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347 ................................................... هِو امَلبَحُث الثَّاين: كيفيَُّة ُسجوِد السَّ
348 .......................................... هِو  ُد َبعَد سَجدَتِ السَّ امَلبَحُث الثَّالُِث: التشهُّ
الُم َبعَد سجوِد السهِو............................................. 348 ابُِع: السَّ امَلبَحُث الرَّ
349 .............................................. هِو امَلبَحُث اخَلاِمُس: التَّكبرُي لُسجوِد السَّ
349 ......................... الِم أو َبْعَده؟ ادُس: موِضُع سجوِد السهِو قبَل السَّ امَلبَحُث السَّ
352 ................................................ الة ياَدِة يف الصَّ الَفْصُل الثَّالُِث: َأحكاُم الزِّ
352 ................................. يادِة سهًوا هِو للزِّ ُل: َمرشوعيَُّة ُسجوِد السَّ امَلبحُث األوَّ
352 ............................ الِة سهًوا امَلبَحُث الثَّاين: َمن زاَد ُركوًعا، أو ُسجوًدا يف الصَّ
352 ............................................ ًدا  الة متعمِّ يادة يف الصَّ املبحث الثالث: الزِّ
الة................................................. 354 ابِع: َأْحكاُم النَّقِص يف الصَّ الَفْصُل الرَّ
354 ..................................... ْهو ملَِْن تَرَك ُركنًا ل: ُحكُم ُسجوِد السَّ امَلبَحُث األوَّ
354 ......................................................... كِن سهًوا  مطلب: تْرك الرُّ
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هِو مَلن َتَرك واجًبا..................................... 355 امَلبحُث الثَّاين: ُحكُم ُسجوِد السَّ
356 .................................. نََن  هِو ملَِْن َتَرَك السُّ امَلبَحُث الثَّالِث: ُحكُم ُسجوِد السَّ
الة................................................ 357 الفصل اخلامس: أحكاُم الشكِّ يف الصَّ
357 .............................................. كعات ل: الشكُّ يف عدِد الرَّ امَلبَحُث األوَّ
358 ................................................... الِم امَلبحُث الثاين: لو شكَّ بعَد السَّ
359 ................................................... اِدُس: ُحكُم َمن سَها ِمراًرا الَفصُل السَّ
360 .... ر بعَد ذلك َم ناسًيا، ثمَّ َتذكَّ هِو ملَِن َسَها يف صالتِه وَسلَّ ابُِع: ُحكُم ُسجوِد السَّ الَفصُل السَّ
360 .................................. هِو إْن طاَل الفاِصُل ُل: ُحكُم ُسجوِد السَّ امَلبَحُث األوَّ
هِو إْن مل يُطِل الفاِصُل................................. 360 امَلبَحُث الثاين: ُحكُم سجوِد السَّ
362 ...................................................... الَفصُل الثَّاِمُن: أحكاُم َسهِو اإلماِم
هِو............................................ 362 ُل: املأموُم َيْتَبُع إماَمه يف السَّ امَلبحُث األَوَّ
امَلبَحُث الثَّاين: التَّنبيُه عىل َسهِو اإلماِم................................................. 362
ُل اإلماِم َسهَو مأموِمه يف غرِي األركاِن............................. 363 امَلبَحُث الثَّالُِث: حتمُّ
363 ............................................ ل: َسهُو املأموِم حاَل ُقدوتِه امَلطَلُب األوَّ
364 ..................................... امَلطَلُب الثَّاين: سهُو املأموِم بعَد انقضاِء الُقدوِة
هِو.... 364 امَلطَلُب الثالث: إذا أْدَرك املأموُم بعَض َصالِة اإلماِم ثمَّ سها اإلماُم فَسَجد للسَّ

هِو إذا َسَجَد اإلماُم َبعَد  ابُع: متابعُة املأموِم امَلسبوِق لإلماِم يف ُسجوِد السَّ امَلطَلُب الرَّ
365 ................................................................................ الِم السَّ

الباب السادس

ُسجوُد التِّالوِة وسجود الشكر

369 ........................................................... الفصل األول: سجود التالوة
املبحث األول: َمرشوعيَُّة ُسجوِد التِّالوة،............................................. 369
وُحكمه، وعدد َسَجداته............................................................. 369
املطلب األول: َمرشوعيَُّة ُسجوِد التِّالوة: ُيرَشع ُسجوُد التِّالوِة...................... 369
369 ................................................ املطلب الثاين: ُحكم ُسجود التِّالوة

فرع: سجوُد التِّالوِة يف أوقاِت النَّهي ............................................ 371
371 .................................... املطلب الثالث: عدد َسَجدات التِّالوة يف القرآِن
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372 ..................................... جود املتَّفق عليها: ل: مواضُع السُّ الفرع األوَّ

الفرع الثَّاين: سجدات سورة )احلج( وسورة )ص( واملفصل..................... 374

جَدة الثانية من ُسورة احلج.................................. 374 املسألة األوىل: السَّ

374 ............................................ املسألة الثانية: سجدة سورة )ص(

375 ............... ل )النجم، واالنشقاق، والعلق( جود يف امُلفصَّ املسألة الثالثة: السُّ
املبحث الثاين: ِصفُة أداِء سجدِة التالوة............................................... 376
376 ................................. الة املطلب األول: ِصفُة أداِء سجدِة التالوِة يف الصَّ

ْفع.......................................... 376 الفرع األول: التَّْكبري يف اخلَْفض والرَّ

377 ............................. الفرع الثاين: َرْفع الَيديِن ِعنَد التَّكبرِي لُسجوِد التِّالوة
377 ............................. الة  املطلب الثاين: صفة أداء َسْجدُة التِّالوة خارَج الصَّ

الفرع األول: الطَّهارة لُسجود التِّالوة............................................ 377

379 ......... الة ْفع يف ُسجوِد التِّالوِة خارَج الصَّ الفرع الثاين: يف التَّكبرِي للَخْفِض والرَّ

380 ............................................... الفرع الثالث: ما َيقوُل يف سجوِده

الفرع الرابع: حكُم التَّسليِم من سجوِد التِّالوة................................... 380
382 ............................................................ كِر الفصل الثاين: ُسجوُد الشُّ

الباُب السابع

ِع َصالُة التَّطوُّ

387 ..................................................... الفصل األول: أقسام صالة التطوع
املبحث األول: تعريُف صالِة التطوِع وفضُلها وأنواُعها............................... 387
387 ............................................. ِع:  املطلب األول: َتعريُف َصالِة التَّطوُّ
387 ................................................. ِع املطلب الثاين: َفْضُل َصالِة التَّطوُّ
389 ............................................... ِع  املطلب الثالث: أنواُع َصالِة التَّطوُّ
واتب(.............................. 389 نن الرَّ نُن التابعُة للفراِئض )السُّ املبحث الثاين: السُّ
389 .................................. واتِب وأوقاتا وعددها نِن الرَّ متهيد: املقصود بالسُّ
391 ......................................................... ل: ُسنَُّة الَفجِر املطلب األوَّ

391 .................................................. الفرع األول: َفضُل ُسنَّة الَفجِر
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391 ................. الفرع الثَّاين: ِصفُة ُسنّة الفجِر، وما ُيقَرُأ فيها واالضطجاع بعدها

391 ............................................... املسألة األوىل: ِصفُة ُسنَِّة الفجِر

392 ........................................... املسألة الثانية: ما يقرُأ يف ُسنَِّة الفجِر 

393 ..................................... املسألة الثَّالثة: االضطجاُع َبعَد ُسنَِّة الَفجِر
395 .......................................................... املطلب الثَّاين: ُسنَّة الظُّهِر

395 .................................................. الفرع األول: َفْضُل ُسنَِّة الظُّهِر

الفرع الثَّاين: راتبُة الظُّهِر ........................................................ 395
املطلب الثَّالُِث: ُسنَُّة الَعص........................................................ 395
397 ........................................................ املطلب الرابع: ُسنَُّة املغرِب

397 ................................................ الفرع األول: ُسنَُّة املغرِب الَقبليَّة

ة ................................................ 398 الفرع الثَّاين: ُسنَُّة امَلغرِب الَبعديَّ

398 ............................................ الفرع الثالث: الِقراءُة يف ُسنَّة املغرِب

399 ........................... ِع بَي املغرِب والِعشاِء ابع: ُحكُم َصالِة التطوُّ الفرع الرَّ
400 ...................................................... املطلب اخلامُس: ُسنَّة الِعشاِء
اِدس: ُسنَّة اجلُُمعِة...................................................... 400 املطلب السَّ

400 ............................... ِع قبَل خروِج اإلماِم  الفرع األول: مرشوعيَُّة التطوُّ

400 ................................. ُع يوَم اجلُمعِة قبل الزوال املسألة األوىل: التطوُّ

املسألة الثانية: التطوع يوم اجلمعة بعد الزوال.................................. 401

401 ................................. الفرع الثَّاين: الصالُة يف وقِت الزواِل يوَم اجلُُمعِة

403 ..................................... الفرع الثَّالِث: هل للُجُمعِة ُسنٌَّة راتبٌة قبليٌَّة؟ 

الفرع الرابع: ُسنَُّة اجلُُمعِة الَبعديَّة................................................ 404
406 ....................................... واتِب  نِن الرَّ امَلطَلُب السابع: ُحكُم َقضاِء السُّ

واتِب يف غرِي وقِت النَّهي..................... 406 نن الرَّ ل: ُحكُم قضاِء السُّ الفرُع األوَّ

407 .............................. واتِب يف أوقاِت النَّهي نِن الرَّ الفرع الثَّاين: قضاُء السُّ
409 ........................................................ َتة نَُن املؤقَّ امَلبَحث الثالث: السُّ
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409 .......................................................... ل: قياُم اللَّيِل امَلطَلب األوَّ

409 ................................................... الفرع األول: َفضُل ِقياِم اللَّيِل

410 ................................ الفرُع الثاين: وقُت قياِم النبيِّ صىلَّ اهلُل عليه وسلََّم

411 .................................................. الَفرُع الثالث: ُحكُم ِقياِم اللَّيِل

411 .......................................... الفرُع الرابع: عدُد َرَكعاِت َصالِة الِقياِم

413 ............................................... الفرُع اخلامس: ِصفُة َصالِة الِقياِم

413 .............................................. الَفرُع السادس: وقُت صالِة الِقياِم

الفرُع السابع: ما ُيَسنُّ َقبَل الِقياِم، واالستفتاُح بركعتِي َخفيفتِي.................. 413

املسألة األوىل: ما ُيَسنُّ َقبَل الِقياِم:............................................. 413

املسألة الثانية: صالُة ركعتِي َخفيفَتِي عنَد افتتاِح ِقياِم اللَّيِل: ................... 414

الفرُع الثامُن: ُحكُم املداومِة عىل ِقياِم اللَّيِل كلِّه .................................. 414

415 .......................................... الفرُع التاسع: حكم َمن فاَته قياُم اللَّيِل

415 .......................................... الفرُع العاش: إفراُد ليلِة اجلُُمعِة بالِقياِم
اويِح )قياُم َرمضاَن(....................................... 416 امَلطَلُب الثاين: َصالُة الرتَّ

416 .................................................. اويح  ل: تعريُف الرتَّ الفرُع األوَّ

الفرُع الثاين: َفضُل صالِة الرتاويِح............................................... 416

اويِح............................................. 417  الفرُع الثَّالث: ُحكُم صالُة الرتَّ

418 ............................. ابع: ُحكُم َصالِة الرتاويِح يف املسجِد مجاعًة الفرُع الرَّ

419 ............................................ اويِح الفرُع اخلامس: وقُت َصالِة الرتَّ

اويِح .................................... 419 الفرُع السادس: عدُد ركعاِت صالِة الرتَّ

419 ......................................... اويِح الفرُع السابع: الِقراءُة يف َصالِة الرتَّ

420 ........................................ اويِح  الَفرُع الثامن: اجلهُر بالِقراءِة يف الرتَّ
420 ....................................................... امَلطَلُب الثَّالِث: صالُة الوتِر

420 ................................................. ل: ُحكُم صالِة الوتِر الَفرُع األوَّ

ُل وقِت صالِة الوتِر وآِخُره....................................... 422 الَفْرُع الثَّاين: أوَّ
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423 ................................................ الفرُع الثَّالث: أفضُل وقٍت للوتر

424 .......................................... الفرُع الرابُع: عدُد َرَكعاِت صالِة الوتِر

424 ................................................... املسألُة األُوىل: الوتر بركعة 

425 ....................... ٍد واحٍد املسألة الثَّانية: الوتُر بثالِث رَكَعاٍت متصلٍة بتشهُّ

َديِن........................... 426 امَلسألُة الثالثة: الوتُر بثالِث َرَكعاٍت متصلٍة بتشهُّ

426 ................................... املسألُة الرابعة: الوتُر بخمٍس وبَسْبٍع وبتِسٍع 

428 ........................................... الفرُع اخلامُس: القراءُة يف صالِة الوتِر

428 .............................. ادس: اجلهُر واإلرساُر يف الِقراءة يف الوتِر الفرع السَّ

428 ..................... َع َل الليِل، ثمَّ قاَم آِخَره وأراَد التطوُّ ابُع: َمن َأْوتَر أوَّ الَفرُع السَّ

الَفرُع الثَّامن: َمن صىلَّ مع اإلماِم، وأحبَّ متابعَته يف الوتِر، وأحبَّ أن ُيوتَِر آِخَر اللَّيِل...... 429

430 ................................................ الفرُع التَّاسع: قضاُء صالِة الوتِر 

الَفرُع العاش: الُقنوُت يف الوتر.................................................. 431

431 ................................... املسألُة األوىل: ُحكُم القنوِت يف َصالِة الِوتِر 

432 .............................................. امَلسألُة الثانية: وقُت قنوِت الوتِر 

433 ............................. امَلسألُة الثالثة: التأمُي خلَف اإلماِم يف ُقنوِت الوتِر

امَلسألُة الرابعة: ملُّ القنوِت يف الوتِر........................................... 434

436 .............................  املسألُة اخلامسة: األدعية الواردُة يف ُدعاِء الُقنوِت 

املسألُة السادسة: رْفُع اليديِن يف ُدعاء الُقنوِت.................................. 437

439 ................... امَلسألُة السابعة: َمْسُح الوجِه باليديِن بعَد الفراِغ من القنوِت 

َم بعَد الُقنوِت.............. 440 الُة عىل النبيِّ صىلَّ اهلُل عليه وسلَّ املسألُة الثامنة: الصَّ

440 .................................... امَلسألُة التاسعة: ما ُيتنب يف  دعاِء الُقنوِت

441 ................................. الِة الفرُع احلادي َعرَش: ُدعاُء َخْتِم القرآِن يف الصَّ

441 ............................................. الفرُع الثاين عرَش: ما يقال بعد الوتر

442 .......................................... الفرع الثالث عرش: القنوت يف النوازل
442 ..................................................... حى ابع: صالُة الضُّ امَلطَلُب الرَّ
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حى............................................. 442 ل: تعريُف صالِة الضُّ الفرُع األوَّ

442 ............................................... حى الفرُع الثاين: ُحكُم صالِة الضُّ

443 ................................................... الَفرُع الثَّالِث: صالُة اإلشاِق

حى............................................... 443 ابع: وقُت صالِة الضُّ الَفرُع الرَّ

444 ..................................... حى الفرُع اخلامُس: أفضُل وقٍت لصالِة الضُّ

حى..................................... 444 ادس: عدُد رَكعاِت صالِة الضُّ الفرُع السَّ

َحى..................................... 444 املسألة األوىل: أقلُّ رَكعاِت صالِة الضُّ

445 .................................... َحى  املسألُة الثَّانية: أكثُر رَكعاِت صالِة الضُّ
447 ........................................ امَلطَلُب اخلامس: صالُة التَّْسبيِح )التَّسابيح(
448 ............................................... نَُن ذواُت األسباِب امَلبَحث الرابع: السُّ
ل: َصالُة حتيَِّة املسجِد.................................................. 448 امَلطَلُب األوَّ

448 ................................................. ل: ُحكُم حتيَِّة املسجِد الَفرُع األوَّ

449 ................................ الَفرُع الثاين: ُسقوُط حتيَِّة املسجِد بَصالِة الفريضِة 

449 ................... الفرُع الثالث: مرشوعيَُّة تداُرِك الركعتِي ملَِن قَعَد قبَل أن ُيصلِّ

450 ................................................ الَفرُع الرابع: حتيَُّة املسجِد احلراِم

450 ................................. املسألُة األوىل: َمن َدَخَل املسِجَد احلراَم فطاَف
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451 ......................................... ُع َبَي األذاِن واإلقامِة  امَلطَلُب الثَّاين: التطوُّ
452 .................................................. امَلطَلُب الثَّالث: صالُة االستخارِة
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الفرُع الثَّاين: ُحكُم صالِة االستخارِة............................................. 453

الَفرع الثَّالِث: أداُء صالِة االستخارِة يف أوقاِت النَّهي............................. 453

454 .................................. الفرُع الرابع: وقُت الدعاِء يف صالِة االستخارِة

455 ......................................... الَفرُع اخلامس: َتكراُر صالِة االستخارِة
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456 ....................................... امَلطَلُب اخلامُس: َصالُة َركعَتِي بعَد الُوضوِء
458 ..................................................... ِع الفصل الثَّاين: أحكام َصالِة التطوُّ
458 ................................................ نِن يف الَبيِت املبحث األول: صالُة السُّ
459 ............................................. ع بالرشوِع فيه  املبحث الثاين: ُلزوُم التطوُّ
ِع.............................................. 460 املبحث الثَّالث: القعوُد يف صالِة التطوُّ
460 ......................................... ِع  املبحث الرابع: االضطجاُع يف صالِة التطوُّ
ِع َمثنَى َمثنَى............................................ 460 املبحث اخلاِمس: صالُة التطوُّ
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467 .......................................... املطلب الثاين: حكم اجلهر يف َصالُة اللَّيل
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553 ....................................... ابعة: َسْبُق املأموِم إماَمه بُركٍن  امَلسألُة الرَّ
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684 ....................................... امَلسألُة األُوىل: ما َقْبَل اخلُطبِة وما َبعَدها
املسألُة الثَّانيُة: ما َبَي اخلُطَبتِي................................................. 686
687 ......................... الفرُع الرابع: ردُّ السالِم، وَتشميُت العاطِِس أثناَء اخلُطبِة
688 ........ الُة عىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم عنَد ِذكِره يف اخلُطبِة الفرع اخلامس: الصَّ
688 ...................... الفرع السادس: كالم اخلطيب بغري اخلطبة إذا كان ملصلحة 
689 ................................. امَلطَلُب التاسع: صالُة حتيَِّة امَلسجِد واإلماُم خَيُطب 
690 ........................................ قاِب حاَل اخلُطبِة  امَلطَلُب العاش: َتطِّي الرِّ
691 ......................... فرع: التَّخطِّي إذا َوَجَد ُفرجًة ال َيِصُل إليها إالَّ بالتخطِّي
691 ....................................... امَلطَلُب احلادي َعرَش: االحتباُء َوقَت اخلُطبِة 
692 .................................................... امَلبَحُث الثَّاين: ِصفُة صالِة اجلُُمعِة
692 ............................ ل: هل يشرتط أن يكون اإلمام هو اخلَطيَب  امَلطَلُب األوَّ
693 .......................................... امَلطَلُب الثاين: عدُد ركعاِت صالِة اجلُُمعِة
امَلطَلُب الثالث: ما ُيستَحبُّ ِقراءُته يف صالة اجلمعة................................. 693
693 ............. ل: ِقراءُة سورِة )اجلُُمعِة( يف األُول، و)امُلنافِقون( يف الثَّانية الَفرُع األَوَّ
693 ........................... الَفرُع الثَّاين: استحباُب الِقراءِة بُسورِة األَْعىل والغاشية
694 ...................................................... املطلب الرابع: اجلَهُر بالِقراءِة
695 .................................... جوِد امَلطَلُب اخلامس: إذا ُزوِحَم املأموُم عن السُّ
امَلطَلُب السادس: ما ُتدَرُك به صالُة اجلُُمعِة......................................... 696
697 .............................. ِة نِن الَقْبليَِّة والَبعديَّ امَلطَلُب السابع: ما ُيَسنُّ هلا ِمَن السُّ
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697 ................................................ ُل: ُسنَُّة اجلُُمعِة الَقْبليَُّة  الَفرُع األوَّ
697 ................................................ الَفرُع الثَّاين: ُسنَّة اجلُُمعة البعديَّة
698 ............................................ الَفصُل اخلامس:  آداُب يوِم اجُلُمعِة وَصالتا
ل: قراءُة سورة السجدة واإلنسان يف َصالِة َفجِر اجلُُمعِة................... 698 امَلبَحُث األوَّ
698 ....................................... امَلبَحُث الثَّاين: ِقراءُة ُسورِة الَكهِف َيوَم اجلُُمعِة
699 ........................ عاُء يوَم اجلُُمعة اعُة التي ُيستجاُب فيها الدُّ امَلبَحُث الثَّالث: السَّ
عاُء يوَم اجلُُمعِة.................................................. 699 ل: الدُّ امَلطَلُب األوَّ
امَلطَلُب الثَّاين: الساعُة التي ُيستجاُب فيها الدعاء ................................... 699
701 ......................................................... ابُع: ُغْسُل اجلُُمعِة امَلبَحُث الرَّ
701 ................................................. ل: ُحكُم ُغسِل اجلُُمعِة امَلطَلُب األوَّ
703 .................................. امَلطَلُب الثَّاين: اجتامُع ُغسِل اجلَنابِة وُغسِل اجلُُمعِة
703 ............................... ل: َمن َنَوى ُغْسَل اجلنابِة وُغْسَل اجلُُمعِة الفرع األوَّ
704 .......................... الَفرُع الثَّاين: َمن َنَوى ُغسَل اجلنابِة ومل َينِْو ُغسَل اجلُُمعِة
الَفرُع الثَّالُِث: َمن َنَوى ُغسَل اجلُُمعة ومل َينِو ُغسَل اجلَنابِة......................... 705

706 ............. ُر باستعاملِه  املطلب الثالث: ُحكُم ُغسِل اجلُُمعِة ملَِن مل َيِد املاَء، أو َيتضَّ
706 ................................................. املطلب الرابع: وقُت ُغسِل اجلُُمعِة
707 ............................................... فرٌع: حكم االغتسال بعد الصالة
708 ................................................... واُك امَلبَحُث اخلاِمُس: الطِّيُب والسِّ
709 ............................................. امَلْبَحُث السادس: التَّبكرُي لصالِة اجلُُمعِة 
هاُب إل صالِة اجلُُمعِة ماشًيا...................................... 710 امَلبَحُث السابع: الذَّ
710 ................................................. امَلبَحُث الثامن: البيُع يف وقِت اجلُُمعِة
710 ...................................... ل: ُحكُم الَبيِع بعَد النِّداِء للُجُمعِة املطلب األوَّ
711 ...................................... املطلب الثَّاين: انعقاُد البيِع بعَد النِّداِء للجمعة
املطلب الثَّالِث: َمن َيُرم عليهم البيُع بعَد النِّداِء للُجُمعِة............................ 712

الباُب الثاني عشر
َصالُة الِعيَديِن

717 ................................................... ُل:  أْحكاُم َصالِة الِعيَديِن الفصُل األَوَّ
717 ................................ ل: تعريُف الِعيد، وِحَكُمه، وُحكُم صالتِه املبحث األوَّ
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ل: تعريُف الِعيد وعدُد أعياد املسلمي.................................. 717 امَلطَلب األوَّ
717 ....................................................... ل: معنى الِعيد  الَفرع األوَّ
717 ................................................ الفرع الثَّاين: عدُد أعياِد امُلسِلمَي
717 .......................................... امَلطَلُب الثَّاين: احِلكمُة من ترشيِع الِعيديِن
املطلب الثالث: ُحكُم َصالِة الِعيَديِن............................................... 718
722 ......................................... ابِع: حضوُر النساِء َصالَة الِعيِد  امَلطَلب الرَّ
723 .................................. بياِن إل صالِة العيِد  املطلب اخلامس: خروُج الصِّ
ِة صالِة العيديِن........................................... 724 املبحث الثَّاين: شوُط ِصحَّ
724 ........................ ل: حكُم اشرتاِط إْذِن اإلماِم إلقامِة َصالِة الِعيِد امَلطَلب األوَّ
امَلطَلب الثَّاين: االستيطان.......................................................... 724
725 .................................................... امَلطَلب الثَّالِث: وجوُد اجلامعِة 
ابع: الَوْقت............................................................. 726 امَلطَلب الرَّ
726 .......................................... ُل وقِت صالِة الِعيديِن  ل: أوَّ الَفرُع األوَّ
727 ........................................... الَفرُع الثَّاين: آِخُر وقِت صالِة الِعيديِن
 الفرع الثالث: َتعجيُل األضحى وتأخرُي الِفطر................................... 728
الفرع الرابع: َقضاُء َصالِة العيِد ملَِن فاتْته مع اجلامعِة.............................. 729
الفرع اخلامس: صالُة العيِد إذا مل ُتؤدَّ مجاعًة يف وقتِها ............................. 730
731 ........................................... امَلبَحُث الثَّالِث: مكاُن إقامِة صالِة العيديِن
731 ............................................ ل: صالُة الِعيديِن يف امُلصىلَّ امَلطَلب األوَّ
732 ............................................... َة املطلب الثاين: َصالُة الِعيديِن يف َمكَّ
732 ................................ امَلطَلب الثَّالث: إقامُة صالِة الِعيديِن داخَل املسجِد.
ابع: األذاُن واإلقامُة يف صالِة العيديِن ..................................... 733 امَلبَحُث الرَّ
733 ............................ الَة جامعًة(  مطلب: ُحكُم النِّداِء لصالِة الِعيديِن بـ)الصَّ
735 ................................................ امَلبَحُث اخلامُس: ُسنَُن صالِة الِعيَديِن
735 ........................... ل: تبكرُي املأموِمَي إل صالِة العيِد بعَد الفجِر امَلطَلب األوَّ
هاُب مشًيا إل صالِة العيِد........................................ 735 امَلطَلب الثَّاين: الذَّ
736 .............................. هاُب ِمن طريٍق والعودُة من َطريٍق امَلطَلب الثَّالِث: الذَّ
ُة لصالِة الِعيِد.................................. 737 نَُّة الَقبليَُّة والَبعديَّ ابع: السُّ امَلطَلُب الرَّ



905 يوتحملا سرهف

الِة عىل اخلُطبِة......................................... 737 امَلطَلب اخلامس: تقديُم الصَّ
ُر خروِج اإلماِم إل الوقِت الذي ُيصلِّ فيه بالناِس............. 738 املطلب السادس: تأخُّ
املبحث السادس: ِصفُة َصالِة الِعيَديِن................................................ 739
739 ........................................... املطلب األول: َعدُد َركعاِت َصالِة الِعيِد
امَلطَلب الثاين: تكبرياُت صالِة الِعيِد................................................ 739
739 ........................................... وائِد الفرع األول: ُحكُم التكبرياِت الزَّ
الفرع الثاين: عدُد التكبرياِت يف َصالِة الِعيِد...................................... 740
وائِد............................................ 741 الفرع الثالث: َملُّ التَّكبرياِت الزَّ
742 .................... وائِد يف َصالِة الِعيِد الفرع الرابع: رْفع اليديِن يف التَّكبرياِت الزَّ
وائِد..................................... 743 كُر َبَي التَّكبرياِت الزَّ الفرع اخلامس: الذِّ
وائِد........................................ 743 الفرع السادس: نِسياُن التكبرياِت الزَّ
وائَد.................... 744 هِو ملَِن نِسَ التكبرياِت الزَّ ابُِع: ُحكُم ُسجوِد السَّ الفرع السَّ
744 ................ وائِد يف صالِة الِعيديِن الفرع الثامن: قضاُء املسبوِق للتكبرياِت الزَّ
امَلطَلُب الثالث: الِقراءُة يف َصالِة الِعيَديِن........................................... 745
ل: القراءُة بـ)َسبِّح( و)الغاشية(....................................... 745 الَفرُع األوَّ
745 ...................................... الُفرُع الثَّاين: الِقراءُة بسورِة )ق(، و)الَقَمر(
746 ................................... الفرع الثالث: اجلَهُر بالِقراءِة يف صالِة الِعيَديِن
747 ................................................... ابع: ُخطبُة َصالِة الِعيِد امَلبَحُث السَّ
747 ............................................ ل: ُحكُم ُخطبِة َصالِة الِعيِد امَلطَلُب األوَّ
748 ................................................... امَلطَلُب الثَّاين: عدُد ُخَطِب الِعيِد
748 ...................................... امَلطَلُب الثالث: ما ُيستَحبُّ يف ُخطبِة الِعيديِن 
749 ............................................. امَلطَلُب الرابع: ما ُيفَتتُح به ُخطبُة العيِد
الَفْصُل الثَّاين: آداُب َيوِم الِعيِد........................................................... 750
750 ...................................................... امَلبَحُث األول: األْكُل يوَم الِعيِد
ل: حتريُم ِصياِم َيوِم الِعيِد .............................................. 750 امَلطَلُب األوَّ
750 ............................................... امَلطَلُب الثَّاين: األَْكُل يف َيوَمِي الِعيِد 
امَلبَحُث الثاين: الُغسُل والتطيُُّب يف يوِم الِعيِد.......................................... 751
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املطلب األول: الُغسُل............................................................. 751
751 ............................................................. املطلب الثاين: الطِّيُب
752 ........................................ امَلبَحُث الثالث: ُلْبُس َأحسِن الثِّياِب َيوَم الِعيِد
753 ........................................................ امَلبَحُث الرابع: التَّهنِئُة بالِعيِد 
753 ..................................................... مطلب: ِزيارُة املقابِر يوِم الِعيِد
ُط يف املباحاِت يوِم العيِد....................................... 754 امَلبَحُث اخلامس: التَّبسُّ
امَلبَحُث السادس: التَّكبرُي يف يوِم الِعيِد................................................ 755
755 ........................................... ل: التكبرُي يف عيِد األَْضَحى  امَلطَلب األوَّ
755 ................................. الفرع األول: مرشوعية التكبري يف عيد األضحي
757 .......................................... الفرع الثاين: أنواُع التَّكبرِي يف األَْضحى
املسألة األوىل: التَّكبرُي امُلطَلُق.................................................. 757
759 ............................ املسألة الثَّانية: وقُت التَّكبرِي امُلقيَِّد يف ِعيِد األَضحى
761 ................................................ امَلطَلب الثَّاين: التكبرُي يف عيِد الِفطِر
761 ........................................ الفرع األول: حكم التكبري يف عيد الفطر 
762 ......................................... الفرع الثاين: وقُت التَّكبرِي يف عيِد الِفطِر
762 ................................. ُل وقِت التَّكبرِي يف عيِد الِفطر املسألة األوىل: أوَّ
763 ................................. املسألة الثانية: آِخُر وقِت التَّكبرِي يف ِعيِد الِفطِر
763 ....................................... الفرع الثالث: التكبرُي امُلقيَُّد يف عيِد الِفطِر 
764 .............................................  املطلب الثَّالث: ألفاظ التكبري وصفته
الفرع األول: صيغُة التكبرِي يف العيِد ............................................. 764
765 ................................................ الفرع الثاين: أفضُل ِصَيِغ التَّكبرِي 
766 .................................................... الفرع الثالث: اجلهُر بالتَّكبرِي
767 .............................................. الفرع الرابع: ُحكُم التَّكبرِي اجلاَمعيِّ

الباُب الثالث عشر
َصالُة الُكسوِف والخسوف

ل: تعريُف الُكسوِف واخُلسوف، وحكم صالتام والصالة عند احلوادث الكونية األخرى... 771 الَفصُل األوَّ
ل: تعريُف صالة الُكسوِف واخلُسوف.................................... 771 امَلبحُث األوَّ
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772 ..... امَلبحُث الثَّاين: ُحكم صالِة الُكسوِف واخلُسوف واجلامعة هلام وتكرارمها وقضائهام
772 ....................................... مس ل: ُحكُم صالِة ُكسوِف الشَّ امَلطَلب األَوَّ
773 .......................................... امَلطَلب الثَّاين: ُحكُم َصالِة ُخسوِف الَقمِر
774 ...................................... مِس مَجاعًة امَلطَلب الثالث: َصالُة ُكسوِف الشَّ
774 ...................................... مِس ُفراَدى امَلطلُب الرابع: صالُة ُكسوِف الشَّ
775 ........................................... املطلب اخلامس: صالة الكسوف للنساء
776 .................................... املطلب السادس: اجلاَمعُة لَصالِة ُخسوِف الَقمِر
املطلب السابع: َتكراُر َصالِة الُكسوِف............................................. 777
املطلب الثامن: قضاُء َصالِة الُكسوِف واخلُسوِف................................... 777
778 ..................... املبحث الثالث: هل ُيصىلَّ عند حدوِث اآليات الكونيَّة األخرى؟
780 ......................... الفصل الثاين:  وقت صالة الكسوف وموضع الصالة واألذان هلا

امَلبحُث األول: وقُت َصالِة الُكسوِف وحكمها يف أوقات النهي وانتهاء الكسوف أثناء 
780 ................................................................................ الصالة
780 .............................................. املطلب األول: وقُت َصالِة الُكسوِف
املطلب الثاين: صالُة الُكسوِف يف أوقاِت النَّهي..................................... 780
782 .......................... الة  املطلب الثالث: انتهاُء الُكسوِف أو اخلُسوِف أثناَء الصَّ
783 ................................................ املبحث الثاين: مكاُن َصالِة الُكسوِف 
783 ..................................... املبحث الثالث: األذاُن واإلقامُة لَصالِة الُكسوِف
784 .............................................. مطلب: كيفيَّة النِّداِء لَصالِة الُكسوِف
785 .............................. الفصل الثالث: صفُة صالِة الكسوِف واجلهِر واإلْسار فيها
785 ...................................... املبحث األول: ِصفُة صالِة الُكسوِف واخلُسوِف
786 ........... املبحث الثاين: ُحكم اجلَهِر واإلرساِر بالِقراءة يف َصالِة الُكسوِف واخلسوف

786 ................... املطلب األول: ُحكم اجلَهِر واإلرساِر بالِقراءة يف َصالِة الُكسوِف
787 ............... املطلب الثاين: ُحكُم اجلهِر واإلرساِر بالِقراءة يف صالِة ُخسوِف الَقمر
الفصل الرابع: اخلطبة، وما ُيرَشُع عنَد الكسوِف من األعامِل.............................. 788
788 .................................. امَلبحث األول: اخلُطبُة بعَد َصالِة الُكسوِف وِصفُتها
املطلب األول: اخلُطبُة بعَد َصالِة الُكسوِف......................................... 788
789 ............................................... املطلب الثاين: ِصفة ُخطبِة الُكسوِف
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789 .................................... امَلبحث الثاين: ما ُيرَشُع عنَد الكسوِف من األعامِل
791 ........................ الفصل اخلامس: اجتامُع صالِة الُكسوِف مع صالِة َفْرٍض، أو نافلٍة
ل: اجتامُع الكسوِف مع الَفْرض،وَخوف فوِت وقِت الفرض.............. 791 املبحث األوَّ
791 ............. املبحث الثاين: اجتامُع الكسوِف مع الَفرِض،مع عدم خوف فوُت الَفْرِض
792 ............................................ املبحث الثَّالث: اجتامُع اخلسوِف مع الِوتر
792 ......................................... اويح ابع: اجتامُع الكسوِف مع الرتَّ املبحث الرَّ

الباب الرابع عشر
َصالُة االسِتْسقاِء

795 ..................... ل: تعريُف االستسقاِء، وحكُم اخلروِج له، وحكُم صالتِه الفصل األوَّ
املبحث األول: تعريُف االستسقاِء.................................................... 795
795 .......................................... عاء  امَلبحُث الثاين: اخلروُج لالستسقاِء والدُّ
796 ............. امَلبحُث الثالث: ُحكُم َصالِة االستِسقاِء وتكرارها وإذا سقوا قبل اخلروج
796 ............................................. املطلب األول: ُحكُم َصالِة االستِسقاِء
796 ............................................. امَلطَلُب الثاين: حكم إعادُة االستِسقاِء 
املطلب الثالث: إذا ُسقوا قبَل خروِجهم لصالِة االستسقاء.......................... 797
799 ........................ الفصل الثاين:  وقت صالة االستسقاء واخلروج هلا، ومكان أدائها
799 ............................................... امَلبحُث األول: وقُت َصالِة االستِسقاِء
املبحث الثَّاين: إذُن اإلماِم يف اخلُروِج لَصالِة االستِْسقاِء ............................... 799

800 ....................... ِة يف صالِة االستِسقاِء مَّ اِر وأهِل الذِّ املبحث الثَّالث: خروُج الكفَّ
801 ........................ ابِع: إخراُج الدوابِّ إل امُلصىلَّ يف صالِة االستِسقاِء املبحث الرَّ
امَلبحُث اخلامس: مكاَن أداء َصالِة االستسقاِء......................................... 801
الفصل الثالث:  ِصفُة َصالِة االستِسقاِء.................................................. 803
803 ........................................ ل: عدُد َرَكعاِت َصالِة االستسقاِء املبحث األوَّ
803 ......................................... املبحث الثاين: ِصفة َركعَتْي صالِة االستسقاِء
804 ................................... املبحث الثالث: اجلَهُر بالِقراءِة يف َصالِة االستسقاِء
عاء... 805 داء والدُّ الفصل الرابع: ُخطبة َصالِة االستسقاِء، وصفتها، ووقتها، وحكم حتويل الرِّ
805 .......................................... املبحث األول: اخلُطبة بعَد َصالِة االستسقاِء
806 ................................................ امَلبحُث الثاين: ِصفُة ُخطبِة االستسقاِء
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807 .............................................. املبحث الثالث: وقُت ُخطبِة االستسقاِء
داِء يف االستِسقاِء............................................ 808 املبحث الرابع: حتويُل الرِّ
808 ................................................. داء املطلب األول: حكُم حتويل الرِّ
809 .................................................... ل الرداُء املطلب الثاين: متى يوَّ
809 ................................................. املطلب الثالث: صفة حتويل الرداء
ِف رَضِر امَلطِر الكثرِي.................................... 810 عاُء لَصْ امَلبحُث اخلامس: الدُّ

الباب الخامس عشر
ِت الُة على الميِّ الصَّ

815 ........................... قُة هِبا الِة عىل اجلنازِة، واألحكاُم امُلتعلِّ ُل: ُحكُم الصَّ الَفصُل األوَّ
815 ..................................... الِة عىل امليِِّت أو بعِضه ل: ُحكُم الصَّ املبحث األوَّ
815 ............................................ الِة عىل امليِِّت ل: ُحكُم الصَّ املطلب األوَّ
الِة عىل امليِِّت احلارِض.................................... 815 ل: ُحكُم الصَّ الفرع األوَّ
الُة عىل امليِِّت الغائِب........................................... 816 الفرع الثَّاين: الصَّ
الُة عىل بعِض امليِِّت............................................. 817 املطلب الثاين: الصَّ
818 ..................................... امَلبَحث الثَّاين: َمن ُيصىلَّ عليه وَمن ال ُيصىلَّ عليه
ْقِط................................................. 818 الُة عىل السِّ ل: الصَّ املطلب األوَّ
818 ...................................... قُط إذا مل َيبُلْغ أربعَة أشهٍر ل: السِّ الفرع األوَّ
818 ................................................. قُط إذا استهلَّ   الَفرُع الثَّاين: السِّ
َك حركًة تدلُّ عىل احلياِة.................... 819 ، ولكن حترَّ الفرع الثَّالِث: إذا مل َيستهلَّ
ْك................. 819 قُط الذي له أربعُة أشهر إذا مل َيستهلَّ ومل يتحرَّ ابع: السِّ الفرُع الرَّ
820 ... الِة عىل أصحاِب الكبائِر،وأهِل البِدِع، وغرِي امُلسِلمَي   امَلطَلب الثَّاين: أحكاُم الصَّ
820 ...................................... الُة عىل أصحاِب الَكبائِر ل: الصَّ الفرُع األوَّ
821 ................................................. الة عىل امُلبتِدِع الفرُع الثَّاين: الصَّ
الُة عىل الكافِِر................................................ 822 الفرُع الثَّالث: الصَّ
823 ....... ابع: صالُة اجلنازِة يف حالِة اشتباِه موَتى امُلسلِمَي بموتى الكافِريَن الَفْرُع الرَّ
هداِء............................................... 823 الُة عىل الشُّ امَلطَلُب الثَّالث: الصَّ
823 .......................................... الُة عىل شهيِد املعركِة ل: الصَّ الفرُع األوَّ
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825 ........................................... نيا الَفرُع الثَّاين: شهيُد اآلِخرِة ُدون الدُّ
825 ............................................... هيُد بغرِي َقْتٍل امَلسألُة األوىل: الشَّ
825 .................................................... امَلسألُة الثَّانيُة: املقتوُل ُظلاًم
826 ................................... الِة عىل اجِلنازِة، ومكاهُنا  امَلبَحُث الثَّالث: زَمُن الصَّ
826 ............................. ل: األوقاُت التي ال ُيصىلَّ فيها عىل اجِلناَزِة امَلطَلب األوَّ
الِة عىل اجِلنازِة بعَد الفجِر والعِص....................... 826 ل: ُحكُم الصَّ الفرُع األوَّ
826 .. مِس، وُغروِبا، واستواِئها الِة عىل اجِلنازِة عنَد طلوِع الشَّ الفرُع الثاين: ُحكُم الصَّ
828 ........................................... الِة عىل اجِلنازِة امَلطَلُب الثَّاين: مكاُن الصَّ
828 ....................................... الُة عىل امليِِّت يف املسِجِد ل: الصَّ الفرُع األوَّ
الُة عىل القرِب َبعَد َدْفِن امليِِّت .................................... 829 الفرُع الثَّاين: الصَّ
829 ..................................... املسألُة األوىل: َمن ُدفَِن قبل أن ُيصىلَّ عليه
830 .............. الُة عليه امَلسألُة الثَّانية: ُحكُم صالِة اجلنازِة عىل القرِب ملَِْن فاتْته الصَّ
831 ........................ الِة عىل امليِّت يف الَقرِب  ة مرشوعيَّة الصَّ املسألُة الثَّالثة: ُمدَّ
832 ......................................................... د اجلنائِز  ابع: تعدُّ امَلبَحث الرَّ
الُة الواحدُة عىل أكثَر من ميِّت.................................. 832 ل: الصَّ امَلطَلب األوَّ
833 .................................... امَلطَلب الثَّاين: حضوُر جنائَز أخرى بعَد التَّكبري
834 ......................................... دْت  املطلب الثالث: ترتيُب اجلنائِز إذا تعدَّ
ل: إذا اجتمعْت جنائُز خمتلفٌة يف اجِلنِس................................ 834 الفرُع األوَّ
الفرُع الثَّاين: إذا اجتمعْت جنائُز ُمتَِّحدٌة يف اجلنِس................................ 835
امَلبَحث اخلامس: إعادُة صالِة اجِلنازة................................................. 836
836 ................ ادس: أحكاُم اجلامعِة واإلمامِة واملأمومَي يف صالِة اجِلنازِة  امَلبَحث السَّ
836 ...................................... ل: ُحكُم اجلامعِة يف صالِة اجلنازِة امَلطَلب األوَّ
837 ................................ امَلطَلب الثَّاين: أحقُّ الناِس باإلمامِة يف صالِة اجلنازِة
837 ..................................... الِة عىل امليِّت ل: َأْول الناِس بالصَّ الَفرُع األوَّ
838 ............................. الِة عىل امليِّت من الويلِّ الفرُع الثَّاين: الوايل أحقُّ بالصَّ
839 ............................................ امَلطَلُب الثَّالث: صالُة النِّساِء عىل امليِِّت
839 ...................................... ل: ُحكُم صالِة النِّساِء عىل امليِِّت الَفرع األوَّ



911 يوتحملا سرهف

839 ......................................... الفرُع الثَّاين: إذا مل يُضِ امليَِّت إالَّ النِّساُء
840 ..................................... ابع: ُحكُم املسبوِق يف صالِة اجلنازِة امَلطَلب الرَّ
840 ............................... ل: املسبوُق الذي فاتْته بعُض التكبرياِت الفرُع األوَّ
841 .............. الَفرُع الثَّاين: هْل ُيكربِّ املسبوق يف احلاِل أْم ينتظُر التكبريَة امُلستقبَلة؟
843 ....................................................... الَفصُل الثَّاين:  ِصفُة صالِة اجلنازِة
843 .............................................................................. متهيٌد 
843 ................................................. ل: النيَُّة يف صالِة اجلنازِة امَلبَحث األوَّ
843 ......................................... ل: ُحكُم النيَِّة يف صالِة اجلنازِة امَلطَلب األوَّ
844 .............................................. املطلب الثَّاين: تعيُي امليِِّت واخلطُأ فيه
844 ............................................. َ امليَِّت فأخطَأ يف التَّعيي فرع: لو َعيَّ
املبحث الثَّاين: مكاُن اجلنازِة وموقُف اإلماِم منها...................................... 845
اَمها................................. 845 الِة ُقدَّ ل: مكاُن اجلنازِة وُحكِم الصَّ امَلطَلب األوَّ
846 ............................................ امَلطَلب الثَّاين: موقُف اإلماِم من اجلنازِة
846 .................................... ُجِل الفرُع األول: موِقف اإلماِم من ِجنازة الرَّ
847 ....................................... الفرُع الثَّاين: موِقُف اإلماِم من جنازِة املرأِة
 امَلبَحث الثَّالث: قياُم القادِر لصالِة اجلنازِة............................................ 848
849 ..................................... ابع: عدُد التكبرياِت يف صالِة اجلنازِة. امَلبَحث الرَّ
ل: أقلُّ ما ُيِزئ من التَّكبرياِت......................................... 849 امَلطَلب األوَّ
849 ........................................... يادُة عىل أربِع َتكبرياٍت امَلطَلب الثَّاين: الزِّ
850 .................................... امَلبَحث اخلامس: قراءُة الفاحتِة بعَد التكبريِة األُول
851 ............................. َم  الُة عىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ ادس: الصَّ امَلبَحث السَّ
851 ........ الِة عىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم يف صالة اجلنازة املطلب األول: حكم الصَّ
الة عىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم........................... 852 املطلب الثاين: ملُّ الصَّ
853 ...................................................... عاُء للميِِّت  ابع: الدُّ امَلبَحث السَّ
854 ......................................... ابعِة امَلبَحث الثَّامن: ما ُيرَشُع بعَد التكبريِة الرَّ
855 ............................................. املبحث التاسع: التَّسليُم يف َصالِة اجِلنازِة
855 ..................................................... ل: ُحكُم التَّسليِم  امَلطَلُب األوَّ
امَلطَلب الثَّاين: عدُد التَّسليِم يف َصالِة اجلنازِة........................................ 855
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857 .................................................. امَلبَحث العاِش: ُسنَن صالِة اجلنازِة
ل: رْفُع الَيديِن مع التَّكبرِي.............................................. 857 امَلطَلب األوَّ
857 ..................................... ل: رْفُع الَيديِن مَع التكبريِة األُول الَفرُع األوَّ
الفرُع الثَّاين: رْفُع اليديِن مع التَّكبرياِت ِسوى تكبريِة اإلحرام..................... 857
امَلطَلب الثَّاين: اجلهُر واإلرساُر يف صالِة اجلنازِة..................................... 858
858 ................................ ل: القراءُة إذا كانْت صالُة اجلنازِة هناًرا الفرُع األوَّ
858 ................................. الفرُع الثَّاين: الِقراءُة إذا كانْت صالُة اجلنازِة لياًل
859 ................................................ الفرُع الثَّالث: اجلهُر بالتَّكبرياِت 
859 .................................................... ابع: اجلهُر بالتَّسليِم الَفرُع الرَّ
عاِء.......... 860 الِة عىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم والدُّ الفرُع اخلامُس: اإلرساُر بالصَّ
املطلب الثالث: الصفوُف عىل صالِة اجلنازِة........................................ 861
863 ...................................................................... فهرس املحتويات
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