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الفهرست
الصفحة العنوان
٤٣ آخر وقت العشائين
٤٩ اختصاص أول الوقت بالمغرب واخره العشاء
٧٧ حكم الصبي المتطوع
٨١ الظن بالوقت
٨٩ مواجهة البعيد نفس الكعبة
١١٩ االضطرار إلى ترك بعض االجزاء والشرائط
١٠١ فروع
١١٢ شرطية االستقبال لصالة النافلة
١٣٧ الشك في التذكية
١٤٢ ال يختص الحكم بالمالبس
١٤٨ ال يختص الحكم بما له نفس سائلة
١٥٦ المجعول هي الشرطية أو المانعية
١٦١ أقام النهي
١٦٣ المانع هو عنوان محرم األكل أو معروضه
١٦٤ االستدالل للجواز باألدلة االجتهادية
١٦٧ جريان االستصحاب في األعدام األزلية
١٧٣ أصالة عدم لبس غير المأكول
١٧٥ االستصحاب التعليقي
١٧٧ استصحاب عدم الحرمة
١٩٦ تقريب جريان البراءة
١٩٨ مدارك سائر األقوال والجواب عنها
٢٦٧ إذا تعاقبت الصالتان
١٨٣ قاعدة الطهارة
١٨٣ اصالة الحل في الصالة
١٨٧ االستدالل للجواز بالبراءة
١٨٨ جريان البراءة في الشبهة الموضوعية
١٩٠ جريان البراءة في األقل واألكثر
٢٣٦ صالة العاري في سعة الوقت
٢٣٢ كيفية صالة العاري
٢٤٥ الصالة في حال الخروج
٢٥١ لو تعذر تحصيل األرض الطاهرة
٣٥١ الضميمة المباحة
٣٥٣ العدول من صالة إلى أخرى
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٣٥٣ موارد جواز العدول
٣٨٩ هل يجوز للعاجز البدار
٤١٧ الخلل في القراءة
٤١٨ اقسام المد
٤١٩ االدغام الواجب
٤١٩ االدغام الواجب
٤٢١ الوقف بالحركة والوصل بالسكون
٤٣١ ال يجوز العدول بعد الثلثين
٤٣٤ العدول في مورد الضرورة
٤٣٥ نذر قراءة سورة معينة
٤٣٦ القراءة من المصحف
٤٥٣ استماع آية السجدة في الصالة
٤٤٧ الجهر في موضع االخفات
٤٤٩ التمييز بين الجهر واالخفات
٩ كتاب الصالة
١٠ الفصل األول: في اعدادها
١٣ تنبيهات
١٥ صالة الغفيلة
١٦ صالة الوصية
١٨ سقوط نوافل الظهرين في السفر
٢٢ الفصل الثاني في أوقاتها وقت الظهرين
٢٥ اختصاص أول الوقت بالظهر
٣٠ آخر وقت الظهرين
٣٣ اختصاص أول الوقت بالعصر
٣٥ أول وقت المغرب والعشاء
٥٠ أول وقت الصبح
٥٢ آخر وقت الصبح
٥٥ وقت نافلة المغرب
٥٧ وقت نافلة الليل
٥٩ وقت نافلة الصبح
٦١ تصلي الفريضة في كل وقت
٦٣ التطوع في وقت الفريضة
٦٥ التطوع لمن عليه فائتة
٦٨ كراهة النوافل في خمسة أوقات
٧١ قاعدة من أدرك
٧٨ في امارات الوقت
٧٩ الظنون الخاصة



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

٨٤ لو شك بعد الصالة في وقوعها في الوقت
٨٦ الفصل الثالث في القبلة
٩١ حكم المصلي في الكعبة
٩٤ امارات القبلة
٩٦ الظن بالقبلة حجة
١٠٤ الموضع الثالث: في احكام الخلل
١٠٧ االنحراف إلى االستدبار
١٠٩ زوال الظن بالقبلة بعد الصالة
١١١ الموضع الرابع: فيما يستقبل له
١١٤ ال يعتبر االستقبال في حال المشي في النافلة
١١٦ الصالة على الراحلة
١٢٢ الفصل الرابع في اللباس وجوب ستر العورة
١٢٣ هل التستر شرط ذكرى
١٢٤ ال يجب ستر الجحم
١٢٥ ما به يتحقق الستر
١٢٨ الصالة في الخز
١٣١ حكم الخز الموجود في زمان الشارع
١٣٣ حكم الصالة في وبر الخز المغشوش
١٣٤ الصالة في الصوف والشعر
١٣٥ الصالة في جلد الميتة
١٤٠ الصالة فيما ال يوكل لحمه
١٤٠ ال يختص هذا الحكم بالسباع
١٤٤ حكم الصالة فيما ال تتم فيه من غير المأكول
١٤٦ حكم الصالة في اجزاء االنسان
١٤٩ ال يشمل الحكم ما ال لحم له
١٥٣ الصالة في المشكوك في انه مأكول اللحم
١٥٨ ما يستفاد من األدلة في مقام االثبات
١٦٢ مركز القيد
١٧٩ استصحاب العدم النعتي
١٧٩ اصالة اإلباحة
١٩٢ تمييز موار البراءة واالشتغال في الشبهة الموضوعية
١٩٩ إذا وقعت الصالة في غير المأكول جهال أو نسيانا
٢٠٢ الصالة في الحرير
٢٠٥ لبس الحرير في حال الضرورة
٢٠٧ تنبيهات
٢١٠ الصالة في المغصوب
٢١٦ الصالة في ما يستر ظهر القدم
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٢١٧ ما يكره من اللباس
٢٢١ تحديد العورة
٢٢٦ المستثنيات
٢٣٠ في صالة العاري
٢٣٥ الجماعة للعراة
٢٣٨ لو وجد الساتر في أثناء الصالة
٢٤٠ الفصل الخامس: في المكان
٢٤١ الصالة في المكان المغصوب
٢٤٤ حق السبق في المسجد
٢٤٦ طهارة محل وضع الجبهة
٢٤٩ فرع
٢٥٣ األمكنة المكروهة
٢٥٥ تكره الصالة بين المقابر
٢٥٧ الصالة قدام قبر المعصوم
٢٥٨ جملة من األمكنة التي تكره فيها الصالة
٢٦١ محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه
٢٦٥ تنبيهات
٢٧٠ الصالة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة
٢٧٢ مسجد الجبهة
٢٧٥ السجود على الثمار غير المأكولة
٢٧٧ السجود على القير والجص وما شاكل
٢٧٩ السجود على القرطاس
٢٨١ ما يسجد عليه عند االضطرار
٢٨٤ السجود على ما ال تتمكن الجبهة عليه
٢٨٦ الفصل السادس في األذان واإلقامة
٢٨٧ يستحب األذان مطلقا
٢٨٧ يستحب األذان مطلقا
٢٩٢ األذان لصالة القضاء
٢٩٥ المقام الثاني في اإلقامة
٢٩٧ أدلة وجوب اإلقامة
٣٠٠ موارد سقوط االذان
٣٠٥ موارد سقوط األذان واإلقامة
٣١٠ كيفية األذان واإلقامة
٣١٤ الثالث في شرائط األذان واإلقامة
٣١٨ ما يستحب في األذان واإلقامة
٣١٨ يستحب الطهارة في األذان ويعتبر في اإلقامة
٣٢٠ استحباب القيام في األذان واعتباره في اإلقامة
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٣٢١ بقية ما يستحب فيهما
٣٢٥ ما يكره في األذان ويعتبر في اإلقامة
٣٣٠ ترك األذان واإلقامة نسيانا
٣٣٣ استحباب حكاية األذان عند سماعه
٣٣٥ اخذ األجرة على االذان
٣٤٠ نية القربة
٣٤٢ لزوم التعيين
٣٤٤ يعتبر استمرار النية إلى اخر الصالة
٣٤٥ نيه القطع أو القاطع
٣٤٧ حكم الضميمة المحرمة في النية
٣٥٠ الضميمة الراجحة
٣٥٨ في تكبيرة االحرام
٣٥٩ تكبيرة االحرام من األركان
٣٦١ صورة تكبيرة االحرام
٣٦٣ العاجز عن النطق بالتكبير صحيحا
٣٦٤ تكبيرة األخرس
٣٦٦ رفع اليدين حال التكبيرة
٣٦٨ في القيام
٣٦٩ ما يعتبر في القيام
٣٧٣ نسيان االنتصاب أو االستقالل أو االستقرار
٣٧٥ لو دار االمر بين القيام واالضطرار والجلوس
٣٧٧ دوران االمر بين األمور المعتبرة في الصالة
٣٧٩ بدلية الجلوس عن القيام
٣٨١ صالة المضطجع
٣٨٣ االيماء للركوع والسجود
٣٨٧ الواجب هو االيماء المجرد
٣٩٠ في القراءة
٣٩١ أدلة وجوب السورة
٣٩٦ عدم وجوب السورة الكاملة في الصالة
٣٩٩ موارد سقوط السورة
٤٠٠ حكم من ال يحسن القراءة
٤٠١ حكم من ال يحسن القراءة وال يتمكن من التعلم
٤٠٧ قراءة األخرس
٤٠٨ ما يجب في الركعات األخيرة
٤١٠ القراءة أفضل أو التسبيح
٤١٣ اجزاء المرة من التسبيحات
٤٢٢ القراءات السبع
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٤٢٤ جزئية البسملة من كل سورة
٤٢٥ تعيين البسملة للسورة
٤٢٨ العدول من سورة إلى أخرى
٤٢٩ العدول من لجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين
٤٣٧ اتحاد الفيل وإليالف
٤٤٠ الجهر بالقراءة على الرجال
٤٤٢ االخفات في الركعتين األخريتين
٤٤٤ الجهر في ظهر يوم الجمعد
٤٤٦ ال جهر على النساء في الصلوات الجهرة
٤٥١ قراءة العزيمة في الفريضة
٤٥٤ قراءة العزيمة سهوا
٤٥٦ المحرم قراءة أيد السجدة
٤٥٧ ال يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
٤٦٠ في القران بين سورتين أو أزيد
٤٦٣ يستحب الجهر بالبسملة
٤٦٦ يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات
٤٧٠ تنبيهات
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فقه الصادق
(١)
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فقه الصادق
تأليف

فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مد ظله
الجزء الرابع

(٣)
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السعر: ٢٠٠ تومان
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة - تليفون ٢٤٥٦٨

المطبعة: چاپخانه مهر قم
الكمية: ١٠٠٠ نسخة الكتاب: فقه الصادق ج ٤
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم
الطبعة: الثالثة - رجب ١٤١٢

(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أوالنا من التفقه في الدين، وأفضل صلواته على رسوله صاحب
الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله سيما بقية الله في األرضين أرواحنا فداه.

وبعد:
فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا: فقه الصادق، وقد وفقنا لطبعه، وأرجو من الله

تعالى التوفيق لنشر بقية األجزاء فإنه ولي التوفيق.
(٧)
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كتاب الصالة، وفيه أبواب: الباب األول: في المقدمات وفيه فصول،
____________________

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٦.

(٤) الوسائل - باب ٦ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١١.

(٩)
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الفصل األول: في أعدادها الصالة الواجبة في كل يوم وليلة خمس الظهر
أربع ركعات في الحضر وفي السفر ركعتان والعصر كذلك والمغرب

ثالث فيهما والعشاء كالظهر والصبح ركعتان فيهما -
____________________

(١) سورة البقرة آية ٢٣٩.

(١٠)
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والنوافل اليومية أربع وثالثون في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر
وثمان بعدها للعصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد

العشاء تعدان ركعة وثمان ركعات صالة الليل وركعتا الشفع وركعة
الوتر وركعتا الفجر

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض.

(١١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١٦.
(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٦.

(٤) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض.

(١٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب الفرائض حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢.

(١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب القيام حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢٤.

(١٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب القنوت حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب القنوت.
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب بقية الصلوات حديث ٢.

(١٥)
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____________________
(١) المستدرك - باب ١٥ - من أبواب بقية الصلوات.
(٢) المستدرك - باب ١٥ - من أبواب بقية الصلوات.

(٣) المستدرك باب ١٥ أبواب بقية الصلوات.

(١٦)
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____________________
(١) مصباح المتهجد للشيخ ص ٧٦.

(١٧)
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وتسقط في السفر نوافل النهار
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب المواقيت.

(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٣.

(١٨)
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والوتيرة خاصة
____________________

(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٦.

(١٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١.

* قد تقدم أن العامين من وجه ال يتساقطان بل يرجع فيهما إلى أخبار الترجيح والتخيير والترجيح مع
أدلة السقوط لكونها أشهر - وما ذكرناه أوال يرد عليه أنه ال محذور في تقديم جميع تلك األدلة إذا كان

الدليل مقتضيا لذلك - منه.

(٢٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب صالة المسافر.

(٢١)
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ومن الصلوات الواجبة الجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة واآليات
والطواف والجنائز والمنذور وشبهه وما عدا ذلك مسنون الفصل الثاني في

أوقاتها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب صالة المسافر.

(٢٢)
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____________________
(١) سورة اإلسراء آية ٧٨.

(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ٢١.
(٤) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٩.

(٥) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ١٥.

(٢٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٢٤)
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حتى يمضي مقدار أربع ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ١٨.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ١٥.

(٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ٢١.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ٧.

(٢٨)
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إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر
____________________

(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٣٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب المواقيت حديث ١٣.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب المواقيت حديث ٢٠.
(٥) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ١٢.

(٣١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٣٢ - ٣.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٣٢ - ٣.

(٣٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية دخل وقت
المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء

إلى أن يبقى النتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء
(٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت الحديث ١٢.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٠.

(٣٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب احرام الحج من كتاب الحج حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٨.
(٣) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم حديث ٣.

(٤) الوسائل - باب ٥٤ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٣٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٤.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٤.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٣.

(٣٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢٢.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٥.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٤٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من المواقيت حديث ١٧.

(٤١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٦.
(٢) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢٠.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢٥.
(٤) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢٥.
(٥) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ٣٠.

(٤٢)
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____________________
(١) سورة اإلسراء اآلية ٧٨.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٥) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل - باب ٤٩ - من أبواب الحيض.

(٤) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب المواقيت حديث ٩.

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب المواقيت حديث ١٤.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٤٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب المواقيت حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٤) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب المواقيت حديث ٥.
(٥) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب المواقيت حيث ٨.

(٤٨)
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وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب المواقيت حديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٥٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من المواقيت حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٥١)
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إلى أن تطلع الشمس وأما النوافل فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس
____________________

(١) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٥٢)
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إلى أن يصير ظل كل شئ مثله
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢١.

(٥٣)
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فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ولو
تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٥٤)
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ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ولو
خرج الوقت وقد تلبس بركعة زاحم بها وإال فال ووقت نافلة المغرب

بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية
____________________

(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٥٥)
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ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء،
____________________

(١) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج.

(٥٦)
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ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها ووقت نافلة الليل بعد
انتصافه

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٣ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكلما قرب من الفجر كان أفضل ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها
الصبح وإال قضاها

____________________
(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب أعداد الفرائض حديث ١٦.

(٢) الوسائل - باب ٤٧ - من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب حديث ٤.

(٥٨)
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ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صالة الليل
____________________

(١) الوسائل - باب ٥١ - من أبواب المواقيت حديث ٦.

(٢) الوسائل - باب ٥١ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ٥١ - من أبواب المواقيت حديث ٧.

(٤) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٥٩)
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وتأخيرها إلى طلوعه أفضل
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ٤٨ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٤) الوسائل - باب ٥١ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٦٠)
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وإذا طلع الفجر زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية مسائل األولى
تصلى الفرائض في كل وقت أداء وقضاء ما لم تتضيق الحاضرة

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٩ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٦١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٦٢)
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____________________
(١) المستدرك باب ٤٦ - من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب المواقيت حديث ٨.
(٣) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت حديث ٦.
(٤) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٦٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢٨.
(٢) الوسائل - باب ٣٥ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٦٤)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٦٢ - من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٦٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٢) المستدرك - باب ٤٦ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت.

(٦٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٦١ - من أبواب المواقيت حديث ٩.

(٦٧)
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الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها،
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٠ - من أبواب صالة الجنازة حديث ٢ - كتاب الطهارة.

(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ٦.

(٦٨)
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وقيامها نصف النهار إلى أن تزول إال يوم الجمعة
____________________

(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ٨.

(٣) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المواقيت حديث ٩.

(٦٩)
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وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب صالة الجمعة حديث ٦.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج.

(٧٠)
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الثالثة تقديم كل صالة في أول وقتها أفضل إال في مواضع وال يجوز
تأخير الصالة عن وقتها وال تقديمها عليه

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٧١)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب المواقيت حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٧٢)
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____________________
* مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير وفي المقام حيث

ال مرجح ألحدهما فيحكم بالتخيير - منه.

(٧٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب الخلل الواقع في الصالة.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب أعداد الفرائض.

(٧٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢٥ - من أبواب المواقيت حديث ١.

(٧٨)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث ٤.

* يرد عليه ما ذكرناه في كتاب الطهارة من عدم داللة الموثق على ذلك فراجع - نعم الوجه الثاني تام - منه.

(٧٩)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب األذان واإلقامة.

(٨٠)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب القبلة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب المواقيت حديث ١٧.

(٤) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.
(٥) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٦) الوسائل - باب ٥٢ - من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٨٢)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ١٦.
(٢) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٨٣)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٨٤)
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الفصل الثالث في القبلة وهي الكعبة مع القدرة وجهتها مع البعد
____________________

(١) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب القبلة حديث ١ - ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب القبلة حديث ١ - ٣.

(٨٦)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب القبلة.

(٢) المستدرك - باب ٢ - من أبواب القبلة حديث ١٢.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب القبلة حديث ١٠.

(٤) الوسائل - باب ٢ - من أبواب القبلة.
(٥) سورة البقرة آية ١٤٤.

(٦) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(٧) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٨٧)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٨٨)
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والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء
____________________

(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ٦.

(٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ٧.
(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها
____________________

(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم فالعراقي ألهل العراق واليماني ألهل
اليمن والمغربي ألهل المغرب والشامي ألهل الشام وعالمة العراق

____________________
(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

جعل الفجر محاذيا لمنكبه األيسر والشفق بمنكبه األيمن وعين الشمس
عند الزوال على طرف الحاجب األيمن مما يلي األنف والجدي خلف

المنكب األيمن
(٩٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب القبلة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٥ - من أبواب القبلة حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٥ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومع فقد األمارات يصلي إلى أربع
____________________

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة حديث ٥.

(٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

جهات مع االختيار
____________________

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة حديث ٤.

(٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(٣) الفقيه ج ١ - ص ٨٩.
(٤) سورة البقرة آية ١١٥.

(٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب القبلة.

(١٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومع الضرورة إلى أي جهة شاء
____________________

(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب المواقيت حديث ١٨.

(١٠٣)
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ولو ترك االستقبال أعاد ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق
والمغرب

(١٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فال إعادة
____________________

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب من أبواب القبلة حديث.

(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(١٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب القبلة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(١٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو كان إليهما أعاد في الوقت ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا
____________________

(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب القبلة حديث ٧.

(٢) الوسائل - باب ١١ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٣) الوسائل - باب ١١ - من أبواب القبلة حديث ٢.

(١٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب القبلة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب القبلة حديث ٤.

(١٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١١ - من أبواب القبلة حديث ٦.

(١٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة اآلية ١٤٣.

(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب القبلة حديث ٩.

(١١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب قواطع الصالة حديث ٨.

(١١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب القبلة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب القبلة حديث ١٧.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(١١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب القبلة حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب القبلة حديث ٦.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب القبلة حديث ١.

(٤) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب القبلة حديث ١ - ١٨ - ١٩.

(٥) الوسائل - باب ١٥ - من أبواب القبلة حديث ١ - ١٨ - ١٩.

(١١٥)
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وال يصلي على الراحلة اختيارا إال نافلة
____________________

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب القبلة حديث ٤.

(١١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب القبلة حديث ٦.

(١١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب القبلة حديث ٩.

(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب القبلة حديث ١٠.

(١١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
* قد مر أن األوجه هو الرجوع إلى المرجحات في العامين من وجه مطلقا وفي المقام حيث إنه ليس شئ

من المرجحات مع أحد الطرفين فيحكم بالتخيير - منه -.
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٨.

(١٢١)
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الفصل الرابع في اللباس يجب ستر العورة
____________________

(١) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

(٣) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٩ - من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(١٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٧ - من أبواب لباس المصلي.

(١٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢١ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(١٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب لباس المصلي.

(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٢ - من أبواب لباس المصلي.

(١٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته األرض من أنواع الحشيش أو
بالخز الخالص

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٢) نفس المصدر ولكن رواه عن زكريا ابن آدم.

(١٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) هو صحيح ابن الحجاج - المروي - في الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(١٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي.

(٢) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١٤.

(١٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي.

(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١٥.

(١٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو بالصوف والشعر
____________________

(١) الوسائل - باب ٩ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية وال تجوز الصالة في جلد
الميتة وإن دبغ

____________________
(١) الوسائل - باب ٣٣ - من أبواب األطعمة المحرمة حديث ٣.

(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ١٢.

(٣) الوسائل - باب ٥٥ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٥٠ - من أبواب النجاسات حديث ٢٠.

(١٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال جلد ما ال يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ وال صوفه وشعره ووبره
____________________

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٦ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٣) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(١٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(٣) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٨ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٣) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب النجاسات.

(١٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٤ - من أبواب قواطع الصالة حديث ١.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب لباس المصلي.

(١٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢٣ - من أبواب النجاسات.

(٢) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ٩.
(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(١٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ٧.

(١٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٣ - من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(١٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥ - من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(١٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤٠ - من أبواب النجاسات.

(١٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٤ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٤ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب لباس المصلي حديث ١ - ٤.
(٢) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب لباس المصلي حديث ١ - ٤.

(١٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ١٥.

(٢) الوسائل - باب ٧ - من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
(٣) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٤) الوسائل - باب ٣٢ - من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
(٥) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب النجاسات حديث ١٣.

(٦) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

(٧) الوسائل - باب ٣٠ - من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(١٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل - باب ٥٦ - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

(٢) قد روى األحاديث المتضمنة لهذا المضمون في الوسائل - في باب ٣٥ - من أبواب األطعمة المحرمة -
وفي باب ٦١ - من أبواب األطعمة المباحة - وفي باب ٣١ - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(١٨٩)
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تمييز موارد البراءة واالشتغال في الشبهة الموضوعية
(١٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة.

(١٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب النجاسات واألواني والجلود حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٠٠)
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وال الحرير المحض للرجال مع االختيار
____________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلي حديث ١٠.

(٢٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبوب لباس المصلي حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢٠٤)
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و يجوز في الحرب
(٢٠٥)
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وللنساء
____________________

(١) الوسائل باب ٥٥ من أبواب جهاد النفس.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢٠٦)
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وللركوب واالفتراش له
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.
* بل يرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم تلك النصوص لألشهرية - منه.

(٢٠٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٢٠٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٠٩)
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وال المغصوب
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.

(٢١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢١٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٥٥ من أبواب جهاد النفس.

(٢١٤)
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وال ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق
____________________

(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجنازة من كتاب الطهارة حديث ١.

(٢١٦)
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ويكره في الثياب السود - إال العمامة والخف،
____________________

(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٣٧ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢١٧)
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وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

(٢١٨)
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واللثام
____________________

(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٥٧ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث ١١.
(٤) الوسائل باب ٣٥ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢١٩)
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والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء، ويشترط في الثوب
الطهارة إال ما عفي عنه مما تقدم والملك أو حكمه

____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(٢٢٠)
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وعورة الرجل قبله ودبره
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل باب ٣١ من أبواب آداب الحمام.

(٢٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب آداب الحمام.

(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد واإلماء من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب أحكام المالبس حديث ٣.

(٢٢٢)
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وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين
____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٢٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ١٣.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٢٦)
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____________________
(١) سورة النور اآلية ٣١.

(٢٢٧)
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ولألمة والصبية كشف الرأس
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبوب لباس المصلي حديث ٤.

(٢٢٨)
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ويستحب للرجل ستر جميع جسده والرداء أفضل
____________________

(١) كنز العمال ج ٤ - ص ٧٢.
(٢) الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(٢٢٩)
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وللمرأة ثالثة أثواب قميص ودرع وخمار ولو لم يجد ساترا صلى قائما
بااليماء إن أمن من اطالع غيره عليه وإال قاعدا موميا

____________________
(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث ٨.

(٢٣٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٤٦ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
(٥) الوسائل باب ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥٢ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢٣٨)
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____________________
* بل يرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير وحيث ال مرجح لشئ منهما يحكم بالتخيير منه.

(٢٣٩)
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الفصل الخامس في المكان - كل مكان مملوك أو مأذون فيه يجوز فيه
الصالة

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٤٠)
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وتبطل في المغصوب مع علم الغصب
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢٤٣)
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____________________
١ - الوسائل باب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
٢ - الوسائل باب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٢٤٤)
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ويشترط طهارة محل وضع الجبهة
(٢٤٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢٤٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ١.

(٢٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات.

(٢٤٩)
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وتستحب الفريضة في المسجد والنافلة في المنزل
____________________

(١) الوسائل باب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٢٥٢)
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وتكره الصالة في الحمام
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٧.

(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٦) الوسائل باب ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢٥٣)
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ووادي ضجنان، والشقرة، والبيداء وذات الصالصل
____________________

(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢٥٤)
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وبين المقابر
____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٧.

(٢٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٧.

(٢٥٧)
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وأرض الرمل والسبخة
(٢٥٨)
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ومعاطن اإلبل
____________________

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٧.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٨.

(٤) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٥٩)
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وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق والفريضة جوف الكعبة وبيوت
المجوس والنيران

____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.

(٢٦٠)
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وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي
____________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ١٠.

(٢٦٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.

(٢٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ١٣.

(٢٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ - ٣ - ٥.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ - ٣ - ٥.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ - ٣ - ٥.

(٢٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥.

(٢٦٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٢٦٩)
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وإلى باب مفتوح أو انسان مواجه
____________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.

(٢٧٠)
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أو نار مضرمة
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب مكان المصلي حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.

(٢٧١)
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أو حائط ينز من بالوعة، وال يجوز السجود إال على األرض أو ما انبتته األرض
____________________

(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢٧٢)
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مما ال يؤكل وال يلبس
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٧.

(٦) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٦.

(٢٧٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٧.

(٢٧٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٩.

(٢٧٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٤.
(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٧.

(٢٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.

(٢٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.

(٢٧٩)
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إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة وال يجوز على المغصوب مع
العلم وال على نجاسة وال يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود

____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٢٨٠)
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وال يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها باالستحالة
كالمعادن، ويجوز مع عدم األرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ومع

الحر على الثوب، وإن فقد فعلى اليد
(٢٨١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٦.

(٢٨٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبوب ما يسجد عليه حديث..

(٢٨٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.

(٢٨٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.

(٢) المستدرك باب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.

(٢٨٥)
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الفصل السادس في األذان واإلقامة وهما مستحبان في الصلوات
الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجال كان أو امرأة

____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.

(٢٨٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب األذان واإلقامة.

(٢٨٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢٨٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ٢٧ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢٩١)
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بشرط أن تسر
____________________

(١) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت.

(٢٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١ مع اختالف يسير.

(٢٩٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.

(٢٩٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب األذان واإلقامة.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢٩٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٢٩٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٢٩٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.

(٢٩٨)
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ويتأكدان في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٢٩٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٤.

(٣٠٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٣٠١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب المواقيت حديث ٣.

(٣٠٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.

(٣٠٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٣٠٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢١.
(٣) الوسائل باب ٦٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٣٠٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٢٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٥) المستدرك باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٠٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.

(٣٠٨)
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وصورة األذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن ال إله إال الله،
أشهد أن ال إله إال الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، حي
على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر ال إله إال الله، ال

إله إال الله
(٣١٠)
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واإلقامة مثله إال التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله والتهليل
يسقط مرة واحدة في آخره ويزيد قد قامت الصالة مرتين بعد حي على خير

____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣١١)
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العمل فجميع فصولهما خمسة وثالثون فصال.
____________________

(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.

(٥) الوسائل باب ٢١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.

(٣١٣)
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____________________
(١) البحار ج ١٨ ص ١٦٢ من كتاب الصالة من طبعة الكمباني.

(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣١٤)
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وال يؤذن قبل دخول الوقت إال في الصبح
____________________

(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب األذان واإلقامة.

(٣١٥)
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ويستحب إعادته بعد دخوله ويشترط فيهما الترتيب
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.
(٢) المستدرك باب ٧ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤ - ٥.

(٣) الوسائل باب ٣٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣١٧)
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ويستحب كون المؤذن عدال صيتا بصيرا باألوقات متطهرا
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ١٩٥.

(٣١٨)
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____________________
(١) كنز العمال ج ٤ ص ٢٦٧.

(٢) المستدرك باب ٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.

(٣٢٠)
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مستقبال للقبلة
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٧.

(٣٢١)
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رافعا صوته
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.
(٣) الوسائل باب ٤٧ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٢٢)
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مرتال لألذان محدرا لإلقامة فاصال بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة،
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٢٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٥.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٧.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٣.

(٣٢٤)
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ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٠.
(٢) المستدرك باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة.

(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.

(٣٢٥)
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واالعراب في أواخر الفصول والكالم في خاللهما
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ١٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٦.

(٣٢٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.
(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٢٧)
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والترجيع لغير االشعار - ويحرم قول الصالة خير من النوم
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٧.

(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٢٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث.

(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.

(٣٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٧.

(٣٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٤.

(٣٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٦.

(٣٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٤٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١ - ٢.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الشهادات حديث ٦.

(٤) المستدرك باب ٣٠ من أبواب األذان واإلقامة حديث ٢.

(٣٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الباب الثاني في أفعال الصالة وهي واجبة ومندوبة فها هنا فصول
األول الواجبات ثمانية - األول النية

(٣٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

مقارنة لتكبيرة االحرام
(٣٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب نية القربة
____________________

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.

(٣٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) مرآة العقول باب النية ج ١ ص ١٠١.

(٣٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والتعيين
(٣٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والوجوب أو الندب واألداء أو القضاء
(٣٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

واستدامة حكمها إلى الفراغ.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النية حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب النية حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب النية حديث ٣.

(٣٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب النية حديث ١ - ٤.

(٣٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب المقدمة العبادات حديث ١١.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٣.

(٣٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.

(٣٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.

(٣٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البينة آية ٤.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٧.

(٣٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٥.

(٣٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٣٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبوب المواقيت حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٣٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الثاني تكبيرة االحرام
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام.

(٣٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وهي ركن
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٧.

(٣٥٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١٠.

(٣٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا النية وصورتها الله أكبر
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١١.
(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤.

(٣٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يكفي الترجمة مع القدرة ويجب التعلم
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١٢.

(٣٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٧.

(٢) تفسير الصافي سورة مائدة آية ١٠١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٧.

(٣٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

واألخرس
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة حديث ٢.

(٣٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

يشير بها مع عقد قلبه وشرطها القيام مع القدرة
____________________

(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة حديث ١.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٣٥٣ من طبعة النجف.

(٣٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويستحب رفع اليدين بها
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٧.

(٣٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

إلى شحمتي األذن.
____________________

(١) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١٥.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١١.
(٥) الوسائل باب ٨ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١.

(٣٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الثالث القيام وهو ركن مع القدرة
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القيام حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٣٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الخلل في الصالة.

(٣٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القيام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القيام حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب القيام حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٤٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.
(٥) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١١.

(٣٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب القيام حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ٢.

(٣٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٣.

(٣٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب القيام حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب القيام حديث ٣.

(٣٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٣٧٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو عجز اعتمد
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب القيام حديث ٥.

(٣٧٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب القيام حديث ٢.

(٣٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
* قد مر أن المرجع أخبار الترجيح والتخيير وحيث ال مرجع لشئ منهما فيحكم بالتخيير منه.

(٣٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٣٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فإن تعذر صلى قاعدا
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب القيام حديث ١٢.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٣.

(٣٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب القيام حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب القيام حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب القيام حديث ٣.
(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب القيام حديث ٢.

(٣٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو عجز صلى مضطجعا
____________________

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب القيام حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القيام حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبوب القيام حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١٢.

(٣٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٥.

(٢) المستدرك باب ١ من أبواب القيام حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٥.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٢.

(٣٨٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

بااليماء
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٠.
(٢) المستدرك باب ١ من أبواب القيام حديث ٥.

(٣٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٣.

(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب القبلة حديث ٢.

(٣٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٦.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب القبلة حديث ٣.

(٣٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ١٤.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب القيام حديث ٢.

(٣٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الرابع القراءة ويجب الحمد
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.

(٣٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والسورة في الثنائية واألوليين من غيرها
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٣٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٣٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٣٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٣٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات.

(٣٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٣٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤ من القراءة في الصالة حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٤ من القراءة في الصالة حديث ٦.

(٣٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٣٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يجزي الترجمة ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة
(٤٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومع العجز يصلي بما يحسن
(٤٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) سورة المزمل اآلية ٢٠.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة.

(٤٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٠٥)
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وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله
____________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة الثانية.
(٣) سنن أبي داود ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة الثانية.

(٤٠٦)
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واألخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه
____________________

(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٠٧)
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- ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا
____________________

(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٤.

(٤٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة.

(٤٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤١٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٤) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٠.

(٤١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤١٢)
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وصورته سبحان الله والحمد لله وال إله إال الله والله أكبر
____________________

(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٩.

(٤١٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٤١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٢٢)
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____________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٦٣٠ باب النوادر من كتاب فضل القرآن.

(٤٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٤٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٢٨)
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____________________
(١) سورة المزمل اآلية ٢٠.

(٢) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.

(٤٣٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٢) المستدرك باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٣) المستدرك باب ٢٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٣٣)
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____________________
(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة الثانية.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٣) الهداية ص ٣١ باب ٤٥.
(٤) المستدرك باب ٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٥) المستدرك باب ٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٣٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٠.

(٤٣٩)
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ويجب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء واالخفاف في البواقي
____________________

(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٤٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٣) سورة اإلسراء اآلية ١٠١.
(٤) الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب الركوع حديث ١.

(٤٤٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٣.

(٤٤٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٤٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٩.

(٤٤٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٤٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٤٤٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) االسراء آية ١١.
(٣) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.
(٦) الوسائل باب ٣٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٧) سورة اإلسراء آية ١١٠.

(٤٥٠)
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وال يجوز قراءة العزائم في الفرائض
____________________

(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٣٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٥١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٤٥٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٤٥٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ٣.

(٤٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٥٦)
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وال ما يفوت الوقت بقراءته
____________________

(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٥٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبوب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٥٨)
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وال قراءة سورتين بعد الحمد
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث.
(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث.

(٤٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث.

(٤٦١)
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ويستحب الجهر بالبسملة في االخفات
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٤٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٥٦ من كتاب المزار.
(٣) روضة الكافي ص ٥٩ الطبع الحديث.

(٤٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٥٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٤٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.

(٤٦٦)
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وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها
____________________

(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢ وأورد صدره. في باب ٤٩ منها.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٤٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٦٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٩.
(٤) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٦) الوسائل باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١١.

(٤٦٩)
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ويحرم قول آمين ويبطل
____________________

(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ١٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٣.

(٤٧٠)


