج( ألن النبی علیه السالم فعلهما )أی المضمضة و االستنشاق( علی المواظبة. هدایه
)ح( وهو سنة بماء الرأس خالفا للشافعی لقوله علیه السالم }األذنان من الرأس{ والمراد بیان الحكم دون الخلقة. هدایه

)خ( ألن جبرائیل علیه السالم أمر النبی صلی اهلل تعالی علیه و سلم 
بذلك أی بتخلیل اللحیة. د

)د( لما رواە الطبرانی من حدیث وائل بن حجر عنه صلی اهلل علیه 
و سلم }من لم یخلل أصابعه بالماء خللها اهلل بالنار یوم القیامة{. عینی
)ذ( لما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضی اهلل عنهما }توضأ 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من ال 
یقبل اهلل منه صلوة إال به ثم توضأ ثنتین ثنتین وقال هذا وضوء القدر 
من الصالة و توضأ ثالثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئ ووضوء 

خلیل اهلل إبراهیم علیه السالم{. عینی
)ر( فإن قلت فی سائر الكتب و یسن و ههنا ویستحب فهال ینافی قلت 
المراد به غیر الوجوب فیفسر بذلك فال منافاة فی الكالم فان قلت ورد فی 
الصحیح}إنما االعمال بالنیات{ مع أن النیة سنة فی الوضوء و فرض فی 
الصلوة فكیف ذلك قلت الوضوء قربة مقصودة لغیره أعنی الصلوة و غیرها 

بخالف الصلوة فإنها قربة مقصودة بذاتها فال بد فیها النیة
)ز( ألن المذكور بعد الفاء فی آیة الوضوء حرف الواو والواو لمطلق 

الجمع دون الترتیب. ع س
)س( لما رواه الشیخان من روایة عبد اهلل بن زید رضی اهلل عنه أنه 

صلی اهلل علیه و سلم مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة
)ش( لما أخرجه البخاری عن عائشة رضی اهلل عنها أنها قالت }كان 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم یحب التیامن فی كل شيئ حتی فی 

طهوره ولبس نعلیه{. ع س
)ص( لقوله تعالی ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾] سورة المائدة: 
6[ اآلیة و لما روی عنه صلی اهلل علیه و سلم }ال ینقض الوضوء اال 

ماخرج من قبل او دبر{. عینی
)ض( فی الوضوء أو الغسل وعن هذا قال اصحابنا إذا نزل دم 
من الرأس إلی قصبةاألنف نقض الوضوء لتجاوزه إلی موضع یجب 
تطهیره فی الغسل بخالف البول إذا نزل إلی قصبة الذكر لعدم تجاوزه 

إلی موضع یجب تطهیره فیه والمراد من حكم التطهیرالوجوب. ه
)ط( لما أخرجه دار قطنی فی سننه من حدیث عمر بن عبدالعزیز 
عن تمیم الداری مرسال }الوضوء من كل دم سائل{ ولما أخرجه ابن 
ماجه عن عائشة رضی اهلل عنها عنه صلی اهلل علیه وسلم }من أصابه 
قيئ أورعاف أو قلس أو مذی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبن علی صالته 

وهو فی ذلك ال یتكلم{. ع س

 

 

ْبُن ُشْعَبَة }أَنَّ  أِْس ِمْقَداُر النَّاِصَیِة1، ِلَما َرَوی اْلُمِغیَرةُ  ِفي َمْسِح ال��رَّ

أ3َ َوَمَسَح  َعَلْیِه َوَسلََّم أََتی ُسَباَطَة َقْوٍم2 َفَباَل َوَتَوضَّ  ُ النَِّبيَّ َصلَّی اهللهّٰ

ْیِه4{ َوُسَنُن الطََّهاَرِة)ا( َغْسُل اْلَیَدیِْن5 َقْبَل ِإْدَخاِلِهَما6  َعَلی َناِصَیِتِه َوُخفَّ

9ِ َتَعاَلی ِفي  ُئ8 ِمْن َنْوِمِه)ب(، َوَتْسِمَیُة اهللهّٰ َن��اَء ِإَذا اْسَتْیَقَظ7 اْلُمَتَوّضِ اْلِ

ْسِتْنَشاُق11)ج(،  َواْلِ َواْلَمْضَمَضُة،  ��َواُك10)ث(،  َوال��ِسّ اْلُوُضوِء)ت(،  اْبِتَداِء 

َوَمْسُح اأْلُُذَنْیِن)ح(، َوَتْخِلیُل الِّلْحَیِة)خ( َوْاألََصاِبِع)د(، َوَتْكَراُر اْلَغْسِل ِإَلی 

ِئ)ز( أَْن یَْنِوَی13 الطََّهاَرَة، َویَْسَتْوِعَب  )ر(12 ِلْلُمَتَوّضِ الثَّالَِث)ذ(. َویُْسَتَحبُّ

َتَعاَلی ِبِذْكِرِه   ُ ِبَما َبَدأَ اهللهّٰ َرأَْسُه ِباْلَمْسِح)س(، َویَُرتَِّب14 ْالُوُضوَء َفَیْبَدأَ 

ِمَن  َخ��َرَج  َما  ُك��لُّ  ِلْلُوُضوِء  النَّاِقَضُة  َواْلَمَعاِني16  َوِباْلَمَیاِمِن15)ش(. 

ِدیُد ِإَذا َخَرَج18 ِمَن اْلَبَدِن َفَتَجاَوَز19  ُم َواْلَقْیُح َوالصَّ ِبیَلْیِن17)ص(، َوالدَّ السَّ

ِإَلیٖ َمْوِضٍع یَْلَحُقُه ُحْكُم التَّْطِهیِر)ض(، َواْلَقْيُء ِإَذا َكاَن ِماْلَء اْلَفِم)ط(، 
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1 أی واضعا أحد جنبیه علی األرض

2 بأحد ركبیه یكون المقعد زائال عن األرض. د

3 أی معتمدا

4 ذلك الشئ المستند إلیه

5 أی النائم

6 یعنی ثم أفاق، لعدم تمییزه الحدث عن غیره

7 أی باقیه. ه

8 أی مرید االغتسال

9 إلی الرسغین

10 وإن لم یكن به خبث.

11 لئال تشیع

12 أی كوضوئه

13 فمسح رأسه و أذنیه و رقبته. میدانی

14 أی إن كان فی المغتسل وإن كان علی مكان مرتفع 

یغسلها قبل االغتسال.
15 مالئة السن المجوف بالفضة ال یجوز ألن االنسان 

ال یخرج من الجنابة كذا استفید من المطوالت.
16 جمع ضفیرة وهی الشعر المفتول بإدخال بعضه بعضا. د

17 أی منابته

18 أی انفصاله

19 أی الدفع

20 تثنیة ختان، الختان موضع القطع من الذكر و األنثی 

وذكر الختانین بناء علی عادتهم أنهم یختنون النساء.

)ا( ألن االضطجاع سبب السترخاء المفاصل فال يعرى عن خروج شيئ عادة والثابت عادة كالمتيقن به واالتكاء يزيل مسكة اليقظ لزوال المقعد عن األرض ويبلغ 
االسترخاء فی النوم غايته بهذا النوع من االستناد غير أن المسند يمنعه من السقوط. هدایه

)ب( لما روی بسند ضعیف عن أبی موسی األشعری رضی اهلل عنه عنه صلی اهلل علیه وسلم }أال من ضحك منكم قهقهة فلیعد الوضوء والصالة جمیعا{. ع س
)ت( لقوله تعالی ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ ]سورة المائدة: 6[ أمر باالطهار وهو تطهیر جمیع البدن إال ان ما تعذر إیصال الماء إلیه خارج. هدایه

)ث( الالم للعهد الذهنی وأنه فی معنی النكرة حتی یوصف المحلی بالم العهد بالجملة التی ال یوصف بها إال النكرات نحو ولقد امر علی اللئیم یسبنی 
وقوله تعالی ﴿كمثل الحمار یحمل اسفارا﴾ ]سورة الجمعة: 5[ فال یرد أن قوله ویزیل نجاسة اولی من قوله ویزیل النجاسة ألنه لوارید به العهد یأباه قوله 
ان كانت ألن العهد یقتضی التقریر ذكرا أو علما فان أرید به الجنس وإن أرید به الفرد الحكمی لم یصح لكون النجاسات كلها هی بدنه محال وقس علیه 

االستغراق وإن ارید به الحقیقی وهو أقل النجاسة التی ال أقل منها وهو الجزأ الذی ال یتجزی لم یستقم تعلیله فی الكتاب بقوله لئال تزد إلخ
)ج( هكذا حكت ميمونة رضی اهلل عنها اغتسال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وإنما يؤخر غسل رجليه ألنهما فی مستنقع 
الماء المستعمل فال يفيد الغسل حتى لو كان على لوح ال يؤخر 
وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كيال تزداد بإصابة الماء. هدایه
)ح( لما أخرجه الجماعة إال البخاری من حدیث عبد اهلل ابن 
رافع مولی أم سلمة عن أم سلمة رضی اهلل عنها قالت قلت یا 
رسول اهلل إنی امرأة أشد ضفر رأسی أفانقضه لغسل الجنابة فقال 
}ال وإنما یكفیك ان تحثی علی رأسك ثالث حثیات ثم تفیض 

علیك الماء فتطهری{ أو فإذا أنت قد طهرت. ع س
اللغة  يتناول الجنب والجنابة فی  بالتطهیر  )خ( ألن االم��ر 

خروج المنی علی وجه الشهوة. هدایه
)د( لما أخرجاە البخاری ومسلم عن أبی هریرة رضی اهلل 
عنه عن رس��ول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ق��ال }إذا قعد بین 
الختان فقد وجب  الختان  شعبها)جمع شعبة( االرب��ع ومس 

الغسل{. ع س
)ذ( لقوله تعالی ﴿وال تقربوهن حتی یطهرن﴾ ]سورة البقرة: 
222[ علی قراءة التشدید ألن منع الزوج من القربان الذی هو 
حقه وجعل الغسل غایة لذلك المنع دلیل علی وجوب الغسل. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أُِزی��َل4  َلْو  َش��ْيٍء  ِإَل��ی  ُمْسَتِنًدا3  أَْو  ُمتَِّكًئا2)ا(،  أَْو  ُمْضَطِجًعا1،  َوال��نَّ��ْوُم 

َواْلَقْهَقَهُة   ، َواْلُجنُوِن6  ْغَماِء،  ِباْلِ اْلَعْقِل  َعَلی  َواْلَغَلَبُة  َلَسَقَط5،  َعْنُه 

أَْلَمْضَمَضُة،  اْلُغْسِل  َفْرُض  َوُسُجوٍد)ب(.  ُرُك��وٍع  َذاِت  ُكّلِ َصَلوٍة  ِفي 

َوْااِلْسِتْنَشاُق، َوَغْسُل َساِئِر اْلَبَدِن7)ت(. َوُسنَُّة اْلُغْسِل أَْن َيْبَدأَ اْلُمْغَتِسُل8، 

َفَیْغِسَل َيَدْيِه9 َوَفْرَجُه10، َويُِزيَل النََّجاَسَة)ث( ِإْن َكاَنْت َعَلى َبَدِنِه11، ثُمَّ 

اَلِة13 ِإالَّ ِرْجَلْيِه14، ثُمَّ يُِفيَض اْلَماَء َعَلى َرأِْسِه  أَ ُوُضوَء12 الصَّ َيَتَوضَّ

ى َعْن َذِلَك اْلَمَكاِن َفَيْغِسَل ِرْجَلْيِه)ج(،  َوَساِئِر َجَسِدِه15 َثاَلثاً، ثُمَّ َيَتَنحَّ

اْلَماُء  َبَلَغ  ِإَذا  اْلُغْسِل  ِفي  َضَفاِئَرَها16  َتْنُقَض  أَْن  اْلَمْرأَِة  َعَلى  َوَلْيَس 

ْعِر17)ح(. َواْلَمَعاِنی اْلُموِجَبُة ِلْلُغْسِل ِإْنَزاُل اْلَمِنّیِ 18َعَلى َوْجِه  أُُصوَل الشَّ

ُجِل َواْلَمْرأَِة)خ(، َواْلِتَقاُء اْلِخَتاَنْيِن20 ِمْن َغْيِر  ْهَوِة ِمَن الرَّ ْفِق19 َوالشَّ الّدِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّی اهللهّٰ َفاُس. َوَسنَّ َرُسوُل اهللهّٰ ِإْنَزاٍل)د(، َواْلَحْيُض)ذ(، َوالنِّ


