
 

 

 
 

 

 

 املفتاح يف الفقه

  عىل مذهب الإمام أ محد

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَْصنيف  

َصْيِمي ِ  نبَعبِدهللا  نبَصاِلح  ٍد الع   مَحَ
ْسِلِميَ   غََفَر هللا  ََل  وِلواِِليِْه َوِلَمشاخِيِه وِللْم 

 

 

 
ىل اللغة الروس ية ىف   موقع:جتد مكتواب مع الرتمجة اإ
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 بســــم هللا الرمحــن الرحــــمي

 

ٍد املصطفى ،احلَْمد  هلِل وكفى حمى  وعىل أ َل ومن مثلَه م َوىَف. ،وصىلى هللا وسَّلى عىل رسوَل م 

 

ا بعد:  أ مى

 

ضوِء مثانيٌة:  فاعَّل أ نى رشوَط الو 

هور   ال واملاء   ،والتىميي   ،والعقل   ،والإسالم   ،ة  ّـى والن ِي ،انقطاع  ما ي وِجب ه   زال   ،باح  مل  اطى مينع   ماواإ

 اس تجامٌر قبهل. واستنجاٌء أ وِ  ،البَََشةِ وصوََل اإىل 

ط ايًضا دخول  وقٍت عىل َمن حدث ه دامٌئ لفرِضِه. ِ  ورش 

 

الةِ   ورشوط  حصىـٍة: ،رضابِن: رشوط  وجوٍب  ورشوط  الصى

 

الِة أ ربعٌة:  فَشوط  وجوِب الصى

 والنىقاء  ِمن احليِض والن ِفاِس. ،والبلوغ   ،والعقل   ،الإسالم  

 

الِة تسعٌة:ورشوط    حصىـِة الصى

هارة  من احلََدِث  ،والتىميي   ،والعقل   ،الإسالم   اجتناب  و  ،عورةِ  الوَسرت   ،ودخول  الوقتِ  ،والطى

 َ ٍ عهنا يف: ب .يى والن ِــ  ،واس تقبال  الِقبلِ  ،دٍن وثوٍب وب قعةٍ جناسٍة غرِي معفو   ّـة 

 

 فصّـلٌ 

 

تٌة: وِء س ِ ض   واعَّل أ نى فروَض الو 

ومسح   ،رفقيِ وغسل  اليديِن مع امل ،-وال نف  ابلس تنشاقِ  ،ومنه الفم  ابملضمضةِ -الوجه  غسل  

ه  أ ِس ك ِ لِي مع الكعبيِ  ،-ومنه اُلذاننِ -الرى تيب  ب ،وغسل  الرج ِ  .املوالاة  و  ،عضاءِ ال   يَ والرتى



 

الِة أ ربعَة عََش:  وأ راكن  الصى

كوع   ،وقراءة  الفاحتةِ  ،الإحرامِ  وتكبرية   ،قياٌم يف فرٍض مع الق دَرةِ   ،نه  ع والاعتدال   ،فع  منه  الرى و  ،والرُّ

جود   فع  منه ،والسُّ جدتي ،والرى مأ نينة   ،واجللوس  بَي السى  ،اجللوس  َلو  ،خري   ال  والتىشهد   ،والطُّ

تيب  بَي ال راكِن. ،والتىسلميتانِ  ،وللتىسلميتي  والرتى

 

 فصّـلٌ 

 

ضوِء واحدٌ واعَّل أ نى  ْكِر. ،واجَب الو   هو التىسمية مع اذلُّ

 

الِة مثانيٌة:  وواجباِت الصى

َده»وقول   ،تكبري  الانتقالِ  ماٍم ومنفردٍ « مسع هللا ملن مَحِ ىنا»وقول   ،لإ اٍم ومأ موٍم لإم« د  وكل امحل رب

َ »وقول   ،ومنفردٍ  كوعِ « العظميَ  س بحاَن رب ِ َ »قول  و  ،يف الرُّ جودِ  يف« عىلال   س بحاَن رب ِ  ،السُّ

جدتيِ « يلرب ِ اغفرْ » ول  قو  ل  ّـ التى و  ،بي السى  لوس  َل.واجل ،شهد  ال وى

 

 فصّـلٌ 

 

 واعَّل أ نى نواقَض الوضوِء مثانيٌة:

ن حف ش اإ هام أ و جنٍس سوا ،وخروج  بوٍل أ و غائطٍ من ابيق البدن قلى أ و َكث   ،خارٌج من سبيلٍ 

به  ،ائلٍ حِده بال صٍل بيومسُّ فرج أ دم ٍ متى  ،وزوال  عقٍل أ و تغطيّـت ّـه   ،يف نفس ك ِ أ حٍد حَبس َ

ِدى و  ،وروأ ك  حلِم اجلَز  ،وغَسل  مي ِتٍ  ،وملس  ذكٍر أ و ُأنىث ال خَر بشهوٍة بال حائلٍ  ة  عن الإسالم الر 

 أ عاذان هللا  تعاىل مهنا. –

ضوًءا غرَي موٍت. اًل أ وَجَب و   وكُّ ما أ وجَب غ س 

 

ة  أ نواعٍ: الِة سـتـى بِطالت  الصى  وم 

كهِنا ،ما أ خلى بَشِطها  ب لها.و مبا جيأ   ،اأ و مبا جيب فهي ،أ و هبـيـئّـِتــها ،أ و بواجِِبا ،أ و بر 


