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الفهرست
الصفحة العنوان
١٤ ركوع الجالس
٦١ معنى االقعاء
١٢٧ فروع
١٤٦ فروع
١٧٩ لو تكلف الحضور للجمعة من ال تجب عليه
٢٤٣ في القاضي
٢٤٥ احكام القضاء
٢٣٨ األجير يعمل على طبق تكليف نفسه
٢٣٩ في قضاء الولي
٢٧٦ امكان تكليف الناسي بغير ما نسيه
٢٧٨ مقتضى األصل العملي عند الشك في الجزئية
٢٨١ الصحيح ال يشمل العامد
٢٨٤ الحديث ال يشمل الجاهل المقصر
٢٨٥ الحديث ال يشمل الجاهل القاصر
٢٨٦ شمول الحديث للزيادة
٢٨٨ حديث ال تعاد شامل للشروط الموانع
٢٨٩ المراد من اإلعادة
٢٨٩ المراد بالطهور
٢٩٠ حكم الزيادة السهوية
٢٩٤ تردد المنسي بين الركن وغيره
٣٤٧ حكم الشك في الصالة المقصورة في مواطن التخيير
٣٣٦ الشك في الصالة
٣٥٥ االستصحاب ال يجري في الشك في الركعات
٣٦١ يعتبر الدخول في الغير في جريانها
٣٦٨ القاعدة تجري في االجزاء غير المستقلة
٣٧٠ ال يكفي الدخول في الهوي والنهوض في جريان القاعدة
٣٧٤ حكم الشك في الجزاء األخير
٣٧٦ حكم الشك في الشيء مع احراز الغفلة
٣٧٩ إذا كانت صورة العمل محفوظة
٣٨١ حكم الشك في االخالل العمدي
٤١٣ حكم الشك بين األربع والست
٤١٤ حكم الشك بين األربع والخمس والست
٤١٤ حكم الشك بين الثالث والخمس
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٤١٥ حكم الشك بين الثالث واألربع والخمس
٤١٦ حكم الشك فيما زاد على اعداد الرباعية
٤١٨ بعض فروع الشكوك الصحيحة
٤٢٠ الشك في ان حالته ظن أو شك
٤٢٢ حكم انقالب الشك
٣٨٩ حكم الظن في عدد الركعات
٤٠٧ حكم الشك بين االثنتين والثالث واألربع
٩ في الركوع
١٢ فروع
١٥ اعتبار الطمأنينة
١٧ اعتبار الذكر في الركوع
٢٠ االنتصاب بعد الركوع
٢٣ التكبير للركوع
٢٥ مستحبات الركوع
٢٩ ما يكره في الركوع
٣١ في السجود
٣٢ يجب السجود على سبعة أعضاء
٣٣ حد الجبهة وما يجب وضعه منها
٣٥ حدود ساير ما يجب وضعه
٣٦ مساواة موضع الجبهة للموقف
٣٩ المراد من الموقف
٤١ حكم السجود على المرتفع
٤٥ لو وضع جبهته على ما ال يصح السجود عليه
٤٧ لو لصق الطين في بالجبهة
٤٨ لو كان بجبهته دمل
٥٠ مستحبات السجود
٥٢ االرغام باألنف
٥٥ جلسة االستراحة
٥٩ مكروهات السجود
٦٣ سجود العزيمة
٦٥ احكام سجود التالوة
٦٧ ما يعتبر في سجود التالوة
٧٠ في التشهد
٧١ واجبات التشهد
٧٤ كيفية الشهادتين
٧٦ مسألة
٧٩ حكم من ال يحسن التشهد
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٨١ في التسليم
٨٤ أدلة عدم وجوب التسليم
٨٩ صورة التسليم
٩٢ مسائل
٩٤ ال يعتبر نية الخروج
٩٥ مستحبات التسليم
٩٧ مندوبات الصالة
٩٩ ما به االفتتاح من التكبيرات
١٠٢ في القنوت
١٠٥ محل القنوت
١٠٦ ما يعتبر في القنوت
١٠٧ ال يجوز القنوت بالفارسية
١١٣ نواقض الطهارة تبطل الصالة
١١٦ تعمد االلتفات عن القبلة
١١٧ االلتفات بتمام البدن
١٢٠ االلتفات بالوجه
١٢٠ تعمد الكالم في الصالة
١٢٢ مسائل
١٢٥ القهقهة في الصالة
١٢٨ الماحي لصورة الصالة
١٢٩ في البكاء
١٣١ التكتف والتكفير
١٣٤ مكروهات الصالة
١٣٦ يحرم قطع الصالة
١٤٠ عقص الشعر
١٤١ تسميت الشعر
١٤٢ رد السالم في الصالة
١٤٨ في صالة الجمعة
١٤٩ وقت صالة الجمعة
١٥٣ لو خرج وقت الجمعة وهو فيها
١٥٥ ادراك االمام في الركعة الثانية
١٥٨ اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل
١٦١ أدلة وجوبها العيني
١٦٥ أدلة اشتراط السلطان العادل
١٧٠ والية الفقيه
١٧٣ في اشتراط العدد
١٧٤ في اشتراط الخطبتين
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١٧٧ من تجب عليه الجمعة
١٨٢ ما يعتبر في الخطبتين
١٨٧ مسائل
١٩٠ الفصل الثاني: في صالة العيدين
١٩٤ شروط صحتها
١٩٦ وقت صالة العيدين
١٩٨ كيفية صالة العيدين
٢٠٠ مستحبات صالة العيدين
٢٠٣ مسائل اربع
٢٠٦ صالة اآليات
٢٠٨ كيفية صالة اآليات
٢١٠ فروع
٢١٤ مستحبات هذه الصالة
٢١٧ وقت الصالة اآليات
٢٢٢ موارد وجوب قضاء صالة اآليات
٢٢٤ حدوث اآلية في وقت الفريضة
٢٢٨ في صالة االستئجار
٢٣٤ لو آجر نفسه فمات
٢٣٥ الصالة تخرج من أصل التركة
٢٤١ في المقضى عنه
٢٤٧ االيصاء باالستئجار
٢٥٠ صالة االستسقاء
٢٥٣ نافلة رمضان
٢٥٩ الباب الخامس: في السهو
٢٥٩ لو ترك شيء من الواجب عمدا
٢٦١ حكم الزيادة العمدية
٢٦٧ حكم النقيصة سهوا
٢٦٧ حكم االخالل بالركوع
٢٧٣ حكم االخالل بالسجدتين
٢٧٧ ثبوت الجزئية في حال النسيان وعدمه
٢٨٠ مقتضى القاعدة الثانوية عند الشك في الجزئية
٢٨٠ حديث ال تعاد
٢٩٧ حكم زيادة الركوع - أو السجدتين
٢٩٩ حكم زيادة الركعة
٣٠١ ما يقتضيه النصوص الخاصة
٣٠٥ حكم نسيان الركعة فما زاد
٣١٠ الخلل في المقدمات
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٣١٢ حكم نسيان غير الركن
٣١٥ ما يتدارك من غير سجدة السهو
٣١٨ لو تذكر ترك الركوع قبل السجود
٣٢٢ لو ذكر بعد القيام ترك السجدة
٣٢٥ لو ذكر قبل الدخول في الركن ترك التشهد
٣٢٧ ما يتدارك مع سجدتي السهو
٣٣٣ قضاء التشهد
٣٤٠ الشكوك الباطلة
٣٤٣ تنبيهات
٣٤٩ حكم الشك في عدد الثالثية
٣٥٠ حكم الشك في األوليين من الرباعية
٣٥١ ما به يحرز الركعتان
٣٥٤ إذا لم يدر كم صلى
٣٥٨ حكم الشك في االفعال
٣٦٠ القاعدة تجري في الركعتين األوليين
٣٧٣ الشك في الركوع بعد االنتصاب
٣٨٦ حكم الشك في الشرائط
٣٩١ حكم الظن باالفعال
٣٩٥ الشك الموجب لصالة االحتياط
٣٩٩ حكم الشك بين االثنتين والثالث
٤٠٣ حكم الشك بين الثالث واألربع
٤٠٤ حكم الشك بين االثنتين واألربع
٤٠٨ حكم الشك بين اعداد الرباعية وما زاد
٤١٢ حكم الشك بين األربع والخمس
٤٢٤ لو شك المضي جالسا أحد الشكوك الصحيحة
٤٣١ حكم شك كثير الشك
٤٣٣ حد الكثرة
٤٤٢ ال اعتبار بشك كل من االمام والمأموم مع حفظ االخر السهو في السهو ال يلتفت اليه
٤٤٥ حكم الشك في النافلة
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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 الخامس

(٣)
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الكتاب: فقه الصادق ج ٥
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم
الطبعة: الثالثة - رجب ١٤١٢

المطبعة: فروردين
الكمية: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة - تليفون ٢٤٥٦٨

السعر: ٢٠٠ تومان
(٤)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(٥)
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله محمد وآله الطاهرين.

وبعد:
فهذا هو المجلد الخامس من كتابنا (فقه الصادق) وفقنا لطبعه ثالثا، والمرجو

من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج، فإنه ولي التوفيق.
(٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الخامس: الركوع، ويجب في كل ركعة مرة إال في الكسوف واآليات، وهو
ركن، ويجب أن ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه.

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

(٢) المعتبر ص ١٧٩.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع حديث ١.

(٩)
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____________________
(١) التهذيب: ج ٢ ص ٨٣ من طبعة النجف.

(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الركوع حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الركوع حديث ٢.

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب القنوت حديث ٢.

(١١)
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ولو عجز
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٤.

(١٢)
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أتى بالممكن وإال أومأ.
____________________

* قد عرفت مرارا أن المرجع في تعارض العامين من وجه أخبار الترجيح والتخيير وحيث ال مرجح
لشئ منهما فيحكم بالتخيير.

(١٣)
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وأن يطمئن بقدر التسبيح
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب أعداد الفرائض حديث ١٤.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الركوع حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢.

(١٥)
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____________________
* وحيث إن األوجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم األول لكونه أشهر - فما - أفاده

المشهور أقوى - منه -
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(١٦)
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وأن يسبح مرة واحدة.
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ٢.

(١٧)
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صورتها سبحان ربي العظيم وبحمده
.

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

(١٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ١ - ٥.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب الركوع حديث ٤.

(١٩)
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وأن ينتصب قائما
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١

(٢٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب أفعال الصالة حديث ١٠.

(٢١)
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مطمئنا ويستحب التكبير له
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب الركوع حديث ١.

(٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١١.

(٢٤)
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ورفع اليدين به، ووضع يديه على ركبتيه مفرجات األصابع
____________________

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

(٢٥)
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وردهما إلى خلفه وتسوية ظهره ومد عنقه والدعاء وزيادة التسبيح
____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع حديث ١.

(٢٦)
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وأن يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الركوع حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع حديث ١.
(٤) الوسائل باب ١٧ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ٥٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب الركوع حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٢٨)
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ويكره
____________________

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الركوع حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٥) الوسائل باب ١٩ من أبواب الركوع حديث ١.
(٦) الوسائل باب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢٩)
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أن يركع ويداه تحت ثيابه
____________________

(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٣٠)
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السادس: السجود ويجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن
(٣١)
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ويجب في كل سجدة السجود على سبعة أعضاء الجبهة، واليدين
الركبتين وإبهامي الرجلين

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الصالة حديث ١.

(٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب السجود حديث ٥.

(٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب السجود حديث ٣.

(٣٤)
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____________________
(١) المستدرك باب ٤ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب السجود حديث ٢.

(٣٥)
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وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة.
(٣٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ١ -

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب حديث ٣.

(٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود حديث ٢.

(٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٤١)
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____________________
الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ٤.

(٤٢)
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ولو تعذر السجود أومأ أو رفع شيئا وسجد عليه. وأن يطمئن بقدر
التسبيح

.
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ٣.

(٤٣)
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وأن يسبح مرة واحدة صورتها سبحان ربي األعلى وبحمده.
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١٨.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١.

(٤٤)
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وأن يجلس بينهما مطمئنا وأن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه.
____________________

(١) سنن أبي داود ص: ١٣١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١١.

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب السجود حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب السجود حديث ٣.

(٤٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ١.

(٤٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب السجود حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب حديث ٢.

(٤٩)
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ويستحب التكبير له
.

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

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

(٥) الوسائل باب ٢٤ من أبواب السجود حديث ٢.

(٥٠)
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وعند رفع الرأس منه والسبق بيديه إلى األرض
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب الركوع حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب السجود ١ -

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

(٥١)
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واالرغام باألنف
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب السجود حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب السجود حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ٧.

(٥) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ٢.

(٥٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب السجود حديث ١.

(٥٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب السجود حديث ٤.

(٥٤)
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والدعاء والتسبيح الزايد والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية.
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب السجود حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب السجود حديث ٤.

(٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ٥.

(٣) المستدرك باب ٥ من أبواب السجود حديث ١.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٩.

(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ٢.

(٥٦)
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والدعاء بينهما
____________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب السجود حديث ٦.

(٥٧)
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والقيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب السجود حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ١.

(٥) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٣.

(٥٨)
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ويكره االقعاء.
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٧ - ٥ - ٣.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٧ - ٥ - ٣.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٩ - ١.

(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب السجود حديث ٧ - ٥ - ٣.
(٥) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٩ - ١.

(٦) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ١ - ٢ - ٧ -
(٧) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ١ - ٢ - ٧ -
(٨) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ١ - ٢ - ٧ -

(٥٩)
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____________________
(١) والوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ٦.

(٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب السجود حديث ٦.

(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب السجود حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ٨ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٦٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٤٥ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٣٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.

(٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢) قد بنينا أخيرا على أصالة التداخل - فالعمدة هو الصحيح - منه.

(٦٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ٤.

(٦٧)
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____________________
(١) والوسائل باب ٤٦ من أبواب قراءة القرآن حديث ٣.

(٢) المستدرك باب ٣٥ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٦٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٦ من أبواب الحيض حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٣٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٥) الوسائل باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.

(٦٩)
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السابع: التشهد ويجب في كل ثنائية مرة وفي الثالثية والرباعية مرتين
____________________

(١) الوسائل باب ٤٦ من أبواب قراءة القرآن حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ٢.

(٧٠)
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ويجب فيه الجلوس بقدره والشهادتان.
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ٥.

(٧١)
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الصالة على النبي (ص)
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ٣ - ١ - ٢.

(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ٢.

(٥) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ١.
(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد الحديث ١.

(٧٢)
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آله عليهم السالم.
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ١.

(٧٣)
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وأقله أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمد رسول الله
____________________

(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الذكر حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب حديث ١٠.

(٧٤)
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اللهم صلى على محمد وآل محمد
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب قوطع الصالة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ٦.

(٧٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٧٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١

(٧٧)
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يستحب أن يجلس متوركا وأن يدعو بعد الواجب
____________________

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

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ٢ -
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ١.

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

(٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.

(٧٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب التشهد حديث ١.

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

(٨٠)
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الثامن: التسليم وفي وجوبه خالف
____________________

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

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم حديث ١٠.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم حديث ١١.

(٨١)
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____________________
(١) عيون األخبار ص: ٢٦٦ والحديث طويل.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم حديث ١٣.

(٤) المستدرك باب ٥ من أبواب أفعال الصالة حديث ٥.

(٨٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صالة الجماعة.

(٨٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب المسافر.

(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٨٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب التسليم حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ١٢.

(٨٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التسليم حديث ٢.

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

(٨٦)
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وصورته السالم علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته.

____________________
(١) سورة األحزاب آية ٥٦.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ٩.

(٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب التسليم حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب التسليم حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ٩

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ١١.

(٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ١.

(٩١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢٠.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ٢.

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

(٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٤ من أبواب التسليم حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٩٤)
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ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويوما بمؤخر عينيه إلى يمينه.
(٩٥)
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واإلمام [يومي إلى يمينه] بصفحة وجهه والمأموم (يومي بصفحة وجهه)
إلى يمينه ويساره.. أن

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

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ١٢.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث.

(٩٦)
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كان على يساره أحد الفصل الثاني: في مندوبات الصالة، وهي خمسة:
األول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثالثة أدعية

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ٥.

(٩٧)
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.
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١.
(٢) المستدرك باب ٦ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٩.
(٤) الوسائل باب ١٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٦.

(٩٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٢.

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

(٩٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب تكبيرة االحرام حديث ٤.

(١٠٠)
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الثاني: القنوت.
____________________

(١) فقه الرضا (ع) ص: ٧.

(١٠٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب القنوت حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب القنوت حديث ٢.

(٥) سورة البقرة آية: ٢٣٩.

(١٠٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القنوت حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب القنوت حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب القنوت حديث ٧.

(١٠٤)
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وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ٤.

(١٠٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب القنوت حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب القنوت حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب القنوت حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب القنوت حديث ١.

(١٠٦)
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____________________
الوسائل باب ٦ من أبواب القنوت حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب القنوت حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(٥) الوسائل باب ٩ من أبواب القنوت حديث ٢ - ٣.

(١٠٧)
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ويقضيه لو نسيه بعد الركوع.
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب القنوت حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب القنوت حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب القنوت حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١٨ من أبواب القنوت حديث ٥.

(١٠٨)
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الثالث نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده. وفي حال قنوته إلى
باطن كفيه

____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب القنوت حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب القنوت حديث ١.

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

(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب القيام حديث ٢.

(١٠٩)
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وفي ركوعه إلى بين رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي جلوسه إلى
حجره. الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه وقانتا تلقاء

وجهه وراكعا على ركبتيه وساجدا بحذاء أذنيه وجالسا على فخذيه
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٣.

(٣) فقه الرضا (ع) ص: ٨.

(١١٠)
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الخامس التعقيب وأقله تسبيح الزهراء عليها السالم وال حصر ألكثره
ويستحب أن يأتي فيه بالمنقول
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أفعال الصالة حديث ٣.
(٢) التذكرة ج: ١ ص: ١٢٨.

(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب التعقيب حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب التعقيب حديث ٧.

(١١١)
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الفصل الثالث في قواطع الصالة - ويبطلها كل نواقض الطهارة وإن
كان سهوا.

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصالة.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ٢.

(١١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة حديث ٥.

(١١٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصالة حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصالة حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١ من قواطع الصالة حديث ٩.
(٤) الوسائل باب ١ من قواطع الصالة حديث ١١.

(١١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصالة حديث ١٠.

(١١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وتعمد االلتفات إلى ما ورائه.
____________________

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

(١١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٨.
(٥) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(١١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب القبلة.

(١١٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب القبلة.

(٢) الوسائل باب ٥٥ من أبواب جهاد النفس.

(١١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة.

(١٢٠)
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والكالم
(١٢١)
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بحرفين فصاعدا
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.

(١٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب قواطع الصالة حديث ٦ - ٩.

(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب قواطع الصالة.

(١٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(١٢٤)
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والقهقهة.
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.

(١٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(١٢٦)
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والفعل الكثير الخارج عنها.
____________________

(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.

(١٢٨)
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والبكاء ألمور الدنيا.
(١٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.

(١٣٠)
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والتفكير.
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.

(١٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب قواطع الصالة حديث ٥.

(١٣٢)
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____________________
(١) المستدرك باب ١٤ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤.

(١٣٣)
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يكره االلتفات يمينا وشماال والتثأب والتمطي والفرقعة والعبث
____________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ٥.

(١٣٤)
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واالقعاء والتمخط والبصاق ونفخ موضع السجود والتأوه ومدافعة
األخبثين.

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصالة حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب السجود حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب السجود حديث ٥.

(١٣٥)
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ويحرم قطع الصالة لغير ضرورة.
____________________

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

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

(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٤) سورة محمد (ص) آية: ٣٥.

(١٣٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب التسليم.

(١٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب قواطع الصالة وغيره

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب قواطع الصالة حديث ١١.

(١٣٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.

(١٣٩)
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وفي عقص الشعر للرجل قوالن.
____________________

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(١٤٠)
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ويجوز تسميت العاطس.
____________________

(١) المستدرك باب ٢٧ من أبواب لباس المصلي.

(١٤١)
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ورد السالم.
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب السجود حديث ٢.

(١٤٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب قواطع الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب قواطع الصالة حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب قواطع الصالة حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٥) الوسائل باب ١٦ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.

(١٤٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب قواطع الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب قواطع الصالة - ولكن في الوسائل - أثبت بدل مسعدة مصدق بن صدقة
حديث ١.

(١٤٤)
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والدعاء بالمباح
____________________

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب قواطع الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب السجود حديث ٢.

(١٤٧)
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الباب الثالث: في بقية الصلوات وفيه فصول: الفصل األول: في الجمعة
وهي ركعتان عوض الظهر

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ١

(١٤٨)
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ووقتها من زوال الشمس.
____________________

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٦.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٦.
(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ٦.

(١٤٩)
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إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.
____________________

(١) صحيح مسلم ج: ٣ ص: ٩.

(٢) صحيح مسلم ج: ٣ ص: ٩.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.

(١٥٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٩.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٦.

(١٥١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٨.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الجمعة.

(١٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة.

(١٥٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة.

(١٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(١٥٧)
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وشروطها السلطان العادل أو من نصبه.
(١٥٨)
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____________________
(١) سورة الجمعة آية: ٩.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة الحديث ٤.

(١٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٤.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ٧.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٠.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢١.

(١٦٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٥.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢٥.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢٦.

(١٦٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢.

(١٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الجمعة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٦٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.

(١٦٧)
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____________________
(١) المستدرك باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.
(٢) المستدرك باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.
(٣) المستدرك باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.
(٤) المستدرك باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.

(٥) راجع الكتب الفقهية.
(٦) المستدرك باب ٥ من أبواب صالة الجمعة.

(٧) ص: ٢٨١ رقم الدعاء: ٤٨.

(١٦٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب القنوت حديث ٥.

(١٦٩)
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____________________
(١) المستدرك باب ٨ من أبواب صفات القاضي حديث ٢٥.

(٢) المستدرك باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٥٠.
(٣) المستدرك باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٣٠ وبمضمونه أخبار أخر.

(١٧٠)
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____________________
(١) المستدرك باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٢٩ - ١٦.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صفات القاضي حديث ٥٠ و ٥٣ - وباب ١١ - منها حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ١.
(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٩.

(١٧١)
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والعدد هو خمسة نفر أحدهم اإلمام.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث (٢).
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ٩.

(١٧٣)
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الخطبتان وهما
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ٤.

(١٧٤)
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حمد الله والصالة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة
من القرآن.

____________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٢٤ من أبواب صالة الجمعة حديث ١ وذيله في باب ٢٥ منها.

(١٧٥)
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والجماعة وأن ال يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثالثة أميال.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة الجمعة.
(٢) الوسائل باب ٢ و ٣ من أبواب صالة الجمعة.

(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة.
(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ١ - ٢.
(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ١ - ٢.

(١٧٦)
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وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى
والعرج وأن ال يكون هما وال مسافرا ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد

من فرسخين لم يجب الحضور.
(١٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٨٠)
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ولو فاتت وجبت الظهر
____________________

(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢٠.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٥.

(١٨١)
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ويجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.
(٢) سورة الجمعة آية: ٩.

(١٨٢)
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قبلها.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.

(١٨٣)
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وقيام الخطيب مع القدرة.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(١٨٤)
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ويستحب فيهما الطهارة
____________________

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٤.

(١٨٥)
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وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصالة مرتديا معتمدا على شئ
واالصغاء إليه

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.
(٣) المستدرك باب ١٢ من أبواب صالة الجمعة.

(١٨٦)
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مسائل: األولى: األذان الثاني بدعة الثانية: يحرم البيع بعد النداء
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجمعة.
(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجمعة حديث ١.

(٣) سورة الجمعة آية: ٩.

(١٨٧)
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وينعقد، لو أمكن االجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة، الرابعة:
ويستحب التنفل بعشرين ركعة.
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٣.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ٤.

(١٨٨)
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وحلق الرأس، وقص األظفار، وأخذ الشارب، والمشي بسكينة ووقار،
وتنظيف البدن، والتطيب والدعاء والجهر بالقراءة

____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب صالة الجمعة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢.

(٣) التهذيب ج: ٣ ص: ١٤٢ طبعة النجف
(٤) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.

(١٨٩)
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الفصل الثاني: في صالة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة.
____________________

(١) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٩

(٣) سورة األعلى آية: ١٤ و ١٥.
(٤) سورة الكوثر آية: ٢.

(١٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة العيد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة العيد حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٤.
(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٥.

(١٩١)
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____________________
(١) صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٢٤ و ١٢٥.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٦.

(١٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة العيدين حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة العيد حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٩.

(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(١٩٣)
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____________________
(١) البحار ج: ١٨ الصالة ص: ٨٦٣.

(٢)
المستدرك باب ١٤ من أبواب صالة العيد حديث ٢.

(١٩٤)
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ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى.
____________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة العيد حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد.

(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(١٩٥)
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ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال.
(١٩٦)
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وال تقضى لو فاتت
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة العيد حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٣.

(١٩٧)
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وهي ركعتان يقرأ في األولى الحمد.
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصالة.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة العيد حديث ١٠.

(١٩٨)
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واألعلى ثم يكبر خمسا يقنت بينها ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد
سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ثم

يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين.
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة العيد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة العيد حديث ١٧.

(١٩٩)
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ويستحب االصحار بها والخروج حافيا بسكينة ووقار.
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة العيد حديث ١٨.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة العيد حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(٢٠٠)
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وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في األضحى مما يضحي به والتكبير
عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر.

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة العيد حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة العيد حديث ٢.

(٢٠١)
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وفي األضحى عقيب خمسة عشر أولها ظهر العيد لمن كان بمنى وفي
غيرها عقيب عشرة.

____________________
(١) سورة البقرة آية: ١٨١.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة العيد حديث ٥.

(٢٠٢)
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مسائل: األولى: يكره التنفل قبلها وبعدها إال في مسجد النبي (ص) قبل
خروجه.

____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة العيد حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صالة العيد حديث ٢ - ٣.

(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة العيد حديث ٩.

(٢٠٣)
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الثانية: قيل التكبير الزايد واجب وكذا القنوت
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة العيد حديث ١٠.

(٢٠٤)
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الثالثة: تجب الخطبتان بعدها الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس
قبلها ويكره قبله

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة العيد حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٧ من أبواب صالة العيد حديث ١.

(٢٠٥)
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الفصل الثالث: في صالة الكسوف وتجب عند كسوف الشمس
وخسوف القمر

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.

(٢٠٦)
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والزلزلة والرياح المخوفة وغيرها من أخاويف السماء
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.

(٢٠٧)
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ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.
(٣) المستدرك باب ٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٢٠٨)
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وكيفيتها: أن ينوي، ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم
ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا

إلى أن يركع خمسا وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع
خمسا كبر وسجد سجدتين ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أوال وتشهد وسلم

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٥.

(٢٠٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة السوف واآليات حديث ٧.

(٢١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١٣.

(٢) لم يذكر في كتب الحديث وقد رواه الشهيد في محكي الذكرى.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٢١١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات.

(٢١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٧.

(٢١٣)
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يستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ومساواة الركوع للقيام
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٣) المستدرك باب ٦ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٢١٤)
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والجماعة واإلعادة مع بقاء الوقت
____________________

(١) المستدرك باب ٦ من أبواب صالة الكسوف واآليات.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.
(٥) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.

(٢١٥)
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والتكبير عند االنتصاب من الركوع إال في الخامس والعاشر فإنه يقول
سمع الله لمن حمده والقنوت خمس مرات.

____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٧.

(٢١٦)
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ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء االنجالء.
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٢١٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.

(٢١٨)
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وفي غيرهما مدته.
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٦.

(٢١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٤.

(٢٢٠)
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وفي الزلزلة مدة العمر
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.

(٢٢١)
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ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٩.

(٢٢٢)
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ولو كان جاهال فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإال فال.
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ١.

(٢٢٣)
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ولو تلفت وقت حاضرة تخير.
____________________

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٥.

(٢٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف حديث ١.
(٣) المستدرك باب ٤ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٣.

(٢٢٥)
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ما لم تتضيق إحداهما ولو تضيقتا قدم الحاضرة.
____________________

(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف واآليات حديث ٢.

(٢٢٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة الكسوف واآليات.

(٢٢٧)
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وال قضاء مع عدم التفريط.
____________________

(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٤.

(٢٢٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١١.

(٢٢٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب األمر والنهي من كتاب األمر بالمعروف.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٦.

(٢٣١)
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____________________
(١) سورة النجم آية: ٣٩.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.

(٢٣٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١ من كتاب الزكاة.

(٢٣٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت الحديث ٩ من كتاب الصالة.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢٥.
(٣) راجع الذكرى الحكم الخامس من أحكام األموات وقريب منه في التذكرة في مسألة عدم وجوب الحج

على الفقير والزمن - وفي المستدرك باب ١٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(٢٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢ وبمضمونه أخبار أخر في ذلك الباب وفي

باب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٢٣٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٦.
(٣) سورة النجم آية: ٣٨.

(٤) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٨.

(٢٤٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.

(٢٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٨.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب موجبات اإلرث حديث ٢.

(٢٤٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.

(٢٤٧)
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الباب الرابع: في الصلوات المندوبة، فمنها: صالة االستسقاء، وهي
مؤكدة عند قلة المياه. وكيفيتها مثل الصالة العيد

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة االستسقاء حديث ١.

(٢٥٠)
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إال أنه يقنت لسؤال توفير المياه واالستعطاف به.
ويستحب بالمأثور، وأن يصوم الناس ثالثا، والخروج يوم االثنين أو

الجمعة والتفريق بين األطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة االستسقاء حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة االستسقاء حديث ٢.

(٢٥١)
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وتكبير اإلمام بعدها مائة مستقبل القبلة، والتسبيح كذلك يمينا،
والتهليل يسارا والتحميد تلقاء الناس ومتابعتهم له والمعاودة مع تأخير

اإلجابة.
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة االستسقاء حديث ٢.

(٢٥٢)
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ومنها: نافلة رمضان وهي ألف ركعة
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٥.

(٢٥٣)
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في كل ليلة عشرين
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١٠.
(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٣.

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وفي ليالي األفراد زيادة مائة وفي العشر األواخر زيادة عشر
____________________

(١) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٣.

(٢٥٥)
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ومنها: صالة ليلة الفطر ويوم الغدير وليلة نصف شعبان وليلة
المبعث. ويومه

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.

(٢٥٦)
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وصالة علي (ع) وفاطمة (ع)
____________________

(١) الوسائل باب ٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب بقية الصلوات حديث ١

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

(٢٥٧)
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وجعفر (ع).
____________________

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة جعفر حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة جعفر حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة جعفر حديث ٣.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الباب الخامس في السهو: من ترك شيئا من واجبات الصالة عمدا بطلت
صالته.

(٢٥٩)
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وإن كان جاهال عدا الجهر واالخفات فقد عذر لو جهلهما.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥ وباب ١ من أبواب قواطع الصالة حديث
٤ - وغيرهما من األبواب.

(٢٦٠)
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وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا.
(٢٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٢٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٨.

(٢٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ١١ من كتاب الحج.

(٢٦٦)
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أما الناسي: فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإال أعاد.
(٢٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب الركوع حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣. (٤) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع

في الصالة حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل والواقع في الصالة حديث ١.

(٢٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٦٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٢) الفقيه ج: ١ ص: ١١٦ السرائر ص: ٤٣٧.

(٢٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٩ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٢٧١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٢٧٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود.

(٢٧٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجدة حديث ٥.

(٢٧٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢٧٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢ وباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس

وغيرهما من األبواب.

(٢٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب قواطع الصالة حديث ٤ وغيره من األبواب.

(٢٨٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢٩١)
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ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد.
(٢٩٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب الركوع حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٢٩٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣٠١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.

(٣٠٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٣٠٣)
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ولو نقص من الصالة ركعة أو ركعتين سهوا.
____________________

(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧.

(٣٠٥)
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ولم يذكر حتى تكلم أو.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.

(٣٠٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع قي الصالة حديث ٥.

(٣٠٧)
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استدبر القبلة أعاد
____________________

(١) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧ - ١١ - ١٠
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧ - ١١ - ١٠

(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣ - ٤.

(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣ - ٤.
(٥) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٢.

(٣٠٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٩.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٠.

(٣٠٩)
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ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب أو نجس أو سجد
عليه مع العلم أعاد.

(٣١٠)
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ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد
____________________

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

(٣١١)
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وإن كان غير ركن فله أقسام: األول: ما ال حكم له وهو من نسي
القراءة حتى ركع.

____________________
(١) الوسائل باب ٢٧ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو الجهر أو االخفات
(٣١٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب أو رفع الرأس منه أو
طمأنينته أو تسبيح السجود أو طمأنينته أو إحدى األعضاء السبعة

____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب الركوع حديث ١.

(٣١٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أو رفع الرأس منه أو طمأنينته في الرفع منها أو طمأنينة الجلوس في
التشهد الثاني ما يوجب التالفي فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في

السورة قرأ الحمد وأعاد السورة.
(٣١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٢٨ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٤.

(٣١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٢٣ من أبواب القراءة في الصالة حديث ١.

(٣١٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧.

(٣١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع حديث ٤.

(٣١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد.
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٤.

(٣٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود.

(٣٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويسجد سجدتي السهو.
(٣٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكذا لو ذكر ترك التشهد
____________________

(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٤.

(٣٢٥)
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ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصالة على النبي عليه السالم
قضاه

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٢.

(٣٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الثالث.
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٤.

(٣٢٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٨.

(٣٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٥
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٠.

(٣٢٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة -
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٦.
(٥) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ٤.

(٦) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ١.

(٦) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٧) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٨) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٥.

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٦.

(٢) المستدرك باب ٥ من أبواب التشهد حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٨.

(٣٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٣٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٣٣٨)
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الشك إن كان في عدد الثنائية.
(٣٤٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٦.

(٣٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢١.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٣.

(٣٤٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٥.

(٣٤٣)
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أو الثالثية.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١١.
(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٢.

(٣٤٩)
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أو في األوليين من الرباعية أعاد.
____________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٢.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٣.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٥.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.
(٥) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.

(٦) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٠.

(٧) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٢.

(٨) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢٣.

(٣٥٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة الكسوف واآليات.

(٣٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٥٣)
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وكذا إذا لم يعلم كم صلى.
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.

(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.

(٣٥٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٥٦)
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وإن كان في فعل انتقل عنه لم يلتفت.
(٣٥٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٣٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٥.

(٣٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث ٢.

(٣٦٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث ١.

(٣٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١)

الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ٦.

(٣٧١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ٤.

(٣٧٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ٣.

(٣٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٣٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث ٧.

(٣٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإال أتى به فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإال فال.
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب السجود حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣) الوسائل باب ١٢ من أبواب الركوع حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ١٢ من أبواب الركوع حديث ٣.
(٥) الوسائل باب ١٥ من أبواب السجود حديث ١.

(٣٨٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٨٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.

(٢) ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٨٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.
(٢) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.

(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٣٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

فلو شك فيما زاد على األوليين في الرباعية وال ظن بنى على الزائد
واحتاط.

(٣٩١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣٩٢)
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فمن شك بين االثنتين والثالث
____________________

(١) الوسائل باب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٣٩٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢ - ٩.

(٣٩٧)
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أو بين الثالث واألربع بنى على األكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس.

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٣٩٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٤٠٠)
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ومن شك بين االثنتين واألربع بنى على األربع وصلى ركعتين من قيام.
____________________

(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.

(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٩.

(٤٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ومن شك بين االثنتين والثالث واألربع بنى على األربع وصلى ركعتين
من قيام وركعتين من جلوس.

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٧.

(٤٠٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣) المستدرك باب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٤٠٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٤٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٤٠٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٤١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

مسائل: األولى: ال سهو على من كثر سهوه وتواتر.
____________________

(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣ - ٦.

(٤٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.

(٤٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٤٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٤٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصالة الحديث ٧.

(٤٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال على اإلمام أو المأموم إذا حفظ عليه اآلخر.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٤٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.

(٤٣٤)
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وال سهو في سهو.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.
(٢) الوسائل با ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٨.

(٤٤٢)
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الثانية: من سهى في النافلة بنى على األقل وإن بنى على األكثر جاز.
____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٤٤٥)


