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الفهرست
الصفحة العنوان
٢٠ في قضاء االجزاء المنسية
٣٨ يجب االتيان به فورا - ومع تركه ال تبطل الصالة
٤١ لو سجد للكالم فبان إن الموجب غيره
٤٣ شرائط هذا السجود وموانعه
٥٢ فصل: في صالة القضاء
٥٥ لو أخل بما يعتبر في الصالة
٦٤ ال يجب القضاء على الكافر
٩٢ ال يعتبر الترتيب في الفوائد إذا جهل الترتيب
٧٩ ال يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
٩٨ إذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس
١٠٧ الجماعة الواجبة بالعرض
١٠٩ الجماعة المنذورة
١٢٣ حكم الشك في شرائط الجماعة
١٢٧ اعتبار نية الجماعة
١٣٠ فروع
١٣١ الجماعة من الكيفيات الطارية ال من القيود المنوعة
١٣٦ لو شك في نية االيتمام
١٣٩ إذا نوى االقتداء بشخص فبان غيره
١٤٦ الدخول في الجماعة في األثناء
١٤٨ العدول من االيتمام إلى االنفراد
١٥٢ تنبيهات
١١٦ ضابط ما يصح االيتمام فيه من الصلوات وما ال يصح
١٥٩ حكم جماعة من بجناحي من يكون بحيال الباب
١٨٠ تنبيهات
٢١٣ وجوب المتابعة تعبدي
٢٢٨ مفهوم العدالة
٢٣٠ أدلة كون العدالة هي حسن الظاهر
٢٨٠ موضوع االصرار
٢٨٣ خاتمة في التوبة
٢٤٢ طرق معرفة العدالة
١٧٠ يعتبر عدم تقدم المأموم على االمام
١٧٤ الجماعة حول الكعبة
٢٥٥ الشياع الظني
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٣٢٦ القيد والداعي
٢٦٣ تعديل الشخص بقيام الطريق إلى عدالته
٣٦٣ في تعيين مبدأ المسافة
٣٦٤ في المسافة المستديرة
٣٦٦ طرق ثبوت المسافة
٣٧٢ ال يعتبر قصد المسافة الشخصية
٣٨٧ حكم الرجوع من سفر المعصية
٣٩٤ حكم الغاية الملفقة من الطاعة والمعصية
٣٩٩ لو نذر االتمام في يوم فسافر فيه
٤١٠ القاطع نفس اإلقامة وإن لم تكن عن قصد
٤١٢ كثير السفر يتم في السفر الثاني بعد اإلقامة
٤٢٠ حكم القصر ينقطع بالرجوع إلى حد الترخص
٤٢٢ ال يختص اعتبار حد الترخص بالوطن
٤٢٧ المراد من األماكن األربعة
٤٦٧ الصورة الخامسة
٤٦٧ الصورة السادسة والسابعة
٤٦٨ المراد باليوم في المقام
٤٦٩ العدول عن قصد اإلقامة بعد العزم عليها
٤٧١ العبرة في البقاء على التمام باتيان رباعية تامة
٤٧٤ لو عدل عن اإلقامة بعد استقرار التمام في الذمة
٤٧٤ لو عدل عن اإلقامة وشك في االتيان بالرباعية
٤٥٢ قصد الخروج عن السور ال ينافي اإلقامة
٤٥٨ إذا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة - الصورة األولى
٩ خاتمة مشتملة على فوائد
٩ في صالة االحتياط
٢٤ فيما يجب به سجود السهو - الكالم غير العمدي
٢٦ القعود في حال القيام والعكس
٢٨ السالم في غير محله
٣١ الزيادة أو النقيصة غير المبطلة
٣٤ لو شك في الزيادة والنقيصة
٣٥ بعض أحكام سجود السهو - تداخل األسباب
٣٧ الترتيب بين هذا السجود وبين صالة االحتياط وقضاء االجزاء
٤٤ محل هذا السجود
٤٥ اجزاؤه
٤٦ كيفية السجدتين
٤٩ التشهد وحكمه وكيفيته
٥٤ يجب قضاء الفائت مطلقا
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٥٦ موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص
٥٩ الصالة التي تركت في حال الجنون
٦٧ قضاء الصالة على المخالف
٦٩ المواسعة والمضايقة
٨١ أدلة اعتبار الترتيب
٨٩ الترتيب في قضاء الفوائت
٩٤ فرع
٩٤ عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة
٩٥ كيفية قضاء الفوائت حضرا وسفرا
١٠١ الباس السادس: في صالة الجماعة
١٠٣ ال دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض
١١١ الجماعة ال تشرع في النافلة
١١٤ الجماعة في صالة العذير
١٢١ فيما تنعقد به الجماعة
١٣٣ بطالن الجماعة ال يوجب بطالن الصالة
١٤٣ حكم التداعي في اإلمامة والمأمومية
١٤٥ نقل النية من إمام إلى إمام آخر
١٥٤ في اعتبار عدم الحائل بين االمام والمأموم
١٥٦ فروع
١٦٣ في اعتبار عدم العلو
١٦٦ في اعتبار عدم التباعد
١٧٦ فيما تدرك به الركعة
١٨٣ لو ركع بتخيل إدراك االمام راكعا
١٨٥ لو شك في إدارك االمام راكعا
١٨٩ فيما تدرك به الجماعة
١٩٥ القراءة في االخفاتية
١٩٧ حكم القراءة في األولتين من الجهرية
٢٠٠ حكم القراءة في األخيرتين من االخفاتية
٢٠٣ حكم القراءة في األخيرتين من الجهرية
٢٠٣ تنبيهات
٢٠٦ في القراءة خلف المخالف
٢٠٨ ال يجوز تقدم المأموم في االفعال
٢١٢ حكم التأخر في االفعال
٢١٥ تغتفر زيادة الركن ألجل المتابعة
٢١٨ لو ركع أو سجد قبل االمام
٢١٩ المتابعة في تكبيرة االحرام
٢٢١ المتابعة في سائر األقوال
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٢٢٤ في شرائط االمام
٢٢٦ في شرطية العدالة
٢٣٣ أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي
٢٣٦ أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها
٢٤٦ طريقية حسن الظاهر
٢٥١ طريقية الشهادة
٢٥٤ شهادة العدل الواحد
٢٥٤ ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية
٢٦٠ الوثوق بالعدالة
٢٦٢ الظن بالعدالة
٢٦٤ ال يعتبر المروة في العدالة
٢٦٨ كالم في الكبيرة والصغيرة
٢٧٢ ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة
٢٧٤ يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي
٢٧٨ االصرار على الصغائر
٢٨٥ حكم التوبة
٢٨٧ يعتبر طهارة المولد
٢٨٨ في إمامة القاعد القائم
٢٩٠ في إمامة األمي
٢٩٢ في إمامة المرأة
٢٩٤ االمام الراتب أولى باإلمامة
٢٩٦ مراتب األئمة
٢٩٦ من يكره االئتمام به
٣٠٠ العدول من إمام إلى آخر
٣٠٢ إقامة الجماعة في إثناء الصالة
٣٠٤ لو خاف فوات الركعة
٣٠٨ في المأموم المسبوق
٣١٥ اختالف االمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا
٣١٦ إذا تبين بطالن الجماعة
٣١٩ يستحب إعادة الصالة جماعة
٣٢٢ في تبديل االمتثال
٣٢٨ في أحكام المساجد
٣٣٠ في جواز استعمال آالت المساجد
٣٣٢ في زخرفة المساجد ونقشها بالصور
٣٣٤ في إخراج الحصى منها
٣٣٦ مكروهات المساجد
٣٣٩ مستحبات المساجد
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٣٤٠ الباب السابع: في صالة الخوف والمطاردة
٣٤٣ شروط هذه الصالة وكيفيتها
٣٤٦ في بيان أحكامها
٣٤٦ في صالة المطاردة
٣٤٨ تتمة
٣٤٩ الباب الثامن: في صالة المسافر
٣٥٠ حد المسافة:
٣٥٢ حكم المسافة التلفيقية
٣٦٨ في اعتبار قصد المسافة
٣٧٠ لو اخرج إلى المسافة
٣٧٣ لو تردد في األثناء
٣٧٤ حكم التابع في السفر
٣٧٦ إذا صلى قصرا ثم عدل عن القصد
٣٧٧ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر
٣٧٨ اإلقامة قاطعة للسفر
٣٨٢ يعتبر إباحة السفر
٣٨٨ يعتبر إباحة السفر ابتداءا واستدامة
٣٩١ لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية
٣٩٦ حكم الصالة في سفر الصيد
٤٠٠ في حكم كثير السفر
٤٠١ في حكم من اتخذ السفر عمال له في السفر األول
٤٠٥ ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر
٤٠٧ إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر
٤١٤ في اعتبار الوصول إلى حد الترخص
٤٢٣ التخيير في األماكن األربعة
٤٣٠ لو أتم المسافر
٤٣٤ لو أتم المسافر نسيانا
٤٣٥ العبرة بحال األداء ال حال الوجوب
٤٣٨ فصل في قواطع السفر
٤٣٩ الوطن العرفي
٤٤٤ في الوطن الشرعي
٤٤٨ ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به
٤٥٠ من القواطع: اإلقامة عشرة أيام
٤٦٠ الصورة الثانية والثالثة
٤٦٤ الصورة الرابعة
٤٧٦ من القواطع التردد ثالثين يوما
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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 السادس

(٣)
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الكتاب فقه الصادق ج ٦
المؤلف السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

مدرسة اإلمام الصادق (عليه السالم)
الطبعة الثالثة - صفر ١٤١٣

المطبعة: مهر
الكمية: ١٠٠٠ نسخة

السعر: ٢٠٠ تومان
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم المقدسة = تليفون: ٢٤٥٦٨

(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 في العالمين محمد المصطفى وعترته

الطاهرين.
وبعد فهذا هو الجزء السادس من كتابنا فقه الصادق وقد وفقنا لطبعه، وأرجو

من الله سبحانه التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج فإنه ولي التوفيق.
(٧)
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خاتمة مشتملة على فوائد
األولى: في صالة االحتياط. وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل.

األولى: يعتبر في هذه الصالة جميع ما يعتبر في الصالة في الجملة ولو كان بعضا
من الصالة كالستر، واالستقبال، والطهارة بالضرورة، ألنها صالة،

ومنها: النية فتعتبر فيها على نحو ما تعتبر في سائر الصلوات.
فهل يعتبر فيها التكبير كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الدرة دعوى

االجماع عليه، أم ال يعتبر كما يظهر عن الراوندي القول به؟
قد استدل لألول: بأنها تكون معرضة لكونها نافلة فال بد وأن يؤتي بها على وجه

يصح أن تقع نافلة، وال يصح ذلك إذا لم يكبر، إذ ال صالة بغير افتتاح.
واستدل للثاني، بأنها تكون معرضة لوقوعها جزءا من الصالة، فال بد وأن يؤتى

بها على وجه يصح أن تقع كذلك وال يصح ذلك إذا كبر فإنه على تقدير النقص تكون
التكبيرة زيادة في الصالة مبطلة.

وبخلو النصوص اآلمرة بها عنها مع اشتمالها على بيان الفاتحة والتشهد
والتسليم، والمقام مقام البيان، وهذا دليل عدم الوجوب

أقول: ستعرف أنها صالة مبتدأة وجبت ألجل احتمال نقص الصالة المشكوك
فيها، وعليه فيكون األمر بها كما في سائر الموارد التي ورد فيها األمر بركعتين جالسا

(٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل في الصالة حديث ٥.

(١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

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

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

(٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.

(٢٢)
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الثالثة
____________________

(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٣) الوسائل أب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٩.

(٢٥)
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من تكلم ساهيا أو قام في حال القعود أو قعد في حال القيام
(٢٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل حديث ٢.

(٢٧)
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أو سلم قبل اإلكمال وجب عليه سجدتا السهو
____________________

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

(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٦.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٤.

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

(٢٩)
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وكذا تجبان على من شك بين األربع والخمس فإنه يبني على األربع
ويسجدهما.

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

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

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

(٣٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٤.

(٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.

(٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة الحديث ٦ و ٤.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة الحديث ٦ و ٤.

(٣٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١٤.

(٢) في سنن أبي داود ج... ص ٣٧٤ - لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم.

(٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.
(٥) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٣٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب الخلل حديث ٢.

(٤٠)
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____________________
الوسائل باب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث (٢)...

(٤٢)
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الرابعة: سجدتا السهو بعد الصالة
____________________

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

(٤٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٤٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ١.

(٢) الفروع ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ١ ص ١١٥.

(٤٦)
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____________________
(١) الفروع ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ١٩١، الفقيه ج ١ ص ١١٥.
(٢) الفروع ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ١٩١، الفقيه ج ١ ص ١١٥.

(٤٧)
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ويقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد،
أو: السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

(٤٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب التشهد حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٤٩)
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ثم يتشهد خفيا
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

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

(٥٠)
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ويسلم
____________________

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

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٣.

(٥١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٠ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٥٤)
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الخامسة: المكلف إذا أخل بالصالة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
بسكر وكان مسلما قضى وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فال
قضاء، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا

وقضاءا.
(٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب الحيض.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.

(٥٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب المواقيت حديث ٨.

(٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١ - وباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس.
(حديث ٢).

(٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٨.

(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢٤.

(٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢.

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

(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١١.
(٥) الوسائل باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٩.

(٦١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٨.

(٦٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٨.

(٦٣)
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____________________
(١) البحار ج ٩ في باب قضايا أمير المؤمنين (عليه السالم).

(٦٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٢ كتاب الزكاة.

(٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٤.

(٦٨)
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السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائته تخير بينهما
(٦٩)
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____________________
(١) سورة طه آية ١٤.

(٢) المستدرك باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٢.

(٧٠)
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____________________
(١) مجمع البيان سورة طه آية ١٤.

(٢) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت حديث ٦.
(٣) المستدرك باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٧١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٢) سنن البيهقي ج ٢ ص ٢١٩.

(٧٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ١٦.
(٢) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.
(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٧٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.

(٧٤)
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____________________
(١) المستدرك باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٥.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٤.

(٧٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ٧.

(٢) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ١٣.
(٣) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ٦.

(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ١٢.
(٥) الوسائل باب ٥٧ من أبواب المواقيت حديث ٢.
(٦) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٧٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٤) المستدرك باب ٤٨ من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٥) المستدرك أب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.
(٦) الوسائل باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٦.

(٧) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٧٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.

(٢) المستدرك باب ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٦.

(٨٠)
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____________________
(١) المستدرك باب ٤٦ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٨١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ١.

(٨٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٨٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ١ وباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢.

(٨٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب القبلة حديث ٥.

(٨٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٤.

(٨٧)
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وإن تضيقت الحاضرة تعينت
(٨٨)
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السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
____________________

(١) لم نعثر على هذا اللفظ في شئ من األخبار، نعم يستفاد ذلك من صحيح زرارة المذكور في الوسائل
باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١ ومضمونه في كثير من األخبار.

(٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ١.

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

(٩٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت حديث ٦.

(٩١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس كتاب الجهاد.

(٢) لم نقف على هذا النص، ومضمونه في باب ٢٣ من كتاب اللفظة.

(٩٣)
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الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثالثا وأربعا واثنتين.
(٩٤)
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التاسعة: الحاضر، يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما
فاته في الحضر تماما.

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.

(٩٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.

(٩٩)
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العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة،
(١٠٠)
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ولو فاتت بمرض استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن
فعن كل يوم.

الباب السادس: في صالة الجماعة وهي واجبة في الجمعة والعيدين
بالشرائط،

____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢.

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

(١٠١)
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ومستحبة في الفرائض الباقية.
____________________

(١) الوسائل باب ٦١ من أبواب المواقيت حديث ٦ وغيره من األبواب.
(٢) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٣) الوسائل باب ٥٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٠٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(١٠٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(١٠٤)
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____________________
(١) االسراء آية ٢٤.

(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

(١١٠)
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____________________
(١) االسراء اآلية ٢٥.

(٢) أصول الكافي ج ٢ باب البر بالوالدين من أبواب كتاب االيمان والكفر حديث ١ - ٢.

(٣) أصول الكافي ج ٢ باب البر بالوالدين من أبواب كتاب االيمان والكفر حديث ١ - ٢.

(١١١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٤ من كتاب الصالة.

(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٥ - ٦.
(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٥ - ٦.

(١١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١ - ٩ - ١٢.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١ - ٩ - ١٢.

(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣ ١.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(١١٣)
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والعيدين مع اختالل الشرائط واالستسقاء
____________________

(١) الكافي ص ١٦٠ الطبع الحديث، واإلشارة من الجوامع الفقهية ص ٨٢.
(٢) المقنعة ص ٣٤.

(١١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(١١٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(١١٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ١ - ٦.

(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٣) الوسائل باب ٥٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٤) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١١٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٥٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(١٢٠)
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وتنعقد باثنين فصاعدا
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٢١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٧.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٢.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(١٢٢)
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____________________
(١) راجع الوسائل باب ٦٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(١٣٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب القراءة حديث ٥.

(٢) المستدرك باب ١ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥ وبمضمونه أخبار كثيرة في الوسائل.
(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٥) الوسائل باب ٣٧ من أبواب صالة الجماعة.

(١٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب النية.

(١٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
الوسائل باب ٢٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧٢ من أبواب صالة الجماع وغيره من األبواب.

(١٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(١٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ١ من أبواب صالة الجماعة.

(١٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ١ - ٣.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ١ - ٣.

(١٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال تصح مع حائل بين اإلمام والمأموم يمنع المشاهدة
(١٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) لفروع ج ١ ص ١٠٧.

(٢) الوسائل باب ٦٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

إال في المرأة
____________________

(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣

(١٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الفروع ج ١ ص ١٠٧.

(١٦٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال مع علو اإلمام في المكان بما يعتد به
(١٦٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجوز العكس وال يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف
____________________

(١) الوسائل باب ٦٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١٦٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(١٦٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب صالة الجماعة.

(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٥١ من أبواب لباس المصلي.

(١٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو أدرك اإلمام راكعا أدرك الركعة وإال فال
____________________

(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(١٧٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ٤٤ من أبواب صالة الجماعة حديث.

(١٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١

(٢) الوسائل باب ٤٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب صالة الجمعة حديث ٣.

(١٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) (١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(١٨٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجمعة حديث ٢.

(١٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٨٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٨٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٧.

(٤) المستدرك باب ٤٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(١٩٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(١٩٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦.

(١٩٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يقرأ المأموم مع المرضى
____________________

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٩.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(١٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٥.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(١٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(١٩٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٧.

(١٩٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(١٩٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١١.

(٢٠٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب صالة الجماعة.

(٢) المستدرك باب ٢٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٢٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) المستدرك باب ٢٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١١.

(٢٠٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥١ و ٤٢ من أبواب القراءة في الصالة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢٠٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٢٠٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢٠٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ٣٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٠٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال يتقدمه في األفعال.
____________________

(١) المستدرك باب ٣٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٢) المستدرك باب ٣٩ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٣) لم أعثر عليه في كتب الحديث.

(٢٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب صالة الجماعة.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة.

(٢٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) البحار ج ١٨ الصالة ص ٦٢٧ والوسائل باب ١٦ من أبواب صالة الجنازة.

(٢١١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢١٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢١٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٢١٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٢١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) في المتابعة في تكبيرة اإلحرام.

(٢) في المتابعة في غيرها من األقوال.
(٣) في التسليم.

أما األول، فال ريب وال خالف في جواز التأخر الفاحش.

(٢١٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) البحار ج ١٨ الصالة ص ٦٢٧.

(٢٢٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٧٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٢٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٦٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٢٢٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وال بد من نية االئتمام ويجوز مع اختالفهما في الفرض وإذا كان المأموم
واحدا استحب أن يقف عن يمينه وإن كانوا جماعة فخلفه إال العاري فإنه

يجلس وسطهم، وكذا المرأة،
____________________

(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٢٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم ويعتبر في اإلمام التكليف
____________________

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٩.

(٢٢٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.
(٤) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢٢٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والعدالة
____________________

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢٢٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٢) (٣) الوسائل باب ١١ - ١٢ - ١٣ من أبواب صالة الجماعة.
(٤) ذكر صدره في الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٢، وذيله في باب ٢٧ منها حديث ٤.

(٢٢٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصالة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٣٠ و ٣٢ وغيرهما من أبواب كتاب الشهادات.

(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب الشهادات.
(٤) الوسائل باب ٤١ من أبواب الشهادات حديث ١.

(٢٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٩.

(٢٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٣.

(٢٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة الجماعة.

(٢٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ و ٣٢ و ٤١ من أبواب كتاب الشهادات.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.

(٢٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة البقرة ٢٨٢.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٨.

(٢٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٣.
(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٢٣.
(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٦.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب مقدمات الطالق حديث ٤.
(٥) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٥.

(٢٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٥.

(٢٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٥.

(٢٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.

(٢٤٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٢.

(٢٤٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٢٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ من كتاب القضاء.

(٢٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ من كتاب القضاء.

(٢٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب الشهادات حديث ٤.

(٢٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١.

(٢٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل أب ٦ من أبواب كيفية الحكم حديث ١ من أبواب القضاء.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٥.

(٢٥٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.

(٢٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجماعة حديث ٩.

(٢٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٢.

(٢) المستدرك باب ٣٥ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١ من كتاب القضاء.

(٢٦٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ٢ كتاب القضاء

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٦.

(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب كيفية الحكم حيث ١ من كتاب القضاء.

(٢٦٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٩ من أبواب آداب السفر حديث ١٢ من كتاب الحج.

(٢) أصول الكافي ج ١ ص ١٩ الطبع الجديد.

(٢٦٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.

(٢٦٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١٣.

(٢٦٨)
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____________________
(١) النساء اآلية ٣٥.

(٢) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ١ - ٦ - ١٦.
(٤) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ١ - ٦ - ١٦.
(٥) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ١ - ٦ - ١٦.

(٦) الوسائل باب ٤٤ من أبواب جهاد النفس حديث ٥، وباب ٤٥ منها حديث ٣٢.
(٧) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٢٤ - ١٣ - ٢.
(٨) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٢٤ - ١٣ - ٢.
(٩) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٢٤ - ١٣ - ٢.

(٢٦٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث ١١.

(٢٧٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب جهاد النفس حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤٣ من أبواب جهاد النفس حديث ١١.
(٣) النساء آية ١٨.

(٢٧١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب جهاد النفس.
(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٢٧٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٢.

(٢) وسورة مريم - اآلية ٩١.

(٢٧٣)
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____________________
(١) سورة النساء آية ٣٥.

(٢٧٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.

(٢٧٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث ١١.
(٣) الوسائل باب ٤٣ من أبواب جهاد النفس حديث ٨.

(٢٧٨)
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____________________
(١) تحف العقول ص ٤٢٣ (ط ٢).

(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) التوحيد البن بابويه - ص ٤١٨.

(٤) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٣٣ - ٣٦.

(٥) الوسائل باب ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث ٣٣ - ٣٦.

(٢٧٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث ٤.

(٢) التوحيد ص ٤١٨

(٢٨١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨٣ من أبواب جهاد النفس حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨٢ من أبواب جهاد النفس حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٨٣ من أبواب جهاد النفس حديث ٥.

(٢٨٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨٣ من أبواب جهاد النفس حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨٢ من أبواب جهاد النفس حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٨٧ من أبواب جهاد النفس حديث ٥.

(٤) الوسائل باب ٨٥ من أبواب جهاد النفس

(٢٨٥)
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وطهارة المولد
____________________

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

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

(٢٨٧)
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وال يؤم القاعد القائم
____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢٨٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٠ من أبواب صالة الجماعة.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة.

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

(٢٩٠)
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وال األمي القارئ وال المؤوف اللسان صحيحه،
____________________

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صالة الجماعة ٩.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢٩١)
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وال المرأة رجال وال خنثى
____________________

(١) المستدرك باب ١٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ١١.

(٢٩٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢٩٣)
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والهاشمي، وصاحب المسجد أولى
____________________

(١) المستدرك باب ٢٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) المستدرك باب ٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٣) المستدرك باب ٢٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٤) الوسائل باب ٢٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٩٤)
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ويقدم األقرأ فاألفقه، فاألقدم هجرة، فاألسن فاألصبح، ويكره أن يأتم
الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم،

____________________
(١) الوسائل باب ٢٨ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٩٦)
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والسليم باألجذم واألبرص،
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٥) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٦) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٢٩٧)
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والمحدود بعد توبته واألغلف،
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة الجماعة.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.
(٤) المستدرك باب ١٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢٩٨)
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ويكره إمامة من يكرهه المأمومون واألعرابي بالمهاجرين.
____________________

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

(٢) الوسائل باب ٢٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٢٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٤) الوسائل باب ٢٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٥) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٦) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٧) المستدرك باب ١٣ من أبواب صالة الجماعة حديث.
(٨) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٢٩٩)
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مسائل: األولى: لو أحدث اإلمام استناب ولو مات أو أغمي عليه قدموا
إماما

____________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤٣ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤٠ و ٤١ و ٧٢ من أبواب صالة الجماعة.

(٣٠٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٧٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣٠١)
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الثانية إذا دخل اإلمام وهو في نافلة قطعها،
____________________

(١) الوسائل باب ٤٤ من أبواب األذان واإلقامة حديث ١.

(٣٠٢)
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ولو كان في فريضة أتمها نافلة
____________________

(١) الوسائل باب ٥٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٣٠٣)
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ولو كان إمام األصل قطعها وتابعه الثالثة لو خاف الداخل فوات الركعة
ومشى ولحق بهم

____________________
(١) الوسائل باب ٤٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣٠٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ٤٦ من أبواب صالة الجماعة ٦.

(٣٠٥)
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الرابعة: لو فاته بعض الصالة، دخل مع اإلمام وجعل ما يدركه أو صالته
فإذا سلم اإلمام قام وأتم الصالة

(٣٠٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٣٠٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٣١٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

(٣١١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب القنوت حديث ١.

(٣١٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤ - ٢ - ١.
(٢) الوسائل باب ٦٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤ - ٢ - ١.
(٣) الوسائل باب ٦٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤ - ٢ - ١.

(٤) الوسائل باب ٦٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٥) الوسائل باب ٦٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣١٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٧.

(٣١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٤٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.

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

(٣١٥)
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____________________
(١) الوسائل - باب ١٧ - من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣١٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣٧ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.

(٣١٧)
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____________________
(١) المستدرك باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.
(٢) المستدرك باب ٣٢ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.

(٣١٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٢.

(٣١٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣) المستدرك باب ٤٣ من أبواب صالة الجماعة.

(٣٢٠)
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____________________
(١) المستدرك باب ٤٣ من أبواب صالة الجماعة.
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(٣٢١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٣٢٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٥.
(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ٨.

(٣٢٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٣.
(٢) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ٥٤ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٥٦ من أبواب صالة الجماعة حديث ١.

(٣٢٤)
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يستحب عمارة المسجد مكشوفة،
____________________

(١) التوبة اآلية ١٩.

(٣٢٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

والميضاة على أبوابها، والمنارة مع حائطها،
____________________

(١) الوسائل باب ٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
(٣) ذكره صدره في الوسائل باب ٢٧ وذيله باب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد.

(٣٢٩)
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واالسراج فيها، وإعادة المستهدم ويجوز استعمال آلته في غيره منها
____________________

(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٣٣٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٣١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويحرم زخرفتها
____________________

(١) مكارم األخالق ص ٥٢٦ الفصل الرابع من الباب الثاني عشر.

(٣٣٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ونقشها بالصور
____________________

(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٨.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٣٣٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق، وادخال النجاسة إليها واخراج
الحصي منها ويعاد لو

(٣٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

أخرج
____________________

(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.

(٢) الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣.

(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٣٣٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويكره تعليتها، والشرف، والمحاريب في حائطها،
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٣٣٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وجعلها طريقا، فيها، والشراء، والتعريف وإقامة الحدود وانشاد
الشعر

____________________
(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٣٣٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق،
____________________

(١) الوسائل باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.

(٣٣٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وتمكين المجانين وانفاذ األحكام،
(٣٣٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخوال واليسرى خروجا، والدعاء فيهما
وكنسها. الباب السابع: في صالة الخوف

____________________
(١) البحار ج ٤٠ ص ٢٧٧ من طبعة طهران.

(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤١ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٤) الوسائل باب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.

(٥) الوسائل باب ٣٢ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.

(٣٤٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى
____________________

(١) النساء اآلية ١٠٢.

(٢) النساء اآلية ١٠٣.

(٣٤١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٣.

(٣٤٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وشروطها ثالثة، أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم االفتراق قسمين يقاوم
كل قسم العدو، وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، وأن يكون العدو

في خالف جهة القبلة
(٣٤٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وكيفيتها: أن يصلي اإلمام ركعة، ويقف في الثانية حتى يتموا
ويسلموا فيجئ الباقون، فيصلي بهم الثانية، ويقف في التشهد حتى يلحقوه

فيسلم بهم،
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٤.

(٣٤٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

وإن كانت ثالثية صلى باألولى ركعة وبالثانية ركعتين، أو بالعكس.
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٣.

(٤) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٢.

(٣٤٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويجب أخذ السالح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع
الضرورة وصالة شدة الخوف بحسب االمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا

(٣٤٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ويسجد على قربوس سرجه وإال أومأ ويستقبل القبلة ما أمكن
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف المطاردة حديث ٤.

(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٨.

(٣٤٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو لم يتمكن من االيماء صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد
لله وال إله إال الله والله أكبر والموتحل والغريق يصليان ايماءا وال يقصران

إال مع السفر أو الخوف.
____________________

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صالة الخوف والمطاردة حديث ٨.

(٣٤٨)
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الباب الثامن: في صالة المسافر يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان
بشروط

(٣٤٩)
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خمسة أحدها:
____________________

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٧٨ والوسائل باب ٢٢ وغيره من أبواب صالة المسافر.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٨.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٧.

(٣٥٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ١٠.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.

(٥) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ١٦.

(٣٥١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ٨.

(٣) الوسائل باب ١ من أبواب صالة المسافر حديث ١٥.

(٣٥٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ١٣.

(٣٥٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٥٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.

(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ١٤.
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٣٥٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١٠.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ١٤.
(٤) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٥٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٦١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.

(٣٦٢)
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قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ أو أربعة مع قصد العود في يومه
(٣٦٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٦٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٧٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٣٧١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٧٣)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٣٧٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٣٧٦)
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الثاني أن ال ينقطع سفره ببلد له فيه
____________________

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.

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

(٣٧٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم على إقامة عشرة أيام
(٣٧٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٧٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٣٨٠)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٣٨١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه خاصة.
الثالث إباحة السفر فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر

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

(٣٨٢)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٨٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٧.

(٣٨٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.

(٣٨٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) األنعام آية ١٠٨.

(٣٨٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٢) راجع الوسائل، أبواب المزار من كتاب الحج.

(٣٨٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر حديث ١٨.

(٣٨٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٩١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٣٩٢)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٧.

(٣٩٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

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

(٣٩٦)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٧.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٤) المستدرك باب ٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.
(٥) راجع النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها.

(٦) الوسائل باب ٩ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٣٩٧)
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الرابع أن ال يكون سفره أكثر من حضره كالمالح والمكاري والراعي والبدوي
والذي يدور في تجارته

____________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥ كتاب الصوم.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.

(٤٠٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ١٢.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٤٠١)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ١ - ١٠.

(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٤٠٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٠٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.

(٤٠٥)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.

(٤٠٦)
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والضابط من ال يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام أحد هؤالء في بلده أو بلد
غير بلده عشرة قصر إذا خرج

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٤٠٧)
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____________________
(١) النساء آية ١١.

(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٤٠٨)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٤٠٩)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

الخامس أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره فال يترخص قبل
ذلك

____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٤١٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠ من كتاب الصوم.

(٤١٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.
(٣) الوسائل باب ٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٢١)
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ومع حصول الشرائط يجب التقصير
____________________

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٢٣)
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إال في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر على
ساكنه السالم فإنه يتخير

____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٣٢.

(٤٢٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٣٤.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٩.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٤٢٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٤.

(٣) المستدرك باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٢٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٣.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٤٢٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٤.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٣.
(٣) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٢٧.

(٤) الوسائل باب ٦٧ من أبواب المزار وما يناسبه من كتاب الحج حديث ٢.
(٥) الوسائل باب ٦٧ من أبواب المزار حديث ٤.

(٤٢٩)
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ولو أتم في غيرها عمدا وأعاد
(٤٣٠)
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والجاهل ال يعيد
____________________

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

(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصالة حديث ٢.

(٤٣١)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٨.
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.
(٣) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٤٣٢)
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والناسي يعيد في الوقت ال خارجه
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حيث ٢.

(٤٣٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت
____________________

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٣٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر حدث ١٤.

(٤٣٦)
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ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم
(٤٣٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٤٣٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٨ لكن رواه عن حماد عنه (عليه السالم).

(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ١٠.
(٣) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٤٣٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صالة المسافر.

(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب صالة المسافر.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب صالة المسافر.

(٤٤٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٤٤١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.

(٤٤٣)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٤٤٤)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٤٤٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٨ لكن رواه عن حماد عنه (عليه السالم).

(٤٤٧)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٦.

(٤٤٨)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب صالة المسافر.

(٤٤٩)
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ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر.
(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.

(٤٥٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.

(٤٥١)
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____________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٥.

(٤٥٥)
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____________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صالة المسافر حديث ٣.

(٤٥٦)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حيث ١١.

(٤٥٧)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) سورة النساء آية ١٠٢.

(٢) الوسائل باب ٢٢ و ١٧ و ١ من أبواب صالة المسافر.

(٤٥٩)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة المسافر حديث ١.

(٤٦٠)
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____________________
(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر.

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

(٤٦٤)



          http://www.ShiaOnlineLibrary.com 

____________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة المسافر حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٨ من أبواب صالة المسافر حديث ٢.

(٤٧٠)
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____________________
(١) المستفاد من األخبار الواردة في باب ٢٣ و ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصالة، وفي باب ١٣ من

أبواب الركوع و ٤٢ من أبواب الوضوء.
(٢) المستفادة من األخبار الواردة في باب ٦٠ من أبواب المواقيت.

(٤٧٥)
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ولو
(٤٧٦)
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لم ينو قصر إلى ثالثين يوما ثم يتم.
____________________

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٥.

(٢) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ٩.
(٣) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١٤.
(٤) الوسائل باب ١٥ من أبواب صالة المسافر حديث ١١.

(٤٧٧)


