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رَْقُم  اْلَموُضوعُ 
 الصَّْفَحةِ 

 ٔ كتاب الصالة
 ٔ تعريف الصالة لغة

 ٖ تعريف الصالة اصطالحاً 
 دليل فرضية الصالة : 
 دليل الكتاب                     

ٙ 

 ٚ دليل السنة                     
 ٛ دليل اإلمجاع                     

 ٛ اء يف بياف أحكاـ الصالة ومسائلهافقهمنهج ال
 ٔٔ وجوب الصالة

 ٔٔ شروط الوجوب : شرط اإلسالـ
 ٖٔ شرط التكليف

 ٙٔ سقوط وجوهبا عن احلائض والنفساء
 ٙٔ تعريف القضاء يف العبادات

 ٚٔ الصالة على النائم ودليلووجوب قضاء 
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 ٚٔ دليل القوؿ بوجوب القضاء على ادلغمى عليو
 ٚٔ الراجح يف مسألة قضاء ادلغمى عليو للصالة

 ٛٔ عدـ صحة صالة السكراف ، واجملنوف والدليل
 ٕٓ حكم صالة الصَّيب إذا بلغ سن التمييز

 ٕٔ حكم تأخري الصالة عن وقتها لغري عذر
 ٕٕ الصالة يف حاؿ ادلسايفةمسألة: حكم 

 ٕٗ القوؿ الراجح يف الصالة حاؿ ادلسايفة
 ٕٙ حكم تأخري الصالة دلشتغل بتحصيل شرطها

 ٕٚ حكم من جحد وجوب الصالة
 ٕٛ حكم من ترؾ الصالة هتاوناً 

 ٕٛ كالـ شيخ اإلسالـ يف اشًتاط دعوة اإلماـ أو نائبو
 ٜٕ الثانية عن دعوة اإلماـكالـ شيخ اإلسالـ يف اشًتاط ضيق وقت 

 ٖٓ اإلستتابة عن ترؾ الصالة جحدواً وهتاوناً 
 ٕٖ باب األذان واإلقامة

 ٕٖ تعريف األذاف لغة
 ٕٖ تعريف األذاف اصطالحاً وشرحو
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 :  مشروعية األذاف
 دليل الكتاب                  

ٖٖ 

 ٖٖ دليل السنة                  
 ٖٖ اإلمجاعدليل                   

 ٖٖ احلكم ادلستفادة من شرعيتو
 ٖ٘ تعريف اإلقامة

 ٖ٘ مناسبة باب األذاف واإلقامة دلا قبلو
 ٖٙ حكم األذاف واإلقامة

 ٖٙ دليل فرضية األذاف
 : حكم أخذ األجرة على األذاف

 أقواؿ العلماء                                                                                          
ٖٜ 

 ٜٖ األدلة                                
 ٓٗ الًتجيح

 ٕٗ الصفات اليت ينبغي توفرىا يف ادلؤذف
 ٖٗ صفة الصَّيت
 ٖٗ صفة األمانة



 452  الجزء األول -الفهرس              ِكَتاُب الصَّالة                                              

 

 ٗٗ صفة العلم بالوقت
 ٘ٗ إذا تشاحَّ اثناف يف األذاف فأيُّهما يُقدـ

 ٘ٗ التقدمي بصفات ادلؤذف
 ٙٗ التقدمي بصفة الصالح ، والعقل

 ٙٗ التقدمي باختيار اجلرياف
 ٚٗ التقدمي بالقرعة ، ودليلو

 ٛٗ صفة األذاف
 ٛٗ صفة الًتجيع

 ٓ٘ استحباب الطهارة للمؤذف
 ٔ٘ استقباؿ القبلة أثناء األذاف

 ٔ٘ اإلمجاع على سنِّيتودليل 
 ٕ٘ مشروعية التفات ادلؤذف يف احليعلتني

 ٖ٘ صفة االلتفات يف احليعلتني
 ٗ٘ التَّثويب يف أذاف الفجر

 ٘٘ صفة اإلقامة
 ٚ٘ شروط صحة األذاف :
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 ٚ٘ شرط الًتتيب يف األذاف
 ٛ٘ شرط ادلواالة يف األذاف
 ٜ٘ شرط العدالة يف ادلؤذف

 ٓٙ األذافحكم التلحني يف 
 ٔٙ حكم أذاف الصيب إذا كاف مميِّزاً 
 ٕٙ حكم الفصل بني ألفاظ األذاف

 ٖٙ حكم األذاف قبل الوقت
 ٖٙ وقت األذاف األوؿ يف الفجر

 ٙٙ سنة الفصل بني أذاف ادلغرب واإلقامة
 ٚٙ صفة األذاف واإلقامة يف اجلمع بني الصالتني

 ٚٙ سنّية متابعة ادلؤذف يف ألفاظ األذاف
 : صفة ادلتابعة يف احليعلتني

                       أقواؿ العلماء                          
ٜٙ 

 ٜٙ أدلتهم                          
 ٜٙ الًتجيح                          

 ٔٚ ما يقاؿ بعد الفراغ من األذاف
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 ٕٚ معٌت قولو) اللهم رب ىذه الدعوة التامة (
 ٖٚ الوسيلةمعٌت 

 ٘ٚ شذوذ زيادة ) إنك ال ختلف ادليعاد (
 ٘ٚ حكم قوؿ : صدقاً ، وحقاً بعد فراغ ادلؤذف

 ٚٚ باب شروط الصالة
 ٛٚ تعريف الشرط لغة

 ٛٚ تعريف الشرط اصطالحاً 
 ٜٚ أقساـ شروط الصالة

 ٜٚ مناسبة باب شروط الصالة دلا قبلو
 ٓٛ الشرط األوؿ : ] الوقت [

 : اشًتاطودليل 
            دليل الكتاب              

ٛٔ 

 ٔٛ دليل السنة              
 ٕٛ دليل اإلمجاع              

 ٕٛ ث [الشرط الثاين :] الطهارة من احلد
 : دليل اشًتاطو

               دليل الكتاب               
ٕٛ 
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 ٖٛ سنةدليل ال               
 ٙٛ وقت الظهر

 ٚٛ أمساء صالة الظُّهر
 ٛٛ أوؿ وقت الظُّهر

 ٜٓ معٌت الزواؿ
 ٕٜ كيف يُعرؼ انتصاؼ النهار والزواؿ

 ٖٜ هناية وقت الظُّهر
 ٜٙ تأخري الظُّهر يف شدة احلرِّ 

 ٜٙ ىل سبب التأخري ادلشقة على الناس أـ الوقت نفسو
 ٜٙ فائدة اخلالؼ

 ٜٜ تأخري الظهر بسبب الغيم دلن يصلي مجاعة
 ٓٓٔ وقت صالة العصر 

 ٓٓٔ بداية وقت صالة العصر ودليلو
 ٔٓٔ معٌت العصر يف لغة العرب

 ٔٓٔ دليل كوف صالة العصر ىي الصالة الوسطى
 ٗٓٔ تقسيم هناية وقت صالة العصر إىل اختياري واضطراري
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 ٗٓٔ هناية وقت العصر االختياري واالضطراري
 ٙٓٔ وقت صالة ادلغرب

 ٙٓٔ اصالة ادلغرب ودليلهبداية وقت 
 ٚٓٔ آخر وقت ادلغرب

 ٚٓٔ ىل ادلراد مبغيب الشفق األمحر أـ األبيض والدليل
 ٔٔٔ وقت صالة العشاء : بداية وقت صالة العشاء والدليل

 ٕٔٔ اهناية وقت صالة العشاء االختياري ودليله
 ٕٔٔ وقت العشاء االضطراري ودليلو

 ٖٔٔ فضيلة تأخري العشاء والدليل
 ٘ٔٔ وقت صالة الفجر : بداية وقت صالة الفجر

 ٘ٔٔ هناية وقت الفجر والدليل
 ٚٔٔ فضيلة تعجيل صالة الصبح يف أوؿ وقتها ودليلو
 ٛٔٔ ىل يدرؾ الوقت بتكبرية اإلحراـ أـ بإدراؾ الركعة

 ٕٓٔ حكم الصالة قبل دخوؿ وقتها
 ٕٔٔ غلبة الظن باالجتهاد للحكم بدخوؿ وقت الصالة إعتبار

 ٕٕٔ اعتبار غلبة الظن خبرب الثقة الضابط
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 ٖٕٔ إذا باف خطأ االجتهاد يف دخوؿ وقت الصالة
 ٕٗٔ حكم ادلكلف إذا أدرؾ أوؿ وقت الصالة مث زاؿ تكليفو

 ٕٚٔ وجوب قضاء الفوائت فوراً ودليلو
 ٕٛٔ وجوب ترتيب الفوائت إذا قضيت

 ٖٔٔ الشرط الثالث :] سًت العورة [
 : دليل وجوب سًت العورة يف الصالة

 دليل الكتاب                                                                           
ٖٔٔ 

 ٕٖٔ دليل السنة               
 ٖٖٔ دليل اإلمجاع                

 ٖٖٔ ضابط السًت ادلعترب يف الصالة
 ٖ٘ٔ حدُّ العورة للرجل واألمة وأـ الولد وادلعتق بعضها

 ٖٛٔ حد عورة احلُرّة يف الصالة
 ٜٖٔ حكم الصالة يف الثوب الواحد

 ٕٗٔ حكم صالة من انكشفت عورتو يف الصالة
 ٖٗٔ حكم الصالة يف الثوب احملـر

 ٗٗٔ حكم الصالة يف احملل النجس
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 ٘ٗٔ العورةحكم من مل جيد ساتراً إال بقدر 
 ٘ٗٔ ىل يلـز قبوؿ العارية لسًت العورة يف الصالة

 كيف يصلي العاري :
 أقواؿ العلماء                                           

ٔٗٙ 

 ٚٗٔ الًتجيح                      
 ٜٗٔ موقف إماـ العراة

 ٔ٘ٔ صالة العراة مجاعة إذا كانوا رجاالً ونساءً 
 ٔ٘ٔ لسًتة أثناء الصالةحكم وجداف 

 ٖ٘ٔ كراىية السَّدؿ يف الصالة : معٌت السَّدؿ
 ٗ٘ٔ معٌت اشتماؿ الصَّماءو كراىية اشتماؿ الصَّماء يف الصالة 

 ٗ٘ٔ حكم تغطية الوجو ، واللثاـ يف الصالة
 ٘٘ٔ كراىية كف الكم ولفو يف الصالة والدليل

 ٙ٘ٔ كراىية شد الزنار يف الصالة
 ٛ٘ٔ اخليالء يف الثوب وغريه والدليلحترمي 

 ٜ٘ٔ حترمي التَّصوير والدليل
 ٖٙٔ حترمي لبس ادلنسوج من الذىب وادلموه بو على الرجاؿ
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 ٖٙٔ حترمي لبس احلرير على الرجاؿ والدليل
 ٚٙٔ استثناء قدر األربعة أصابع والدليل

 ٚٙٔ ما يستثٌت من حترمي لبس احلرير على الرجاؿ
 ٜٙٔ ادلعصفر وادلزعفر للرجاؿ والدليلكراىية لبس 

 ٓٚٔ الشرط الرابع: ] اجتناب النجاسات [ 
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة الثوب يف الصالة
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة البدف يف الصالة
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة ادلكاف يف الصالة

 ٖٚٔ حكم الصالة على األرض النجسة إذا طُيِّنت أو فرشت بطاىر
 ٚٚٔ إذا علم بالنجاسة بعد صالتو وجهل كوهنا فيها مل تلزمو إعادهتا

 ٜٚٔ حكم جرب العظم بالنجس
 ٓٛٔ طهارة العضو ادلقطوع ، والسن إذا قلعت من اإلنساف

 ٔٛٔ حترمي الصالة يف ادلقربة والدليل
 ٖٛٔ حترمي الصالة يف احلش والدليل
 ٗٛٔ حترمي الصالة يف احلماـ والدليل

 ٗٛٔ الصالة يف أعطاف اإلبل والدليل حترمي



 460  الجزء األول -الفهرس              ِكَتاُب الصَّالة                                              

 

 ٘ٛٔ حترمي الصالة على األرض ادلغصوبة
 ٙٛٔ حترمي الصالة على أسطحة ادلواضع ادلنهي عن الصالة فيها

 ٚٛٔ عدـ صحة الفريضة داخل الكعبة وفوقها والدليل
 ٜٛٔ صحة صالة النافلة داخل الكعبة والدليل

 ٜٓٔ الشرط اخلامس : ] استقباؿ القبلة [ 
 : دليل اشًتاط استقباؿ القبلة

 دليل الكتاب                                                      
ٜٔٓ 

 ٜٔٔ دليل السنة                             
 ٜٔٔ دليل اإلمجاع

 ٜٔٔ حكم العاجز عن استقباؿ القبلة
 ٕٜٔ والدليلجواز التنفل على الراحلة يف السفر بدوف استقباؿ القبلة 

 ٜٗٔ ىل جيوز للماشي يف السفر أف يًتخص بًتؾ استقباؿ القبلة
الفرؽ بني رخص الراكب وادلاشي يف السفر يف سقوط شرط استقباؿ 

 القبلة
ٜٔ٘ 

 ٜ٘ٔ وجوب استقباؿ عني القبلة دلن كاف قريباً منها
 ٕٓٓ العمل باحملاريب اإلسالمية يف حتديد القبلة

 ٕٕٓ على جهة القبلةاالستدالؿ بالقطب 
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 ٖٕٓ االستدالؿ بالشمس والقمر على جهة القبلة
إذا اجتهد اجملتهداف واختلفا يف جهة القبلة مل جيز أف يتبع أحدمها 

 اآلخر
ٕٓٙ 

 ٕٚٓ يتبع ادلقلد أوثقهما
 ٕٚٓ حكم من صلى بغري اجتهاد وال تقليد

 ٕٛٓ جتديد االجتهاد عند كل صالة
 ٜٕٓ النِّية [الشرط السادس :] 

 ٜٕٓ تعريف النِّية
 ٕٓٔ دليل اشًتاطها

 ٕٕٔ وجوب نية التعيني للصالة
 ٖٕٔ وجوب مصاحبة النية لتكبرية اإلحراـ

 ٕٛٔ حكم قطع النية أثناء الصالة والًتدُّد فيها
 ٕٕٓ حكم الشك يف النّية

 ٕٕٓ حكم االنتقاؿ من نية الفرض إىل نية النافلة يف الصالة وشرط جوازه
 ٕٕٔ حكم االنتقاؿ من نية الفرض إىل فرٍض آخر

 ٖٕٕ وجوب نية اإلمامة واالئتماـ
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 ٖٕٔ باب صفة الصالة
 ٕٖٕ آداب ادلشي إىل الصالة

 ٖٕ٘ ؟ إذا خشي فوات الصف األوؿ إذا مشي فهل األفضل لو الركوب
 ٖٕٛ مىت يكوف القياـ للصالة

 ٖٕٗ صفة الرفع لتكبرية اإلحراـ
 ٕ٘ٗ مقارنة اإلماـ يف تكبرية اإلحراـحكم 

 ٕٓ٘ صفة قبض اليد اليسرى يف حاؿ القياـ قبل الركوع
 ٕٕ٘ دعاء االستفتاح

 ٖٕ٘ صور االستفتاح يف الصالة
 ٕ٘٘ ؟ أي صيغ االستفتاح أفضل

 ٕٙ٘ حكم دعاء االستفتاح يف الصالة : األقواؿ ، األدلة
 الًتجيح                                   

 
ٕ٘ٚ 

 : ىل يشرع االستفتاح يف صالة اجلنازة
 األقواؿ                                                                                  

ٕ٘ٛ 

 ٕٛ٘ الًتجيح                 
 ٜٕ٘ موضع دعاء االستفتاح
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 ٜٕ٘ إذا نسي ادلصلي االستفتاح فهل جيب عليو سجود السهو
 ٜٕ٘ االستعاذة ، مشروعيتها يف الصالة ، صيغتها الواردة

 ٕٔٙ البسملة
 ٕٕٙ ؟ ىل ىي آية من الفاحتة

 ٕ٘ٙ قراءة الفاحتة
 ٕٙٙ إذا قطع أثناء قراءهتا بالذكر غري ادلشروع

 ٕٛٙ حكم ترؾ التشديدة يف آيات الفاحتة
 ٕٛٙ حكم ترؾ ترتيب آيات الفاحتة

 ٕٓٚ وادلأمومنياجلهر بالتأمني من اإلماـ 
 ٕٔٚ قراءة ما تيسر بعد الفاحتة

 ٕ٘ٚ السنةيف القراءة يف صالة الصبح
 ٕ٘ٚ سبب تسمية ادلفصل

 ٕٙٚ بداية ادلفصل
 ٕٚٚ أقواؿ العلماء يف بدايتو

 ٕٚٚ أقساـ ادلفصل
 ٕٓٛ السنة يف القراءة يف صالة ادلغرب
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 ٕٕٛ السنة يف القراءة يف صالة الظهر والعصر والعشاء
 ٕٙٛ صفة الركوع

 ٕٚٛ حكم التطبيق لليدين حاؿ الركوع
 ٜٕٛ الرفع من الركوع وصفتو

 ىل جيمع ادلأمـو بني التَّسميع والتَّحميد أـ يقتصر على التَّحميد : 
 األقواؿ                        

ٕٜٛ 

 ٜٕٓ األدلة               
 ٜٕٓ الًتجيح               
 ٜٕٔ صيغ التَّحميد

 ٖٜٕ أذكار االعتداؿ بعد الرفع من الركوع
 ىل الذي يوزف يـو القيامة العمل أو العامل أو كلٌّ منهما : 

     األقواؿ        
ٕٜٗ 

 ٜٕ٘ األدلة       
 ٜٕ٘ الًتجيح       

 ٜٕٚ صفة اذلوي إىل السجود
 ٜٕٛ السجود على السبعة األعظم
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 أو  الرجلني:ىل يكوف النزوؿ للسجود بتقدمي اليدين 
 األقواؿ                                       

ٕٜٜ 

 ٖٓٓ األدلة        
 ٖٔٓ الًتجيح        

 ٕٖٓ السجود على احلائل
 ٖٗٓ السجود على طرؼ الثوب

 ٖ٘ٓ صفة السجود : اجملافاة يف السجود
 ٖٚٓ أذكار السجود

 ٜٖٓ اجللوس بني السجدتني : صفتو
 ٖٓٔ بني السجدتنيأذكار اجللوس 

 ٖٔٔ صفة النهوض للركعة الثانية
 مسألة جلسة االسًتاحة : 
 أقواؿ العلماء                                               

ٖٕٔ 

 ٕٖٔ األدلة                          
 ٖٖٔ الًتجيح                          

 ٖٗٔ صفة الركعة الثانية
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 ٖٙٔ للتَّشهد األوؿصفة اجللوس 
 ٖٚٔ صفة العقد باألصابع يف التَّشهد

 ٖٛٔ صفة التَّْحِليق
 ٕٖٓ اإلشارة بالسبابة يف التَّشهد

 ٕٖٔ صيغ التَّحيات واختالؼ العلماء رمحهم اهلل يف ادلختار منها
 ٕٕٖ أوجو ترجيح حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يف التَّشهد

 ٖٕٖ معٌت التَّحيات
 ٖٕٖ معٌت الصَّلوات
 ٕٖٗ معٌت الطَّيبات

 ٕٖٙ دليل عدـ الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم يف التَّشهد األوؿ
 ٕٖٛ صيغة الصالة اإلبراىيمية يف التَّشهد

 ٕٖٛ الدعاء يف التَّشهد األخري
 : ذ باألربع كلمات للوجوب أو الندبىل األمر بالتَّعو 

    األقواؿ       
ٖٕٜ 

 ٜٕٖ األدلة       
 ٜٕٖ الًتجيح       
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 ٖٖٔ معٌت فتنة احمليا وادلمات
 ٖٖٔ فتنة ادلسيح الدجاؿ

 ٕٖٖ الدعاء يف التَّشهد األخري
 ٖٖٗ ىل جيوز الدعاء بأمور الدنيا

 ٖٖٗ التسليم
 ٖٖ٘ صفة التسليم

 ٖٖٚ ىل الواجب تسليمتاف ، أو تسليمة واحدةٌ 
 ٖٖٛ صفة القياـ للركعة الثالثة

 ٜٖٖ صفة القراءة يف الثالثة والرابعة
 ٖٓٗ صفة اجللوس للتَّشهد األخري

 ٖٓٗ ُسنِّية التَّورؾ ، وصفتو ، وموضعو
 ٖٔٗ صفة جلوس ادلرأة يف الصالة

 ٖٖٗ فصل
 ٖٖٗ كراىية االلتفات يف الصالة : صور االلتفات

 ٖ٘ٗ االلتفات حلاجةحكم 
 ٖٚٗ رفع البصر إىل السماء يف الصالة
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 ٖٚٗ كراىية تغميض العينني
 ٖٛٗ اإِلقػَْعاء : أنواعو ، وحكم كل نوعٍ 
 ٜٖٗ كراىية افًتاش اليدين يف السجود

 ٖٓ٘ حكم التََّخصُّر يف الصالة
 ٖٔ٘ علة النهي عن وضع اليدين على اخلاصرة يف الصالة

وح يف الصالة  ٕٖ٘ حكم الًتَّ
 ٖٖ٘ فرقعة األصابع يف الصالة وحكمها

 ٖٖ٘ تشبيك األصابع : أحوالو ، وحكمها
 ٖٚ٘ تكرار الفاحتة أحوالو ، حكمها

 ٜٖ٘ عدُّ اآليات يف الصالة
 ٖٓٙ الفتح على اإلماـ

 ٕٖٙ قتل احلية والعقرب والقمل يف الصالة
صلِّي شيءٌ 

ُ
 ٖ٘ٙ التَّْسبيُح للرجاؿ والتَّْصِفيُق إذا ناب ادل

 ٖٙٙ صفة التَّْصفيق للنساء
 ٖٙٙ يف الصالة : البصاؽ : اللغات فيوالبصاؽ 

 ٖٙٙ موضعو ، والدليل
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 ٖٛٙ السًتة يف الصالة : مشروعيتها
 ٜٖٙ قدر السًُّتة

 اخلّط : 
       دليلو       

ٖٚٓ 

 ٕٖٚ صفتو      
 ٕٖٚ بطالف الصالة مبرور الكلب األسود البهيم : الدليل

 ٖٙٚ فصل : أركان الصالة
 ٖٙٚ الصالة وأفعاذلا إىل أركاف وواجبات وسننوجو تقسيم أقواؿ 

 ٜٖٚ الركن األوؿ : القياـ
 ٜٖٚ حدُّ القياـ ، دليل رُْكِنيَّتو

 ٖٔٛ الركن الثاين : تكبرية اإلحراـ : دليل رُْكِنيَّتها
 ٖٔٛ الركن الثالث : قراءة الفاحتة : دليل رُْكِنيَّتها

 ٕٖٛ الركن الرابع : الركوع : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٖٛ الركن اخلامس : االعتداؿ عنو ، رُْكِنيَّتو

 ٖٖٛ الركن السادس : السجود على األعضاء السبعة ، دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٗٛ الركن السابع : االعتداؿ عنو ، دليل رُْكِنيَّتو
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 ٖٗٛ الركن الثامن : اجللوس بني السجدتني : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖ٘ٛ األركاف : دليل رُْكِنيَّتهاالركن التاسع : الطمأنينة يف 

 ٖٙٛ الركن العاشر : التَّشهد األخري : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٙٛ الركن احلادي عشر : اجللوس للتَّشهد األخري : دليل رُْكِنيَّتو

الركن الثاين عشر : الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وترجيح 
 عدـ رُْكِنيَّتها يف الصالة

ٖٛٚ 

تيب : دليل رُْكِنيَّتوالركن   ٜٖٛ الثالث عشر : الًتَّ
 ٜٖٓ الركن الرابع عشر : التَّسليم : دليل رُْكِنيَّتو

 ٕٜٖ واجبات الصالة
 ٖٜٖ األوؿ : تكبريات االنتقاؿ ، دليل وجوهبا

 ٜٖٗ الثاين : التَّْسِميعُ 
 ٜٖٗ الثالث : التَّْحِميُد ، دليل وجوهبما

 ٜٖ٘ الرابع : تسبيح الرُّكوع
 ٜٖ٘ اخلامس : تسبيح السُّجود ، دليل وجوهبما

 ٜٖٙ السادس : سؤاؿ ادلغفرة مرًة مرةً 
 ٜٖٙ السابع : التَّشهد األوؿ
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 ٜٖٙ الثامن : اجللوس لو ، دليل وجوهبما
 ٜٖٚ سنن الصالة

 ٜٖٛ حكم ترؾ الشرط لغري عذر
 ٕٓٗ عدـ وجوب سجود السهو لًتؾ السنن

 ٖٓٗ باب سجود السهو
 ٗٓٗ ؟ يتشهد يف سجود السهو إذا كاف بعد السالـ ىل

 ٘ٓٗ حكم سجود السهو ، ودليلو
  :ىل يكوف سجود السهو قبل السالـ أو بعده أو فيو تفصيل 

    أقواؿ العلماء        
ٗٓٙ 

 ٙٓٗ أدلتهم        
 ٜٓٗ الًتجيح        

 ٔٔٗ حكم زيادة الفعل من جنس الصالة عمدا ، وسهواً 
 ٕٔٗ حكم زيادة الركعة ، والعلم هبا أثناءىا وبعدىا

 ٚٔٗ حكم العمل ادلستكثر عادًة من غري جنس الصالة
 ٜٔٗ حكم األكل والشرب اليسري سهواً يف الصالة

 ٕٔٗ حكم الشرب اليسري إذا وقع عمداً يف صالة النافلة
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 ٕٔٗ حكم زيادة القوؿ ادلشروع يف غري موضعو
 ٕٗٗ إدتاـ الصالة عمداً حكم السالـ قبل 

 ٕ٘ٗ حكم السالـ قبل إدتاـ الصالة سهواً 
 ٕٛٗ حكم الَقْهَقَهة يف الصالة

 ٕٛٗ حكم النفخ واالنتحاب يف الصالة إذا كاف من غري خشية اهلل
 ٕٛٗ حكم النَّْحَنحة يف الصالة

 ٖٔٗ فصل
 ٖٔٗ حكم من ترؾ ركناً فذكره بعد شروعو يف قراءة ركعٍة أخرى

 ٖٖٗ من ترؾ ركناً يف ركعٍة وذكره بعد السَّالـحكم 
حكم نسياف التَّشهد األوؿ ومىت يلزمو الرجوع ، ومىت يسقط عنو 

 وجَيْربه بسجود السهو
ٖٗٗ 

ترجيح القوؿ بعدـ الرجوع للتَّشهد األوؿ إذا ذكره بعد انتصابو قائماً 
 وقبل أف يقرأ

ٖٗٙ 

 ٖٛٗ حكم من شكَّ يف عدد الركعات
 ٜٖٗ الشَّك يف الصالة وحكمهاأحواؿ 

 ٓٗٗ حكم من شكَّ يف ترؾ الرُّكن
 ٔٗٗ حكم من شكَّ يف ترؾ واجبٍ 
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 ٔٗٗ حكم من شكَّ يف الزيادة
 ٕٗٗ محل اإلماـ عن ادلأمـو السهو يف غري األركاف

 ٘ٗٗ حكم نسياف سجود السهو القبلي وتذكره بعد السالـ
بتكراره أو يكفيو د السهو حكم من تكرر سهوه ىل يُتكرر سجو 

 ؟سجدتاف
ٗٗ٘ 

 ٚٗٗ الفهرس
 
 


