



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثالث
	كتاب الصلاة
	فائدتان؛ إحداهما، للصلاة معنيان،...
	الثانية، فرضت الصلاة ليلة الإسراء،...
	مائتان ستة وأربعون - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم ... )
	تنبيه : دخل في عموم قوله : وهي واجبة... من أسلم قبل بلوغ الشرع له؛...
	مائتان وسبعة أربعون - مسألة: ( وتجب على النائم، ... )
	فصل : فأما شرب الدواء المباح الذي يزيل العقل... فهو كالجنون.
	مائتان وثمانية وأربعون - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما)
	فائدة : في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته... هاتان الروايتان...
	تنبيه :الخلاف المتقدم في قضاء الصلاة جار في الزكاة ...
	فائدتان؛إحداهما، لو أسلم بعد الصلاة في وقتها ... فحكمها حكم الحج ،...
	الثانية، قال الأصحاب: لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا عاد إلى الإسلام.
	مائتان وتسعة وأربعون - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه )
	فائدة : في صحة صلاته في الظاهر وجهان .
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ،أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة ...
	مائتان وخمسون - مسألة: ( ولا تجب على صبى ... )
	مائتان وواحد وخمسون - مسألة: ( ويؤمر بها لسبع ، ويضرب على تركها لعشر )
	فائدة :حيث قلنا : تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا ،...
	مائتان وأثنان وخمسون - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها)
	فائدة : حيث وجبت ،وهو فيها ،لزمه إتمامها ...
	فائدة : لو أسلم كافر ، لم يلزمه إعادة الإسلام ...
	مائتان وثلاثة وخمسون - مسألة: ( ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، ... )
	تنبيه : مفهوم قوله : ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها .
	فائدتان ؛ إحداهما ، يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة.
	الثانية، لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل، لم يأتم،...
	مائتان وأربعة وخمسون - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
	مائتان وخمسة وخمسون - مسألة: ( فإن تركها تهاونا لا جحودا ،... )
	تنبيه: قولنا في الرواية الأولى: حتى تضايق وقت التي بعدها .
	فائدتان ؛ إحداهما ، الداعي له هو الإمام أو نائبه .
	الثانية،اختلف العلماء؛بم كفر إبليس ؟
	مائتان - مسألة: ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ، ... )
	فائدة : يصير هذا الذي كفر بترك الصلاة مسلما بفعل الصلاة.
	تنبيه: ظاهر قوله : فإن تاب وإلا قتل .
	مائتان وسبعة وخمسون - مسألة: ( وهل يقتل حدا أو لكفرة ؟ على روايتين )
	فائدتان ؛إحداهما ،قال الأصحاب : لا يقتل بصلاة فائتة ؛ ...
	الثانية ،لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه ، ...
	فصل : ومن ترك شرطا مجمعا عليه ،أو ركنا ؛ ...
	فائدة :يحكم بكفرة حيث يحكم بقتله . 
	باب الأذان والإقامة
	فوائد ؛ إحداها ، الأذان أفضل من الإقامة ، ...
	الثانية ، الأذان أفضل من الإمامة ، ...
	الثالثة ،له الجمع بينهما 
	فصل : وفيه فضل عظيم ؛ ...
	فصل : قال القاضي : الأذان أفضل من الإمامة .
	مائتان وثمانية وخمسون - مسألة: ( وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها ، ... )
	تنبيهات ؛ تتعلق بمشروعية الأذان .
	فصل :وليس على النساء أذان من أصحابنا إنما أوجبه على أهل المصر،...
	فائدة : فعلى القول بأنها فرض كفاية ... يستثنى من ذلك المصلى وحده، ...
	فصل : والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، ...
	تنبيه : ظاهر قوله : إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام.
	فائدة : يكفى مؤذن واحد في المصر .
	فصل : ويستحب الأذان في السفر، ...
	مائتان وستون - مسألة : ( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين )
	مائتان وواحد وستون - مسألة : ( فإن لم يوجد متطوع بهما ... )
	مائتان وأثنين وستون - مسألة : ( وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمنيا عالما بالأوقات )
	تنبيه : قوله : وينبغي أن يكون المؤذن صيتا ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : وينبغي مراده ، يستحب .
	الثانية ، يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه،...
	مائتان وثلاثة وستون - مسألة : ( فإن تشاح فيه نفسان قدم افضلها في ذلك ... )
	مائتان وأربعة وستون - مسألة : (والأذان خمس عشرة كلمة ، لا ترجيع فيه )
	فائدة : قال أبو المعالى في ((النهاية )) : يكره أن يقول قبيل الأذان: ...
	مائتان وخمسة وستون - مسألة: ( والإقامة إحدى عشرة كلمة ، ... )
	فائدة : لا يشرع الأذان بغير العربية مطلقا .
	فائدة : الترجيع قول الشهادتين سرا بعد التكبير ، ...
	مائتان وستة وستون - مسألة: ( ويقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم . مرتين )
	فائدتان؛ إحداهما، يكره التثويب في غير أذان الفجر ،...
	فصل :ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر .
	مائتان وسبعة وستون - مسألة: ( ويستحب أن يترسل في الأذان ، ويحدر الإقامة )
	مائتان وثمانية وستون - مسألة : ( ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة )
	فصل :ويجوز الأذان على الراحلة .
	فصل :ويستحب أن يؤذن متطهرا .
	فصل : فإن أذن جنبا، ففيه روايتان؛...
	مائتان وتسعة وستون - مسألة : ( فإذا بلغ الحيعلة، التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر )
	فصل : ويستحب رفع الصوت بالأذان ...
	تنبيه:ظاهر قوله: التفت يمينا وشمالا ...
	الثانية : لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة .
	مائتان وسبعون - مسألة : ( ويجعل إصبعيه في أذنيه )
	فائدة :يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله .
	مائتان وواحد وسبعون - مسألة: ( ويتولاهما معا )
	فصل : فإن سبق المؤذن بالأذان
	مائتان وأثنين وسبعون - مسألة: ( ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه ... )
	فصل : ولا يقيم إلا بإذن الإمام ...
	مائتان وثلاثة وسبعون - مسألة : ( ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا ... )
	فصل : ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان ...
	فائدة : رفع الصوت فيه ركن ...
	فائدة :يشترط في المؤذن ذكوريته ...
	فائدتان ؛إحداهما ،لو ارتد في الأذان ، أبطله ، ...
	الثانية ، الصحيح من المذهب، أن الكلام اليسير المباح ،والسكوت اليسير، يكره ...
	مائتان وأربعة وسبعون - مسألة: ( ولايصح إلا بعد دخول الوقت ،إلا الفجر ...
	فصل : وأما الفجر ،فيشرع لها الأذان قبل الوقت ...
	فائدة :الصحيح من المذهب ،أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان ...
	فصل : ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر ، ...
	مائتان وخمسة وسبعون - مسألة : ( ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ... )
	فضل : ويستحب أن يفضل بين الأذان والإقامة ...
	فصل :قال إسحاق بن منصور :رأيت أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف ...
	فائدة : تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ...
	مائتان وستة وسبعون - مسألة: ( ومن جمع بين صلاتين ، أو قضى فوائت ، أذن ... )
	فصل : فأما قضاء الفوائت ، ...
	فصل : ومن دخل مسجدا قد صلى فيه ، فإن شاء أذن وأقام ...
	فصل : وإن المؤذن وأقام ...
	مائتان وسبعة وسبعون - مسألة : ( وهل يجزئ أذان المميز للبالغين ؟على روايتين )
	فائدة : علل بعض الأصحاب عدم الصحة ، ...
	مائتان وثمانية وسبعون - مسألة: ( وهل يعتد بأذان الفاسق ، والأذان الملحن ؟ ... )
	فصل :ويكره اللحن في الأذان ...
	تنبيه : حكى الخلاف وجهين صاحب الهداية ...
	فائدة : الصحيح من المذهب ، أن حكم الأذان الملحون ...
	مائتان وتسعة وسبعون - مسألة: ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ، إلا في الحيعلة .. )
	فائدة : لا يعتد بأذن امرأة وخنثى ...
	فصل : لاوى سعد بن أبي وقاص , قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قال حين يسمع النداء : ....
	تنبيهات ؛ تتعلق بمن سمع النداء ...
	فائدة :لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان ..
	مائتان وثمانون - مسألة: ( ثم يقول بعد فراغه : اللهم رب هذه الدعوة التامة ... )
	تنبيه :قوله : وابعثه المقام المحمود ...
	فصل : ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ؛ ...
	فصل : فإن سمع الأذان وهو يقرأ ...
	فصل :وروى عن أحمد، أنه كان إذا أذن، فقال كلمة من الأذان ، قال مثلها سرا ..
	فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع ؟
	فصل : ولا تستحب الزيادة على مؤذنين ...
	فصل : وإذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة ...
	فصل :إذا أذن في بيته ،و كان قريبا من المسجد ، فلا بأس ...

	فصول في المساجد
	فصل في فضل المساجد وبنائها ، وغير ذلك :
	فصل :ويستحب تخليق المسجد ، ...
	فصل فيما يباح في المسجد ...
	فصل فيما يكره في المسجد ...

	باب شروط الصلاة
	مائتان وواحد وثمانون - مسألة : ( وهي ما يجب لها قبلها ، وهي ست ... )
	فائدة : قوله : أو لها دخول الوقت ...
	مائتان وأثنين وثمانون - مسألة : ( الظهر ، وهي الأولى ، ووقتها من ... )
	فصل : وتجب الصلاة بدخول أول وقتها ... 
	فصل : وآخر وقتها ...
	مائتان وثمانية وأربعون - مسألة: ( وتعجيلها أفضل ، إلا في شدة الحر والغيم ... )
	فائدة : قال ابن رجب ، في شرح البخاري : اختلفت في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد ...
	تنبيه : فعلى القول بالتأخير ...
	تنبيه : قوله : في الغيم لمن يصلي جماعة ...
	تنبيه : يستثنى من كلام المصنف ، في مسألة الحر الشديد والغيم ...
	مائتان وخمسة وثمانون - مسألة : ( ثم العصر ، وهي الوسطى ، ووقتها ... )
	فائدة : قوله عن العصر : وهي الوسطى ...
	فصل : وأول وقت العصر من خروج وقت الظهر ..
	فصل : والأوقات ثلاثة أضرب ...
	مائتان وستة وثمانون - مسألة: ( وتعجيلها أفضل بكل حال )
	مائتان وسبعة وثمانون - مسألة: ( ثم المغرب وهي الوتر ،ووقتها ... )
	فصل : والشفق الحمرة ...
	فائدة : للمغرب وقتان ..
	مائتان وثمانية وثمانون - مسألة: ( وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنها لا تؤخر لأجل الغيم ..
	فائدتان ؛ إحداهما ، يكون تأخيرها لغير محرم ... الثانية ، لا يكره تسميتها بالعشاء ...
	مائتان و تسعون - مسألة: ( ثم يذهب وقت الاختيار ، ويبقى وقت الضرورة .. )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لم يذكر في (( الوجيز)) للعشاء وقت ضرورة .
	الثانية ، لايجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ...
	تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ، إذا أخر المغرب لأجل الغيم أو الجمع ..
	فصل :ولا يستحب تسمية هذه الصلاة العتمة ...
	مائتان وأثنين وتسعون - مسألة: ( ثم الفجر ،ووقتها ... )
	فوائد ؛تتعلق بصلاة الفجر .
	مائتان وأثنين وتسعون - مسألة: ( وتعجيلها أفضل ... )
	تنبيه : قال الزر كشى ،بعد أن حكى الخلاف المتقدم ...
	فائدة : الصحيح من المذهب ، أنه ليس لها وقت ضرورة .
	فائدة : حيث قلنا : يستحب تعجيل الصلاة ..
	فصل : ولا يأثم بتعجيل الصلاة المستحب تأخيرها
	مسألة : ( ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها )
	فائدتان ؛ إحداهما ،مقتضى قوله :فقد أدركها .
	الثانية ، جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا .
	فصل : وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون الركعة ؟
	تنبيه : يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة ، الجمعة ...
	مائتان وأربعة وتسعون - مسألة: (ومن شك في وقت ،لم يصل ... )
	مائتان وخمسة وتسعون - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله ... )
	تنبيه : محل الخلاف ،إذا لم يجد من يخبره عن يقين ، ...
	فصل : وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت ، ...
	فصل : ومن صلى قبل الوقت، ...
	فائدة : الأعمى العاجز يقلد ...
	مائتان وستة وتسعون - مسألة: ( ومتى اجتهد وصلى ... )
	فصل : وإن صلى من غير دليل مع الشك ، ...
	مائتان وسبعة وتسعون - مسألة: ( ومن أدراك من الوقت قدر تكبيرة .. )
	مائتان وثمانية وتسعون - مسألة : ( وإن بلغ صبى ،أو أسلم كافر ... )
	فصل : فإن ذكر أن عليه صلاة ،وهو في أخرى، ...
	فائدة: لو كثرت الفرائض الفوائت ، ...
	فصل : فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره ، فهل تصح صلاة المأمومين؟
	ثلاثمائة - مسألة: ( فإن خسى فوات الحاضرة ،أو نسى الترتيب ،سقط وجوبه )
	فوائد ؛ تتعلق بالحاضرة .
	فصل : إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين ، ...
	فصل : ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه ...
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ،أنه لو جهل وجوب الترتيب، ...
	فصل : ويجب عليه قضاء الفوائت على الفور وإن كثرت ، ...
	فصل :ومن فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها ...
	فصل : إذا نام في منزل في السفر ، فاستيقظ بعد خروج وقت الصلاة ، ...
	فصل : إذا أخر الصلاة لنوم أو غيره ، ...
	فصل : ومن أسلم في دار الحرب فترك صلوات ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بمن نسى صلاة ...
	ثلاثمائة وواحد - مسألة: ( وإن نسى الترتيب ،سقط وجوبه )

	باب ستر العورة
	ثلاثمائة وأثنين - مسألة: ( وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب )
	فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب.
	الثانية ، يجب ستر العورة في الصلاة ...
	تنبيه : مفهوم قوله : بما لا يصف البشرة . أنه إذا كان يصف البشرة ،لا يصح الستر به.
	ثلاثمائة وثلاثة - مسألة: ( وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ... )
	فصل : والسرة والركبتان ليست من العورة ، ...
	فصل : وأما الأمة ، فقال ابن حامد : عورتها كعورة الرجل
	فائدة : قيل : لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة .
	تنبيهات ؛ تتعلق بحد العورة .
	ثلاثمائة وأربعة - مسألة: ( والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفى الكفين روايتان )
	فصل :وماسوى الوجه والكفين ، ...
	ثلاثمائة وخمسة - مسألة: ( وأم الولد ، والمتعق بعضها ، كالأمة وعنه ، كالحرة )
	تنبيهان ؛ أحدهما ، صرح المصنف ، أن ماعدا الوجه والكفين عورة .
	الثاني : ...شمل قوله :والحرة كلها عورة . المميزة والمراهقة .
	فصل : وحكم أم الولد حكم الأمة في صلاتها وسترتها ...
	فصل : وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل ؛ ...
	فائدة : المكاتبة ، والمدبرة ، والمعلق عتقها على صفة ، كالأمة ...
	فصل : فإن عتقت الأمة في أثناء صلاتها ...
	ثلاثمائة وستة - مسألة: ( ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين )
	ثلاثمائة وسبعة - مسألة: ( فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه ، ... )
	فصل : ولا يجزئ من ذلك إلا ما ستر العورة ..
	تنبيهات ؛ تتعلق بستر العورة ...
	فصل : ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس مع القدرة ...
	فصل : فإن طرح على كتفيه حبلا أو نحوه ،...
	فصل : وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض ...
	ثلاثمائة وثمانية - مسألة: ( ويستحب للمرأة أن تصلى في درع وخمار وملحفة ، ... )
	فصل : ويكره للمرأة النقاب وهي تصلي ..
	ثلامائة وتسعة - مسألة: ( وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر ،لم تبطل صلاتة )
	تنبيه ، ظاهر قوله : إذا انكشف ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، قدر اليسير ماعد يسيرا عرفا ، ...
	الثانية ، كشف الكثير من العورة في الزمن القصير ، ...
	ثلاثمائة وعشرة - مسألة: ( وإذا فحش بطلت )
	ثلاثمائة وأحدى عشر - مسألة: ( ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب ، ... )
	فصل : فإن صلى وعليه سترتان ؛ إحداهما مغصوبة ، ...
	فصل : وإن صلى الرجل في ثوب حرير ، ...
	فائدة : لو لبس عمامة منهيا عنها ، ..
	فائدة : لو لم يجد إلا ثوب حرير ، ...
	فائدة حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بالصلاة في ثوب حرير أو مغصوب .
	ثلاثمائة وأثناعشر - مسألة: ( ومن لم يجدء إلا ثوابا نجسا صلى فيه )
	فائدة : حيث قلنا ، يصلي عريانا ...
	ثلاثمائة وثلاثة عشر - مسألة: ( وتلزمه الإعادة على المنصوص )
	تنبيه : قوله : ويتخرج أن لا يعيد .
	فائدة : إذا صلى في موضع نجس ...
	ثلاثمائة وأربعة عشر - مسألة: ( فإن لم يجد إلا مايستر عورته سترها )
	ثلاثمائة وخمسة عشر - مسألة: ( فإن لم يكف جميعها ، ستر الفرجين )
	ثلاثمائة وستة عشر - مسألة: ( فإن لم يكفيهما جميعا ،ستر أيهما شاء )
	ثلاثمائة وسبعة - مسألة: ( وإن بذلت له سترة ، لزمه قبولها إذا كانت عارية)
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو وهبت له سترة ، ...
	الثانية ، يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل ، ...
	ثلاثمائة والثامن عشر - مسألة: ( فإن عدم بكل حال صلى جالسا ... )
	فصل : فإذا وجد العريان جلدا طاهرا ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا يصلى جالسا ...
	الثانية ، حيث صلى عريان ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، حكم المعتقة في الصلاة ...
	الثانية ،لو طعن في دبره ، ...
	ثلاثمائة وعشرون - مسألة: ( وتصلى العراة جماعة ، وإمامهم في وسطهم )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو كانت السترة لواحد ، ...
	الثانية ، المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل ...
	ثلاثمائة والحادي وعشرون - مسألة: ( وإن كانوا رجالا ونساء ، صلى كل نوع لأنفسهم )
	فصل : فإن كان مع العراة واحد له سترة ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وعشرون - مسألة: ( ويكره في الصلاة السدل ؛ ... )
	ثلاثمائة وثلاثة وعشرون - مسألة: ( ويكره اشتمال الصماء ؛ ... )
	ثلاثمائة وأربعة وعشرون - مسألة: ( ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف )
	ثلاثمائة وخمسة وعشرون - مسألة: ( ويكره لف الكم )
	ثلاثمائة وستة وعشرون - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه الزنار )
	تنبيهات ؛ تتعلق بشد الوسط .
	ثلاثمائة وسبعة وعشرون - مسألة: ( ويكره إسبال شئ من ثيابه خيلاء )
	تنبيه : قوله : يحرم ...
	فوائد ؛ تتعلق بالثياب في الصلاة ...
	فصل : ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان ...
	فوائد ؛ تتعلق بما لبس وفيه صورة ...
	ثلاثمائة وثمانية وعشرون - مسألة: ( ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ... )
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير ...
	فائدة : الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر ..
	ثلامائة و تسعة وعشرون - مسألة: ( فإن استوى هو وما نسج معه ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، دخول الخز في اللباس ، ...
	فائدة : الخز ما عمل من صوف وإبريسم ... 
	ثلاثمائة وثلاثون - مسألة: ( ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به )
	فائدة : الصحيح من الذهب ، أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب والمموه به ، ...
	ثلاثمائة وواحد وثلاثون - مسألة: ( وإن لبس الحرير لمرض أو حكة ... )
	تنبيه :ظاهر قوله : أو حكة ...
	فصل :وفي لبسه في الحرب لغير حاجة روايتان ؛ ...
	تنبيه : محل الخلاف ، إذا كان القتال مباحا ...
	فائدة : حكم إلباسه الذهب ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وثلاثون - مسألة؛: ( ويباح حشو الجباب والفرش به ، ... )
	فصل : ولا بأس بلبس الخز .
	فائدة : يكره كتابة المهر في الحرير ...
	ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون - مسألة : ( ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون )
	فائدة : لو لبس ثيابا ،في كل ثوب قدر يعفى عنه ، ...
	ثلاثمائة وأربعة وثلاثون - مسألة: ( ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر )
	فائدة :فعلى القول بالتحريم ،لا يعيد من صلى في ذلك، ...
	فوائد ؛ تتعلق بلبس الرجل المزعفر والمعصفر .
	فصل : فأما غير الحمرة من الألوان فلا يكره ، ...

	باب اجتناب النجاسات
	فضل :ويشترط لها طهارة موضع الصلاة أيضا ، ...
	فصل: وإن حمل النجاسة في الصلاة، ...
	مائتان وخمسة وثلاثون - مسألة: ( وإن طين الأرض النجسة  ، أو بسط عليها شيئا طاهرا ... )
	فصل : ويكره تطيين المسجد بطين نجس ...
	فصل : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر ...
	تنبيه :محل هذا الخلاف ،إذا كان الحائل صفيقا ...
	فصل : ولا تصح صلاة المعلق في الهواء ...
	فائدة حكم الحيوان النجس ،إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه ...
	ثلاثمائة وستة وثلاثون - مسألة: ( وإن صلى على مكان طاهرا من بسط، طرفه نجس ... )
	فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم ، أن مالا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر ...
	ثلاثمائة وسبعة وثلاثون - مسألة: ( ومتى وجد عليه نجاسة ، لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا ؟ ... )
	تنبيهان ؛ الأول ، قال القاضي ، في ( المجرد ) , والآمدى , وغيرهما : محل الروايتين في الجاهل
	الثاني ، محل الخلاف أضل المسألة ؛ على القول بأن اجتناب النجاسة شرط ، ...
	فصل : فإن علم بالنجاشة في الصلاة ،...
	فوائد ؛ تتعلق بمن وجد نجاسة ...
	فصل : وإذا سقطت عليه نجاسة ، ...
	ثلاثمائة وثمانية وثلاثون - مسألة: ( وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر ، ... )
	ثلاثمائة وتسعة وثلاثون - مسألة: ( وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها ، فثبتت ،فهى طاهرة )
	فائدة : لو شرب خمرا ، ولم يزل عقله ، ...
	ثلاثمائة وأربعون - مسألة : ( ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام ... )
	تنبيه :عموم قوله :ولا تصح الصلاة في المقبرة ...
	فصل : فأما الحش فثبت الحكم فيه بالتنبيه ؛ ...
	فوائد ؛تتعلق بالمواضع المنهى عن الصلاة فيها .
	فصل :ذكر القاضي أن المنع من الصلاة في هذه المواضع تعبد ، ...
	فصل : ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب ...
	فصل : قال أحمد : يصلى الجمعة في موضع الغضب ...
	فصل : وتكره في موضع الخسف ...
	فائدة : لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه ، ...
	ثلاثمائة وواحد وأربعون - مسألة : ( وقال بعض أصحابنا :حكم المجزرة ، والمزبلة ، ... )
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ،أن الصلاة تصح في المدبغة ...
	فوائد ؛ تتعلق بالصلاة في المجزرة والمزبلة ...
	فصل :فأما أسطحة هذه المواضع ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وأربعون - مسألة: ( وتصح الصلاة إليها ، إلا المقبرة والحش ، في قول ابن حامد .. )
	تنبيه : محل الخلاف ؛ إذا لم يكن حائل ...
	فائدة : لو غيرت مواضع النهى بما يزيل إسمها ...
	فوائد ؛ تتعلق بمواضع النهى ...
	ثلاثمائة وثلاثة وأربعون - مسألة : ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ، ولا على ظهرها )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو نذر الصلاة فيها ، صحت ...
	الثانية ، لو وقف على منتهى البيت ...
	تنبيه : ظاهر قوله :إذا كان بين يديه شئ منها .
	فوائد ؛ تتعلق بالصلاة في الكعبة ...

	باب استقبال القبلة
	ثلاثمائة وخمسة أربعون - مسألة : (إلا في حال العجز عنه ،والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير )
	تنبيهات ؛ تتعلق باستقبال القبلة في النافلة ...
	فصل : ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
	فصل : فإن كان على الراحلة في مكان واسع، ...
	فصل : وقبلة هذا المصلى حيث وجهته ...
	ثلاثمائة وستة وأربعون - مسألة : ( وهل يجوز للماشى ؟ على روايتين )
	فصل : وإذا دخل المصلى بلدا ناويا الإقامة فيه .
	فائدة : لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف ...
	ثلاثمائة وسبعة وأربعون - مسألة : ( فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك ؟ ... )
	فوائد ؛ تتعلق بافتتاح الصلاة إلى القبلة ...
	تنبيهان ؛ أحداهما ، الضمير في قوله :فإن أمكنه ...
	الثاني ،مفهوم كلام المصنف ، أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة ، ...
	ثلاثمائة وثمانية وأرربعون - مسألة: ( والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها ... )
	فوائد ؛تتعلق باستقبال القبلة .
	ثلاثمائة وتسعة وأربعون - مسألة : ( فإن أمكنة ذلك بخبر ثقة عن يقين ... لزمه العمل به ... )
	خبر الفاسق في القبلة ...
	فصل :ولا يجوز له الاستدلال بمحاريب الكفار ؛ ...
	فصل : وإذا صلى على موضع عال يخرج عن مسامتة القبلة ، ...
	تنيبه : مفهوم قوله : أو استدلال بمحاريب المسلمين .
	ثلاثمائة وخمسون - مسألة: ( وإن اشتبهت عليه في السفر ،اجتهد في طلبها بالدلائل ... )
	تنبيه : مراده بقوله : إذا جعله وراء ظهره ...
	ثلاثمائة وواحد وخمسون - مسألة : ( والشمس والقمر ومنازلهما )
	فصل : والشمس تختلف مطالعها ومغاربها ، ... 
	ثلاثمائة وأثنين وخمسون - مسألة : ( والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلى اليسرى، ... )
	فوائد ؛ تتعلق باتجاه هبوب الرياح .
	فصل :فإن خفيت الأدلة على المجتهد ؛ لغيم ...
	ثلاثمائة وثلاثة وخمسون - مسألة: ( وإذا اختلفت اجتهاد رجلين ، لم يتبع أحداهما صاحبه ... )
	فصل : ومتى اختلف اجتهما ،لم يجز لأحداهما أن يؤم صاحبه ؛ ...
	فائدتان ؛ الأولى ،لو اتفق اجتهد أحدهما ،ولم يجتهد الأخر ، ...
	ثلاثمائة وأربعة وخمسون - مسألة: ( ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه )
	فصل : والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه ؛ ...
	فصل : فإذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، متى أمكن الأعمى الاجتهاد ، ...
	الثانية ، لو تساوى عنده اثنان ، ...
	فصل : ولو شرع مجتهد في الصلاة باجنهاده ، فعمى فيها ، ...
	ثلاثمائة وستة وخمسون - مسألة: ( فإن لم يجد الأعمى من يقلده ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ،قد تقدم أنا إذا قلنا : لا يعيد
	الثانية ، لو تحرى المجتهد أو المقلد ، فلم يظهر له جهة ...
	ثلاثمائة وسبعة وخمسون - مسألة : ( ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ،ثم علم أنه أخطأ القبلة ، ... )
	فصل : وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة ...
	ثلاثمائة وثمانية وخمسون - مسألة: ( فإن أراد صلاة أخرى ، اجتهد لها، ... )
	فوائد ؛ إحداهما ، لو دخل في الصلاة باجتهاد ، ثم شك ، ...
	لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا ، ...
	لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد ، ...

	باب النية
	ثلاثمائة وتسعة وخمسون - مسألة : ( ويجب أن ينوى الصلاة بعينها ... )
	ثلاثمائة وستون - مسألة: ( وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ... )
	فصل : وينوى الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بالنية في الصلاة ...
	ثلاثمائة وواحد وستون - مسألة : ( ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
	فائدتان ؛ إحداهما ، اشتراط نية الأداء للحاضرة ...
	الثانية ، لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها ...
	ثلاثمائة وأثنين وستون - مسألة: ( فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز )
	تنبيه :اشترط الخرقى في التقديم أن يكون بعد دخول الوقت ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه ...
	الثانية ، تصح نية الفرض من القاعد ، ...
	ثلاثمائة وثلاثة وستون - مسألة: ( ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة )
	ثلاثمائة وأربعة وستون - مسألة : ( فإن قطعها في أثنائها ، بطلت الصلاة، ... )
	فائدة : لو عزم على فسخها، ...
	فصل : فإن شك في أثناء الصلاة في النية ، ...
	ثلاثمائة وخمسة وستون - مسألة: ( وإن أحرم بفرض ، فبان قبل وقته ، انقلب نفلا)
	فائدة : مثل هذه لو أحرم بفائتة ...
	ثلاثمائة وستة وستون - مسألة: ( وإن أحرم به في وقته ،ثم قبله نفلا ، جاز ، ... )
	ثلاثمائة وسبعة وستون - مسألة: ( وإن انتقل من فرض إلى فرض، بطلت الصلاتان )
	تنبيهان ؛ أحداهما ، في قول المصنف : وإن انتقل من فرض إلى فرض 
	الثاني , قال في ( الفروع ) : وإن انتقل من فرض إلى فرض ، بطل فرضه ...
	فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، ...
	ثلاثمائة وثمانية وستون - مسألة : ( ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالها )
	فائدتان ؛ إحداهما ،لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر ...
	الثانية ،لو شك في كونه إماما أو مأموما ، ...
	ثلاثمائة وتسعة وستون - مسألة : ( فإن أحرم منفردا ،ثم نوى الائتمام ، لم يصح في أصح الروايتين )
	ثلاثمائة وسبعون - مسألة: ( وإن نوى الإمامة ، صح في النفل ، ولم يصح في الفرض ، ... )
	فصل : فأما في الفريضة ، ...
	فوائد ؛ الأولى ، لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم ، ...
	الثانية ، إذا بطات صلاة المأموم ، ...
	ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره ...
	ثلاثمائة وواحد وسبعون - مسألة : ( وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر ؛ جاز )
	فائدة : العذر مثل تطويل إمامه ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وسبعون - مسألة : ( وإن كان لغير عذر ، لم يجز ، ... )
	فوائد ؛ تتعلق بما لو ترك المأموم متابعة إمامه .
	ثلاثمائة وثلاثة وسبعون - مسألة: ( وإن نوى الإمامة لا ستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث ، ... )
	فصل : فأما إن فعل ما يبطل صلاته عمدا، ...
	فصل : فأما الإمام الذي سبقه الحدث ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بما إذا سبق الحدث الإمام ..
	فصل :قال أصحابنا : يجوز استخلاف من سبق ببعض الصلاة ...
	فصل : فإن سبق المأموم الحدث ، ...
	ثلاثمائة وأربعة وسبعون - مسألة : ( وإن سبق اثنان ببعض الصلاة ، ... )
	فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب ، لو أم مقيم مثله ...
	تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ، المسبوق في الجمعة ...
	ثلاثمائة وخمسة وسبعون - مسألة: ( وإن كان لغير عذر ،لم يصح ) ...
	ثلاثمائة وستة وسبعون - مسألة : ( وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحى ، ... )
	تنبيه : حكى المصنف الخلاف هنا أو جها ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة ..
	الثانية ،وفي جواز ذلك ثلاث روايات .

	فصول في أدب المشي إلى الصلاة
	فصل: ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس ،أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول ...
	فصل : فإن سمع الإقامة لم يسع إليها ؛ لما روى أبو هريرة ، ...
	فصل : فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى ، ...

	باب صفة الصلاة
	ثلاثمائة وسبعة وسبعون - مسألة: ( يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة )
	تنبيه : ظاهر قوله : السنة ...
	ثلاثمائة وثمانية وسبعون - مسألة: ( ثم يسوى الإمام الصفوف )
	فوائد ؛ تتعلق بتسوية الصفوف ...
	فصل : قيل لأحمد : قبل التكبير تقول شيئا ؟
	ثلاثمائة وتسعة وسبعون - مسألة: ( ويقول : الله أكبر ،لا يجزئه غيرها )
	تنبيه : من شرط الإتيان بقول : الله أكبر ...
	فصل : والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به ...
	فائدة : لو زاد على التكبير ، ...
	فصل : ولا يصح إلا مرتبا ، ...
	فصل : ويبين التكبير ، ...
	ثلاثمائة وثمانون - مسألة: ( فإن لم يحسنها لزمه تعلمها ، ... )
	فصل : فإن كان أخرس أو عاجزا ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، لو كان أخرس أو مقطوع اللسان ، ... 
	الثانية ،الحكم في عجز عن التعلم بالعربية ...
	ثلاثمائة وواحد وثمانون - مسألة: ( ويجهر الإمام بالتكبير كله )
	تنبيه : قوله : ويجهر الإمام بالتكبير كله ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وثمانون - مسألة: ( ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه )
	فصل : وعليه أن يأتي بالتكبير قائما ، ..
	فصل : ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير ...
	تنبيه : مراده بقوله : بقدر ما يسمع نفسه ..
	فصل : والتكبير من الصلاة، ...
	ثلاثمائة وثلاثة وثمانون - مسألة : ( ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع ... )
	فائدة : يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة ...
	فصل : ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، ...
	فائدتان؛ إحداهما، قال في ((الفروع)): ولعل مرادهم أن تكونا في حال الرفع مكشوفتان
	الثانية ، قال ابن شهاب :رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب ...
	ثلاثمائة وأربعة وثمانون - مسألة : ( ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى، ... )
	فائدة :معنى ذلك ؛ذل بين يدي عز .
	فصل : ويجعلهما تحت سرته .
	ثلاثمائة وخمسة وثمانون - مسألة : ( وينظر إلى موضع سجوده )
	فائدة :الذي يظهر ،أن مراد من أطلق في هذا الباب ، غير صلاة الخوف ...
	ثلاثمائة وستة وثمانون - مسألة: (ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك، ... )
	فصل : ومذهب أحمد ، رحمة الله ، الاستفتاح الذي ذكرنا، ...
	فصل : قال أحمد : ولا يجهر الإمام بالاستقتاح ..
	ثلاثمائة وسبعة وثمانون - مسألة: ( ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )
	ثلاثمائة وثمانية وثمانون - مسألة: ( ثم يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم )
	فائدة : ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة ...
	ثلاثمائة وتسعة وثمانون - مسألة: ( وليست من الفاتحة ، وعنه ، أنها منها ... )
	تنبيه :ظاهر قوله : ولا يجهر بشئ من ذلك
	فصل : وليست من الفاتحة ، ...
	فائدة : يخير في غير الصلاة في الجهر بها ...
	ثلاثمائة وتسعون - مسألة: ( ثم يقرأ الفاتحة ،وفيها إحدى عشرة تشديدة )
	تنبيه :قوله : ثم يقرأ الفاتحة ...
	فصل: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ...
	فصل :وأقل ما يجزئ قراءة مسموعة يسمعها نفسه ...
	ثلاثمائة وواحد وتسعون - مسألة: (فإن ترك ترتيبها ، أو تشديدة منها، ... )
	تنبيهان ؛ أحداهما ، مفهوم قوله : أو قطعها بذكر كثير ... 
	فصل : فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر ، ...
	ثلاثمائة وأثنين وتسعون - مسألة : ( فإذا قال : ولا الضالين . قال : آمين )
	ثلاثمائة وثلاثة وتسعون - مسألة: ( يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر )
	فصل : فإن نسى الإمام التأمين ، ...
	ثلاثمائة وأربعة وتسعون - مسألة: ( فإن لم يحسن الفاتحة ، وضاق الوقت ... )
	تنبيه :ظاهر قوله :قرأ قدرها إذا ضاق الوقت عن تعلمها ...
	فائدة : لو كان يحسن آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره ؛ أنه لو كان يحسن بعض آية، ...
	ثلاثمائة وخمسة وتسعون - مسألة: ( فإن لم يحسن شيئا من القرآن ، لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ... )
	ثلاثمائة وستة وتسعون - مسألة: ( فإن لم يحسن إلا بعض ذلك ، كرره بقدره)
	ثلاثمائة وسبعة وتسعون - مسألة: ( فإن لم يحسن شيئا من الذكر ،وقف بقدر القراءة )
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ؛أنه لا يجب عليه تحريك لسانه ...
	عقيب قراءة الفاتحة سكتة ...
	ثلاثمائة وثمانية وتسعون - مسألة: ( ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل ، ... )
	فصل : ويستحب أن تكون القراءة على الصفة التي ذكر ...
	فصل : وإن قرأ على خلاف ذلك ، فلا بأس  ، ...
	تنبيه : مراد المصنف  وغيره ، ... ، إذا لم يكن عذر ، ...
	فائدة : لو خالف ذلك بلا عذر ، ...
	فصل : ولا بأس بقراءة السورة في الركعتين ...
	ثلاثمائة وتسعة وتسعون - مسألة: ( ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح ، والأولين من المغرب والعشاء )
	تنبيه : مفهوم قوله : ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بالجهر بالقراءة ...
	فصل : ولا يشرع الجهر للمأموم ، ...
	فصل : فإن قضى الصلاة في جماعة ، وكانت صلاة نهار ،أسر ، ...
	أربعمائة - مسألة: ( وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، صحة الصلاة بما في مصحف عثمان ، ...
	فائدة : اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ...
	فصل : فإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، ...
	فصل : فإذا فرغ من القراءة ، ثبت قائما ، ...
	أربعمائة وواحد - مسألة: ( ثم يرفع يديه ،ويركع مكبرا، ... )
	فائدة :قال المجد في ((شرحة)) ، ... : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض أبتداؤه مع ابتداء الانتقال ، ...
	فصل : ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ...
	أربعمائة وأثنين - مسألة : ( ويجعل رأسه حيال ظهره ، ... )
	أربعمائة وثلاثة - مسألة : ( وقدر الإجزاء الإنحناء، ... )
	فصل : وإذا رفع رأسه ،وشك هل ركع أولا ، ... ؟
	أربعمائة وأربعة - مسألة: ( ثم يقول : سبحان ربي العظيم . ثلاثا ... )
	فصل : إلا أن الأولى للإمام عدم التطويل ، ...
	فصل : يكره أن يقرأ في الركوع والسجود ...
	أربعمائة وخمسة - مسألة: ( ثم يرفع رأسه قائلا : سمع الله لمن حمده ... )
	فصل : وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب، ...
	فصل : وإذا قال مكان (( سمع الله لمن حمده )) : من حمد الله سمع له ...
	أربعمائة وستة - مسألة : ( فإذا اعتدل قائما ،قال : ربنا ولك الحمد ، ... )
	فائدة :له قول : اللهم ربنا ولك الحمد ، وبلا واو أفضل .
	فائدتان : إحداهما ، لو رفع رأسه من الركوع فعطس ..
	الثانية ،قال الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع ، إن شاء أرسل يديه ...
	فصل : ويقول : (( ربنا ولك الحمد )) بواو .
	أربعمائة وسبعة - مسألة : ( فإن كان مأموما لم يزد على : ربنا ولك الحمد ... )
	فصل : وموضع قول : ربنا ولك الحمد ...
	فصل : وإن زاد على قول : ربنا ولك الحمد ، ...
	تنبيه : ظاهر قوله : فإن كان مأموما ، ...
	فائدتان ؛ الأولى : يستحب أن يزيد على : ما شئت من شئ بعد .
	على : ماشئت من شئ بعد.
	الثانية : محل قول : ربنا ولك الحمد ...
	فصل : وإذا رفع رأسه من الركوع ، فعطس ، ...
	فصل : وإذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع ، ...
	فصل : وإن أراد الركوع ، فوقع إلى الأرض ، ...
	فصل : إذا رفع رأسه من الركوع ، ...
	أربعمائة وثمانية - مسألة: ( ثم يكبر ويخر ساجدا ، ولا يرفع يديه )
	فائدة : حيث استحب رفع اليدين ؛ ...
	أربعمائة وتسعة - مسألة: (فيضع ركبتيه ، ثم يديه ، ثم جبهته وأنفه ، ... )
	فوائد ؛ الأولى ، لو سجد على ظهر القدم ، جاز .
	الثانية ، يستحب ضم أصابع يديه في السجود .
	الثالثة ،لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع، ...
	أربعمائة وعشرة - مسألة: ( والسجود على هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف، ... )
	فصل : وفي الأنف روايتان ؛ ...
	فائدتان ؛ الأولى ، يجزئ السجود على بعض العضو ، ...
	الثانية ، لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أممكنه ، ...
	أربعمائة والحادي عشر - مسألة : ( ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشئ منها، إلا الجبهة على إحدى الروايتين)
	تنبيه : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة ...
	تنبيه : محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر ، ...
	أربعمائة والثاني عشر - مسألة: ( ويجافي عضديه عن جبينه ،وبطنه عن فخذيه ... )
	فائدة : قوله : ويجافى عضديه عن جنبيه ...
	فصل : ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض ...
	فصل : والكمال في السجود أن يضع جميع بطن كفه ...
	فوائد ؛ تتعلق بهيئة السجود ...
	فصل : وإذا أراد السجود ،فسقط على وجهه ، ...
	أربعمائة وثلاثة عشر - مسألة : ( ويقول :سبحان ربي الأعلى . ثلاثا )
	فصل : وإن زاد دعاء مأثورا ، ...
	فصل : ولا بأس بتطويل السجود للعذر ؛ ...
	فصل : ولا بأس أن يضع مرفقيه على ركبتيه ...
	أربعمائة وأربعة عشر - مسألة : ( ثم يرفع رأسه مكبرا )
	أربعمائة وخمسة عشر - مسألة : ( ويجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ... )
	فصل : والمستحب عند أبي عبد الله أن يقول : رب اغفر لي ...
	فائدة : لا تكره الزيادة على قوله : رب اغفر لي .
	أربعمائة وستة عشر - مسألة : ( ثم يسجد الثانية كالأولى)
	فصل : والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة ...
	أربعمائة وسبعة عشر - مسألة : ( ثم يرفع رأسه مكبرا ، ويقوم على صدور قدميه ... )
	أربعمائة وثمانية عشر - مسألة : ( إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض )
	أربعمائة وتسعة عشر - مسألة : ( وعنه ، أنه يجلس جلسة الاستراحة ... )
	تنبيه : قوله : في جلسة الاستراحة ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، إذا جلس للاستراحة ...
	الثانية ، ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى.
	فصل : ويستحب أن يكون ابتداء تكبيره ...
	أربعمائة وعشرون - مسألة: ( ثم ينهض ، ثم يصلي الثانية كذلك ، ... )
	تنبيه : محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى ...
	فائدة : استثنى أبو الخطاب أيضا النية ، ...
	أربعمائة وواحد وعشرون - مسألة : ( ثم يجلس مفترشا ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ... )
	تنبيه : الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط ...
	فائدتان ؛ الأولى ، لا يحرك إصبعه حالة الإشارة .
	الثانية ، قوله : ويشير بالسبابة ...
	أربعمائة وأثنين وعشرون - مسألة: (ثم يتشهد فيقول : التحيات لله ، ... )
	فصل : وبأي تشهد تشهد به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاز .
	أربعمائة وثلاثة وعشرون - مسألة: ( هذا التشهد الأول )
	تنبيه : ظاهر قوله : هذا التشهد الأول ، أنه لا يزيد عليه ...
	فائدة : لا تكره التسمية في أول التشهد ...
	فصل : وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام ، ... لم يزد المأموم على التشهد الأول .
	أربعمائة وأربعة وعشرون - مسألة : ( ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... )
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال : كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ...
	صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ...
	تنبيه : يأتي مقدار الواجب من التشهد الأول ... والخلاف في ذلك في آخر الباب ، ...
	فوائد ؛ تتعلق بالترتيب بين الصلاة على النبي والتشهد .
	فصل : وصفة الصلاة كما ذكرنا ؛ لحديث كعب بن عجرة ...
	فصل : أل  النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه ...
	فصل : في تفسير التحيات : التحية العظمة .
	فصل : والسنة إخفاء التشهد ، ...
	فصل : ومن قدر على التشهد بالعربية ... لم يجز بغيرها ...
	فصل : والسنة ترتيب التشهد ...
	أربعمائة وخمسة وعشرون - مسألة: (ويستحب أن يتعوذ ،فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ... )
	أربعمائة وستة وعشرون - مسألة: (وإن دعا بما ورد في الأخبار ،فلا بأس )
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه إن دعا بغير ما ورد في الأخبار ، ...
	فصل : فأما ما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها ...
	فصل : فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عزوجل ...
	فائدتان ؛ الأولى ، يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين ...
	الثانية ، محل الخلاف فيما تقدم ، إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب .
	فصل : فأما الدعاء لإنسان بعينه في صلاته ، ...
	فصل : ويستحب للإمام ترتيب القراءة والتسبيح ...
	أربعمائة وسبعة وعشرون - مسألة: ( ثم يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ... )
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	فصل : وإذا تثاءب في الصلاة استحب أن يكظم ما استطاع ..
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	أربعمائة وأثنين وأربعون - مسألة : (وله قتل الحية والعقرب والقملة،...)
	فائدة : إذا قتل القملة في المسجد ...
	فصل : ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة ؛ ...
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	أربعمائة وسبعة وأربعون - مسألة : ( وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه )
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	الثالثة ،له أن يسلم على المصلى من غير كراهة ...
	أربعمائة وستة وخمسون - مسألة: ( أركان الصلاة اثنا عشر ، ... )
	تنبيه : عد الأصحاب القيام من الأركان .
	فوائد ؛إحداها ،قال أبو المعالي وغيره : حد القيام
	الثانية ، لو قام على رجل واحدة ،....
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