
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األذان واإلقامة

 ركن األذان شروط صحتهما السنة في المؤذن شروط المؤذن

 الرتتيب.-1 رفع الصوت
 املواالة.-2
 كوهنما من واحد.-3
 النية.-4
إال -دخول الوقت-5

 الفجر

 اإلسالم..1
 الذكورة..2
 العقل..3
 التمييز..4
 النطق..5
 ولو ظاهراً. العدالة،.6

 صيًِّتا.(1
 أميًنا.(2
ا بالوقت.(3

ً
 عامل

 متطهرًا.(4
 قائًما.(5
 يؤذن أول الوقت.(6
 فيه.الرتسل (7
 على علٍو.(8
 رفع وجهه.(9

 أصبعيه يف أذنيه.(10
 استقبال القبلة.(11
االلتفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  يف (12

 احليعلتني.
 التثويب يف الفجر.(13

 حكمهما

يف فرررررررررررررر  ك ا رررررررررررررة   (1
 احلضر، للرجال األحرار

لألرقاا   -للمنفارد   سنة(2
 .يف السفر -

)الروايااة الثانيااة    ااب يف 
 .السفر(

  للنسا  )املذهب( كرهان(3
يباحااان مااع   الروا ررات

 خفض الصو .
   يستحبان

   يسن اإلقامة ال األذان

 تعر  هما و متى فرضا

 أواًل  األذان 
 اإلعالملغة   

إعاالم  بادخول  اصطالًحا 
وقت الصاالة أو قرباه لفجار 

 بذكر خمصوص
مؤذناااااااو النااااااا   ساااااااة   -

بااالل ، اباان أم م تااوم ا 
أبو حمذورة ا ساعد القار  

 .ا أخو صدا 
جااااازم الناااااوو  أن النااااا   -

 .أذن مرة
 ثانياً  اإلقامة 

 مصدر أقام لغة  
إعاااالم بالقياااام اصرررطالًحا   

 إىل الصالة بذكر خمصوص
فار  يف السانة   ابن حجرر

 األوىل من اهلجرة



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالة

 سننها واجباتها أركانها شروطها
مااااااا يلاااااازم ماااااان عدمااااااه   الشرررررررط

العااااااادم ، وال يلااااااازم مااااااان وجاااااااود  
الوجااود ، ) ركاان خاااري املاهيااة ( 

إال يف  -ال يسااااااااااااااااق  سااااااااااااااااهًوا ]
 .، وال عمًدا[-(7)

اإلسااااااااالم ) اااااااار  وجااااااااو  (1
 وصحة(.

احلااااااااائض الت لياااااااا  ) اااااااا  (2
الروايااااة الثانيااااة  والنفسااااا ( ]

جتاااااااااب علاااااااااى ابااااااااان ع ااااااااار 
 [.سنني

 العقل.(3
 التمييز ) ر  صحة(.(4
 الطهارة مع القدرة.(5
 دخول الوقت )*(.(6
سااااارت العاااااورة  اااااا ال يصااااا  (7

 الب رة.
اجتناااااااااا  النجاساااااااااة لبدناااااااااه (8

 وثوبه وبقعته )**(.
 استقبال القبلة مع القدرة.(9

 النية.(10

القياااااااااااام يف الفااااااااااار  -1
 للقادر.

 ت ب ة اإلحرام.-2
 قرا ة الفاحتة مرتبة.-3
الركاااااااااااااااااااو   – 6- 4-5

االعتدال والرفع منه و 
 قائماً.

الساااااااااااااااااااجود  -7-8-9
والرفاااع مناااه وا لاااو  

 بني السجدتني.
الطمأنينااااااااة )يف كاااااااال -10

 (األفعال
الت اااااااااااااااااااااهد  -11-12

األخاااااا  وا لااااااو  
 .له وللتسليمتني

التسااااااااااااااااااااااااااااااااااااليمتان -13
)القاااااااااااول الثاااااااااااا   
األوىل ركاااااااااااااااااااااااااااااااان، 

 .والثانية   سنة(
 الرتتيب.-14

 ت ب ا  اإلنتقال..1
قاااااااول  ناااااااع ا  ملااااااان .2

 محد  لإلمام واملنفرد.
قول   ربناا و  احلماد .3

 ) لل ل (.
قااااااااول   ساااااااابحان ر  .4

العظاااااااااااااااااااي  مااااااااااااااااااارة يف 
 الركو .

قااااااااول   ساااااااابحان ر  .5
األعلااااااااااااااااااى مااااااااااااااااااارة يف 

 السجود.
قااااااول   ر  ا فاااااار   .6

 بني السجدتني.
الت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهد األول .7

 وا لو  له.

 دعا  االستفتاح.(1
 )سرًّا(.التعوذ (2
 .البسملة )سرًّا((3
قاااااااااااااول  ماااااااااااااني بعاااااااااااااد (4

 الفاحتة.
قرا ة الساورة أو  ياا  (5

 .بعد الفاحتة
  يا  بعد الفاحتة.(6
قااااااااااااااااااااااول    مااااااااااااااااااااااال  (7

السااااااااااااااموا  ومااااااااااااااال  
 األر  ... .

ماااااا لاد علاااااى املااااار ة يف (8
تساااااااااااااااااااابي  الركااااااااااااااااااااو  
والسااجود والااذكر بااني 

 السجدتني.
( الصاااااااالة علاااااااى 10،(9

 ل النااا  وال كاااة علياااه 
وعلاااااااااااايه  ، وعنااااااااااااه   

  ب.
الااادعا  بعاااد الت اااهد (11

 األخ .

  الدعا  ،لغة  تعر  ها  
 بالتسلي  أقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة بالت ب  خمتتمة  ااصطالحً 

 سنن أقوال )قولية(
رفااع الياادين مااع ت باا ة اإلحاارام وعنااد الركااو  والرفااع منااه، .1

 وحطهما عقب ذلك.
 وضع اليمني على ال مال حتت السُّرّة.. 3،.2

 .وعنه   على الصدر )وهو الراج (
 .النظر إىل موضع السجود.4
 تفرقته بني قدميه قائًما..5
يف الركو  ا مادُّ ظهار  قبضه ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع .6

 .فيه ا جعل رأسه حياله
 تقدمي الركبتني قبل اليدين يف اهلو  إىل السجود..7
 مت ني أعضا  السجود من األر ..8
جمافااة عضاديه عان جنبياه ا وبطناه عان ف ذياه ا وف ذياه .9

عان سااقيه ا وتفريقاه بااني ركبتياه ا إقاماة قدمياه ا وجعاال 
يدياه حاذو ووضاع  بطون أصابعهما علاى األر  مفرقاة ا

 .(8من بيه ا مبسوطة األصابع )
 رفع يديه أواًل يف قيامه إىل الركعة..10
 قيامه على صدور قدميه واعتماد  على ركبتيه بيديه..11
 .االفرتاش يف ا لو  بني السجدتني والت هد األول.12
 التورك يف الت هد األخ ..13
وضاع اليادين علاى الف اذين ا مبساوطتني ا مضاموميت .14

لِّق -األصابع   .وي   بالسبابة يف الت هد وُيح
التفاته مييًنا ومشااًل يف تسليمه ا بنية اخلاروي . 17، 15.16

 من الصالة ا وتفضيل ال مال على اليمني .
 اخل و .18

 

 سنن أفعال )فعلية(



 من الزوال إىل ظل كل  ي  مثله سوى ظل الزوال .   وقت الظهر)*( 
 إىل ظل كل  ي  مثليه سوى ظل الزوال .       )أ( الوقت امل تار   يلي وقت الظهر وقت العصر      

 ) ( وقت ضرورة   إىل الغرو  . 
 يلي وقت العصر إىل  يا  ال فق األمحر . وقت المغرب       

  تار   يلي وقت املغر  إىل ثل  الليل األول )الرواية الثانية  إىل منتص  الليل( .    )أ( الوقت امل وقت العشاء       
 ) ( وقت ضرورة   إىل طلو  الفجر ) أول  عا  من ال مس ( .

 من طلو  الفجر إىل  روق ال مس . وقت الصبح      
 القبور .( املق ة ؛ سدًّا لذريعة عبادة 1  ) أماكن ال  ول الصالة فيها)**( 
 ( احلحش ) املرحا  ( لنجاسته .2)                                    

 ( أعطان اإلبل ) مباركها (   للنهي ال للنجاسة .3)                                    
 ( احلمام .              4)                                    

 ( امل ان املغصو  . 5)
 ( أسط  األماكن املنهي عن الصالة فيها ، القول الثا  )الراج (  جتول الصالة عليها .6)                                    

 ( اجملزرة .            7)                                    
 ( املزبلة .8) 

 ( قارعة الطريق .     9)                                   
 (  الفر  يف ال عبة وعلى ظهرها )الرواية الثانية   ا وال يف الفر  والنفل(.10)

 

  

 

 

 



 

  

 

          

 مبطالت الصالةمكروهات و 

 )*( مكروهات الصالة
 االقتصار على الفاحتة. (1
 ت رار الفاحتة. (2
 االلتفا  بال حاجة.(3
 عينيه.رفع بصر  إىل السما  وتغميض (4
 محل م غل له.(5
 افرتاش ذراعيه ساجًدا.(6
 العب .(7
 الت صر.(8
 التمطي ) التمغ  (.(9

 فت  الف  ووضع  ي  فيه.(10
 االستناد بال حاجة.(11
 استقبال صورة.(12
 استقبال وجه  دمي.(13
 استقبال متحدِّث.(14
 استقبال نائ .(15
 استقبال نار.(16
 استقبال ما يلهيه.(17
 مس احلصى.(18
 تسوية الرتا  بال عذر.(19
 حة.الرتوح   رو (20
 فرقعة األصابع.(21
 ت بيك األصابع.(22
 مس حليته.(23
 ك  ثوبه.(24
 .أن خيص جبهته  ا يسجد عليه(25
 أن ميس  فيها أثر سجود .(26
 احلمد إذا عطس.(27
 احلمد إذا وجد ما يسر.(28
 االسرتجا  إذا وجد ما يغمه.(29
   ال راهااة ) * ( المقصرروب بالكراهررة هنررا

االصااااطالحية ، وهااااى مااااا أثيااااب تاركااااه و  
خطااااا  ال اااااار  املتعلاااااق  يااااأع فاعلاااااه ، أو

بأفعااااال امل لفااااني بطلااااب الاااارتك علااااى  اااا          
 وجه ا زم .

 مبطالت الصالة
 ما أبطل الطهارة.-1
 ك   العورة عمًدا.-2
 استدبار القبلة حي   ر  استقباهلا.-3
 اتصال النجاسة به إن   يزهلا يف احلال.-4
العمل ال ث  عادة من    جنسها لغ  -5

 ضرورة.
 االستناد قويًا لغ  عذر.-6
ا ذاكرًا للت هد األول بعد -7

ً
رجوعه عامل

 ال رو  يف القرا ة.
 تعمد ليادة ركن فعلي.-8
 تعمد تقدمي بعض األركان على بعض.-9

 تعمد السالم قبل إمتامها.-10
 ىن يف قرا ة الفاحتة.تعمد إحالة املع-11
 وجود سرتة بعيدة وهو عريان.-12
 فسخ النية.-13
الرتدد يف النية ) الرواية الثانية   ال، وهو -14

 .الراج  (
 ال ك هل نوى أم ال ؟-15
الدعا   الذ الدنيا ) الرواية الثانية   ال، -16

 (وهو الراج 
اإلتيان ب اف اخلطا  لغ  ا  ورسوله  -17

 ( ) القول الثا    ال
 () لإلمجا  القهقهة-18
ال الم من    جنسها ولو سهًوا ) وعنه  -19

 (   ال تبطل سهًوا
 (تقدم املأموم على اإلمام ) إال لضرورة-20
  بطالن صالة إمامه -21

القول الثا    ال تبطل صالة املأموم إال 
 ( بعلمه ببطالن صالة اإلمام

 سالمه عمًدا قبل إمامه -22
 سالمه سهًوا قبل اإلمام و  يحِعد بعد -23
األكل وال ر  عمًدا، إال اليس  عرفًا -24

 نسيانًا أو جهاًل 
االنتحا  من    خ ية ا  ) القول  -25

 ( الثا    ال
التنحن  بال حاجة، والنفخ فبان حرفان  -26

 )الرواية الثانية  ي ر  (
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سجوب السهو

  حكمه

إذا أتى بقرول مشررو  
 في غير محله سهًوا 

الروا ررررررررة الالانيررررررررة   ال 
  سن
 

 الن رر     فرريسررجوب السررهو
 .كال ر  

 مسائ 

تبطل الصالة بتعمد ترك ساجود الساهو .1
 الواجب 

 بعد  أو السالم قبل السهو سجديت.2
 قباااال للاااانقص   السااااجود الثانيااااة الروايااااة.3

 السالم بعد وللزيادة السالم،
 وساال  ت ااهد السااالم بعااد سااجد ا إذا.4

 ( يت هد ال   الثانية )الرواية
 أو الفصال طاال حاى الساجود نسي إذا.5

 .سق  املسجد من خري
 دخاال وقااد ساها مااأموم علااى ساجود ال .6

 الصالة   أول من
السااهو ،  سااجود يف تبعااه إمامااه ساها إن.7

 فإن   يسجد لزم املأموم
 بااىن الركعااا  عاادد أو ركاان يف  ااك ماان.8

 األقل وسجد اليقني وهو على
 ال يسجد للسهو يف صالة ا نالة.9

ال يسااجد للسااهو يف سااجود السااهو .10
 ( ال يسجد إن فعل م روًها 11)

 
 

  سن  باح

 إن ترك مسنونًا

  جب

إذا لاد ركوًعاااااااااااااااا أو (1
سجوًدا أو قياًماا أو 
قعااااااااوًدا ولااااااااو قاااااااادر 

 جلسة االسرتاحة
 سل  قبل إمتامها (2
ياااااااال حلنًااااااااا حلاااااااان(3  ُيح

  املعىن سهًوا
 اااااااااااااك يف لياااااااااااااادة (4

 وقت ِفعلها
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 التطو 

 الجهاب

 أفضلها

 العلم الصالة

 الوتر

 .ركعةأقله  -
إحااااااااااااادى   أكالرررررررررررررر -

 .ع رة
أبنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى -

 .ثالثة الكمال
ما بني الع ا    وقته-

 .والفجر
قباااااال   القنرررررروت برررررره-

 .الركو  وبعد 
  ول  قضاؤ -
 

 ما سحن ىف مجاعة 

 )الكسوف، االستسقاء، التراو ح( آكدها

 صالة اللي 

أفض  من النهار. 
 النصررررررررر  الالررررررررراني

 .أفض  من األول
مرررررا كررررران  التهجرررررد

 .بعد نوم
 افتتاحهررررررررررررابركعتين

 .خ ي تين
كر  التطو  بركعة  
كالرررررررررررة السررررررررررجوب 

طررررول أفضرررر  مررررن 
 القيام

 السنن الرواتب

  سنة الفجر أفضلها
 .ع املغر 

ع ر  المؤكدة. 
يسن  قضاؤها. 
يف البياااااات   مكانهررررررا

 .أفضل
الفصاااال باااااني    سررررن

 الفر  وسنته
 

 التراو ح

  ع رون ركعةعدبها. 
ماااا باااني الع اااا   وقتهرررا

 .والوتر
مجاعاااااااة  طر قررررررة األباء

يف املساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجد 
 )األفضل(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سجوب الشكرسجوب التالوة و 

 .يسن مع قصر الفصل للقارئ واملستمع-1
  . روطه   ك رو  صالة النافلة-2
  .ي   بال ت ب ة إحرام-3
 .رفعي   إذا -4
  . لس ويسل  بال ت هد، الرواية الثانية  ال يسل -5
وإال بطلت  يتابع املأموم إمامه يف السجود يف الصالة ا هرية-6

  .صالته
وال  القارئ إمام املستمع فال يسجد إذا   يسجد وال أََماَمه-7

 .يسار  مع خلو ميينه
  .وخنثى امرأة لتالوة رجل يسجد ال -8
الراحلة  على بالسجود ويومئ ومميز، وَلِمن أحمِّيِّ  لتالوة يسجد-9

  .) وسائل املواصال  (
 .صالته بطلت إمامه    أو نفسه لتالوة املأموم سجد إذا-10

 

 سجوب التالوة

  سررررجد عنررررد تجرررردب الررررنعم وانرررردفا 
 .النقم

 إذا سررررجد فرررري صررررالته عالًمررررا ذاكررررًرا
 .بطلت

كسجوب التالوة  ص ته وأحكامه 

 كرالش  سجوب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 أوقات النهى

 األوقات

من طلو  ال جر 
إلى ارت ا  الشمس 

 رمح قدر
  

 من بعد صالة العصر
 إلى غروب الشمس

 

 عند قيامها حتى تزول

 األحكام

  حرم التطو 
 األوقات هذ  في

 

قضاء  جوز فيها  إال ما ورب به الدلي 
 ال رائض

 فع  المنذورة

 أقيمت جماعة إعابة جمع إذا الظهر سنة الطواف ركعتي قبلها ال جر سنة
 المسجد في وهو

 . )*( الروا ة الالانية عن اإلمام أحمد    جوز فع  ك  ما له سبب في أوقات النهي

 قراءة القرآن

 مع حدث أصغر
نق  ابن حجر اإلجما  

 عليه

ح ظ القرآن فر   (1)وبدن وفممع نجاسة ثوب 
 ك ا ة

 تعين ح ظ ما  جب 
في الصالة )ال اتحة 

) 
 تباح في الطر ق

 ( قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه   إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك .1)
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالة الجماعة

 مسائ  فى صالة الجماعة
 الرجال األحارار  تجب على

 .القادرين حضرًا وسفرًا
  إمااام ومااأموم أقرر  عرردب لهررا

 ولو أنثى.
.ال تنعقد بمميز 

 .تنعقدالروا ة الالانية   
  للنسااا  منفااردا  عاان ُتسررن

 الرجال
  ب الالانية 

 أحكام صالة الجماعة
ُياارم وال تصاا  إمامااة  سااجد لااه إمااام راتااب (1

الروا رررررة إال بإذناااااه، ماااااا   يضاااااق الوقااااات ، 
 .  ُيرم وتص  الالانية

ماان كاا  ت باا ة اإلحاارام قباال تسااليمة اإلمااام (2
 .األوىل أدرك ا ماعة

 من أدرك الركو  فقد أدرك الركعة(3
 يسن دخول املأموم مع اإلمام كي  أدرك(4
إذا قام املسبوق قبل التسليمة الثانية انقلبات (5

نفاااااااًل، إال ا اهاااااال والناسااااااي وماااااان ال ياااااارى 
 . واملنفرد لعذروجو  التسليمة الثانية، 

ال تنعقاااااد النافلاااااة إذا أقيمااااات الصاااااالة، وإذا (6
 .أقيمت وهو فيها خففها

من صلى ع أعيد  ا ماعاة سحان أن يحعياد، (7
 .واألوىل فرضه

 سحن للمأموم أن يستفت  ويتعوذ يف ا هرية(8
يقااارأ الفاحتاااة وساااورة حيااا   ااارعت ، ويقااارأ (9

هر فيه مى  ا   .فيما ال  ح
ى الاااااراج ، سااااا تا  اإلماااااام  اثنتاااااان علااااا(10

 .وذكر ال يخ ثالث
 

 ما  تحمله اإلمام عن المأموم

يف الركعاا    قراءة ال اتحة
 .ا هرية

ال ساااجود   سرررجوب السرررهو
 .لسهو نفسه على املأموم

ال يسااجد   سررجوب الررتالوة
  .قرأ  ية سجدة املأموم إذا

سااارتة اإلماااام سااارتة   السرررترة
 .للمأموم

يحاااااااااؤمِّن   بعررررررررراء القنررررررررروت  .املأموم فق 
اااااابق   التشررررررهد األول إذا سح

 بركعة يف رباعية
 



 

 

  

  

 

 

 

 

 أحوال المأموم مع اإلمام

 السنة هي  ةالمتابع التخل  الموافقة المسابقة

فى تكبيرة 
 اإلحرام

 فى بقية األفعال

  حرم تبط  الصالة

 عالماً عامداً 

إال لزمه الرجو  و 
 بطلت صالته

 جاهالً أو ناسياً 

 الصالة ال تبط 

 فى األقوال الصالة أفعالفى بقية  تكبيرة اإلحرامفى 

 ال بأس  كر  تبط  الصالة

 لعذر ووص  اإلمام لعذر
 فيه هو ما إلى

 
 
 

لغير 
 عذر

أتى بما 
به  ُسبق

وتابع 
 اإلمام
 

بطلت ركعة 
 المأموم

 تخل  بركن تخل  بركنين الركن في اإلمام أبرك

صالته 
صحيحة 

 وخال  السنة
على روا تين  بطلت صالته

 في الركعة 
إال الجاه  

 والناسي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اإلمامة

 مسائ  فى اإلمامة أحكام اإلمامة

 األولى بها 
 األجود قرا ة -
 األفقه-
 األسن-
األ ااااااااااااااااااااارف -

 )القر ي(
 األتقى واألور  -

 االقرتا -
)صاحب البيات -

واإلماااااام الراتاااااب 
أحاااااااق  اااااااا مااااااان 

)   . 
 
 
 

 تكر  في حالة االستواء األولى بها

يف حالة االستوا  
 فيما سبق 

 احلر واحلاضر
 والبص  واملتوضئ

 أوىل من ضد 
 

 تكر  
إماماااااااااااة  ااااااااااا  -1

 األوىل بااااااااااااااااااااال
 إذنه.

 إماماااااااااااة قاااااااااااوم-2
أكثاااااااااره  لااااااااااه  

   كارهون
 أن يؤم نساا ً -3

أجاناااااااااااااب ال 
 معهن   رجل

 

   ال تصح إمامة
الفاسااااااق إال  -1

يف مجعاااااااة وعياااااااد 
تعاااااااااااذر خلاااااااااااا  

.    
)الرواياااة الثانياااة   

 تص  (.
العااااجز عااان  -2

ركاان إال  ثلااه إال 
اإلماااااااااام الراتاااااااااب 
املرجاااااااااااااااااااااااااو لوال 

 علته.
 املرأة بالرجل -3
املميااااااااااااااااااااااااااااااز  -4

بالباااااااااااااااااااااااااااااااااال  يف 
 الفر .

)الرواياااة الثانياااة   
 تص (.

احملااااااااااااااااااااااادث  -5
ومن علياه ااساة 

 يعل  ذلك
األماااااااااااااي إال  -6

  ثله 
املبتااااااااااااااااااااااااااد   -7

بدعة    م فارة 
   روايتان 

 
 

  تصح مع الكراهة ال تصح إمامة

 األعمى  -1
القررررررول الالرررررراني 

   ال كراهة
 األصم -2

القررررررول الالرررررراني 
 .  ال كراهة

 األقل  -3
كاليرررررر لحرررررن   -

رررررررررررررر   لررررررررررررررم ُ ح 
 المعنى

التمتررررررررررررررام  -5
  الررررذر  كرررررر 

 التاء
وال أفررررررررررررررررررررراء   

 الذر  كرر 
 ال اء

 
 

إن ترك اإلمام 
 ركًنا

 مختلً ا فيه 
 مقلًدا

 صالتهصحت 
 كالتسليمة الالانية

 

ال إنكرررررررررررررار فررررررررررررري 
 مسائ 

 االجتهاب
 )فيها التناصح(

 في ال اتحةكقراءة 
 الركعات الجهر ة

 للمأموم
 

   

 صررررح المتن رررر  
خلررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 الم تر 
والعكررررررررررررررررررررررررررس 
 )الروا ة الالانية(

 

خل   تصح المقضية
 الحاضرة

والعكرررررررس حيررررررر  
 في االسم  تساوتا

القررررررررررول الالرررررررررراني  
 تصح وإن اختل  

 االسم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 موق  اإلمام مع المأموم

 وقرروف  صررح
 اإلمررررررررررررام وسرررررررررررر 

 المأمومين
 

 السررررررررررررنة وقوفرررررررررررره
 عليهم متقدًما

 
  مين الواحد عن

 له محاذ ًا اإلمام
 

 إمااااااااة     اااااااا   
 وسطه 

 
 ال تصح 

 صاااااااااالة الواحاااااااااد -1
 خلااا  اإلمااااام منفاااارًدا
 الرواية الثانية   تص 
 الرواية الثالثة   تص  

 .مع العذر
 وال عن يسار  -2

مااااااااااع خلااااااااااو ميينااااااااااه ، 
 الرواية الثانية   تص 

إذا صااالى خلااا   -3
الص  ركعاة منفارًدا ، 
القاااول الثاااا    تصااا  

 بعذر
 
 

  كر 
علاااو اإلماااام عااان -1

 املأموم
 وال ع س

ملاان أكاال مااا لااه  -2
 رائحة 

 حضور املسجد
 الرواية الثانية   ُيرم

 

 موق  المرأة
 خل  اإلمام

 
  اإلمام امرأة

 تق  وسطهن
 

 حاالت اقتداء المأموم باإلمام

 أن  كونا في مكان واحد
 صح ولو كان بينهما مسافة

 

أن  كون بينهما حائ   منع 
 الرؤ ة 

 صح بسما  الصوت
 

نهر ولم أو  إذا فص  بينهما طر ق
  تتص  الص وف

 وجهان أرجحهما   تصح
 بالسما  أو الرؤ ة

 

 إذا كانت الص وف متصلة
 صح باخ  المسجد وخارجه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائ 

 الجماعة ترك أعذار

 املااااار  ) ضاااااابطه   ماااااا يلحقاااااه م اااااقة
 وضرر(.

. خوف حدوث املر 
.مدافعة أحد األخبثني 
.من له ضائع يرجو  اآلن 
.خوف ضيا  ماله أو فواته أو ضرر فيه 
 املساااااااَتأَجر حلفاااااااه مااااااااٍل خيااااااااف علياااااااه

 (رجل األمن –)احلار  
املطر والَوَحل    املعتاد 
(الري  الباردة )    املعتادة 
تطويل اإلمام 
 

 ( ) المر  والس ر والخوفصالة أه  األعذار 

 المر ض
  .يصلي قائًما ولو مستنًدا(1
 .(فقاعًدا )مرتبًعا أوىل(2
  .فعلى جنبه األمين(3
ع جنبااه األيساار )ووجهااه جهااة القبلااة (4

 .فيهما(
ياااااااااومئ باااااااااالركو  والساااااااااجود و علاااااااااه (5

 .أخفض
فاااااإن عجاااااز أوماااااأ بطرفاااااه واستحضااااار (6

  بقلبهالفعل 
  ال تسق  الصالة ما دام العقل ثابًتا(7

القاااول الثاااا    تساااق  إن عجاااز عااان 
 واالضطجا  القيام وا لو 

ماان قاادر علااى القيااام أو القعااود انتقاال (8
  إليه

ماان قاادر أن يقااوم منفاارًدا و لااس يف (9
  ا ماعة خح ِّ 

 

 المسافر والخائ 
تصاااااااااااااا  علااااااااااااااى الراحلااااااااااااااة )ومثلااااااااااااااه .1

ملااان يتاااأذى بنزولاااه بنحاااو  املواصاااال (
 مطر وَوَحل وخوف 

النافلاااة علاااى الراحلاااة جاااائزة يف السااافر .2
 دون احلضر 

 .الصالة يف السفينة.3
  .إن كان امل ان معًدا صلى(أ

إن   ي ن وخ ى فوا  الوقت  ( 
علااااااى حسااااااب  صاااااالى  وال جتمااااااع

 حاله  
عليااااااه أن يااااااأيت  ااااااا يقاااااادر عليااااااه ماااااان .4

 الفرو  والواجبا 
إذا كان بااألر  طاني صالى قائًماا أو .5

 يومئ بالسجود على راحلته



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صالة المسافر

 لمن  
 نوى سفرًا مباًحا* 

 * حملل معني
 

 المسافة
 باحرحد 4فرسً ا=  16
  90~كااااااااااااااا   86.4=

 ك  
 = يومان قاصدان 

 يف لمن معتدل
القااااااااول الثااااااااا    مااااااااا 

سافر علياه أناه  اصطل 
  عرفًا

مح ا   أطول فارتة   ح اااا   تعطااااي   أيام  4السفر= 

 
 

ماان أقااام  يقصاار
 أربعاة أياام فاوق

 حلاجاة ال يادر 
وماا  ماى تنقضاي

  ا ه
 

 
 الرباعية أفضل قصر

 

 
  بدأ القصر

بيو   * إذا فارق
 .العامرة  قريته

 * ال يعيااد ماان
 قصار ع رجاع
 قبل است مال

   .املسافة
 

  ُتم
 وهو يف احلضر  ( إذا دخل وقت الصالة1) 
 ( صلى خل  إمام يحت 2)
 بالصالة  (   ينو القصر عند اإلحرام3)
 )   مقيدة بزمن( ( نوى إقامة مطلقة4)
 ( أقام أكثر من أربعة أيام5)
 ( أقام حلاجة ظن  أن6)

 ال تنقضي إال بعد أربعة أيام
 حى ضاق وقتها  ( أخ ر الصالة بال عذر7)

 القول الثا    يقصر )الراج (
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الجمع

 في الس ر
 سااااااافر متحقاااااااق -1

فيااااااااااااااه  ااااااااااااااارو  
 القصر

 ا مااااااااااااع بااااااااااااني -2
 الظهاااااار والعصاااااار
 واملغر  والع اا 
 تقدميًا أو تأخ ًا 

 

ع  * إذا مجااااااع تقاااااادميًا
 لال العااااااااااااذر قباااااااااااال
انقضااااااااااااااا  وقاااااااااااااات 

   ال يعيد  الثانية
 * ال  مااااااااااااااااع بااااااااااااااااني 
ا معاااة والعصااار يف 

 قول ا مهور 
 

 في الحضر 
مااااااااريض ي ااااااااق عليااااااااه  -1

 .الصالة يف وقتها
مرضااااااع مل ااااااقة كثاااااارة  -2 

  .النجاسة
عااااااااجز عااااااان الطهاااااااارة  -3

 .ل ل صالة
ماان لااه عااذر أو  ااغل  -4 

ا معااااة  يبااااي  تاااارك
  .وا ماعة

خياااااااااااتص بالع اااااااااااائني    -5
 حاااااااااااال ثلااااااااااا  وجلياااااااااااد
وَوَحاااااال ورياااااا   ااااااديدة 

 .باردة ومطر
لألوقاااااا   الروا رررررة الالانيرررررة  

 األربعة
 

 طر قة الجمع
 يف وقااااااااات األوىل -1

أو يف  ،تقاااااااااااااااااادميًا
وقااااااااااااات الثانياااااااااااااة 

 تأخ ًا 
 ا مع الصور  -2
األفضااااااااااااااااااااااااااال يف  -3

التقااااااااااااااااااااااااااااااااادمي أو 
   األرفق التأخ 
  التقاادمي ؛ المررذهب 
 ألنه أرفق

 

األفضل و مباح 
 فعله
 

نياااااااااااة ا ماااااااااااع  -1
بوقااااااااااااااااات األوىل 
قباااااال أن يضاااااايق 

       .وقتها عنها
بقاااااااا  العاااااااذر  -2 

إىل دخول وقت 
 .الثانية

النيااة عنااد إحاارام  -1
األوىل )القاااااااااااااااااااول 

 الثا    ال(
أن ال يفاااااااااااااااااااااااارق  -2

بينهماااااا إال بقااااادر 
اإلقامااة أو وضااو  

 خفي 
أن يوجاااد العاااذر  -3

 عند افتتاحهما  
أن يساااااااااااااااااااااااااااااتمر  -4

العااااااااذر إىل فاااااااارا  
الثانيااااااااااة )القااااااااااول 
الثاااا    اساااتمرار  
حلااااني ال اااارو  يف 

 الثانية( 
 

 شروط الجمع

 التأخير التقد م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصح
إذا كان القتال  -1

 مباًحا 
حالااااااااة اهلاااااااار   -2

هربًاااااا  مااااان عااااادو
 مباًحا 

اهلاااااااااااار  ماااااااااااان  -3
أو سيل أو  سبع

أو  اااااااااااارمي  نااااااااااااار
 ظا  

 

 
 * ال تااااااأث  لل ااااااوف
 يف عااااااااادد ركعا اااااااااا
 باااااااااااال يف صاااااااااااافتها

 وبعض  روطها
 * يقصااااااار يف السااااااافر

 ويت  يف احلضر 
 

 

 
* إذا ا ااتد اخلاااوف 

رجاااااااااًل أو  صااااااالُّوا
 ركبانًا 

 * للقبلة و  ها
* يومئاااااااااااااون قااااااااااااادر 

 طاقته 
 

 
إن خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف 

عاااااااااااااان  الت لااااااااااااا 
 رفقته من عدو

صااااااااااااالى صاااااااااااااالة ف
ع باااااااااااان  خاااااااااااائ 

     أمااااان الطرياااااق
 يحعد

 

 
 أو أِمانَ  من خاف
انتقاااااال  يف صااااااالته

 وبىن
 

 

 صالة الخوف

 ملصااااااااااااليها ال اااااااااااارُّ 
 والفاااااارُّ للمصاااااالحة

 وال تبطل بطوله
 

 
محال  جال ملصليها

 وال يحعيد اس
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صالة الجمعة

 مسائ ( 4 ( شروط صحتها3 ( ال تجب على2 ( تجب على 1)
 مسلم ذكر مكل  حر ال

 .عذر له
.مسافر ال  باح له القصر 

 

مرأةا 
 مبعض –عبد 
مسافر  باح له القصر 

  ) أول وقات العياد الوقت (1)
 .إىل هناية وقت الظهر(

 )جتب بالزوال وبعد  أفضل (
 .قرية مستوطنة المكان   (2)
 أربعون  ( العدب3)

 باإلمام ثالثة  الالانية الروا ة
 ( الخطبتان4)

 

حتااااارم إقاماااااة ا معاااااة والعياااااد 
باااأكثر مااان موضاااع يف البلاااد  

 .إال حلاجة
اإلمااااام ركعااااة ماااان أدرك مااااع 

 .أمت مجعة
]وإن أدرك أقاااااااااااااااااال نااااااااااااااااااوى 

 ظهرًا[.
  بعاااادها ركعتااااان أقاااال الساااانة

 وأكثرها ست
 

 ( من سنن  وم الجمعة5
 . سررررن قررررراءة الكهرررر   ومهررررا

واإلنسررران فجرهرررا  والسرررجدة 
 عليهما المداومة وتكر 

 
 البالب  خارج مقيم
 5.4 فرسخ = لمسافة

 

 حضرها * من
 أجزأته  منهم

 خطبتا الجمعة

 أركانها  سننهما شروط صحتهما
 الوقت.(1
 النية.(2
 احلضر.(3

) فلااااااااااو خطبااااااااااوا يف الساااااااااافر 
 وصلوا مجعة   تص  (.

 حضور العدد.(4
 ت ون ممن تص  إمامته.(5

 ال ي رت القول الالاني   

 محد ا .-1
 الصالة على رسول ا .-2
 قرا ة  ية من القر ن.-3
 الوصية بالتقوى.-4

 املوعظة.القول الالاني   
 الصالة.مواال ما مع -5
 ا هر حبي  يسمع العدد املعت -6

 الطهارة..1
 سرت العورة..2
 إلالة النجاسة..3
 الدعا  للمسلمني..4
 الصالة واحد.اخلطبة و أن يتوىل .5
 رفع الصو  قدر االستطاعة..6
 أن خيطب قائماً..7
 على مرتفع..8
 معتمداً على عصا أو سي ..9

 أن  لس بينهما قلياًل..10
 الثانية أقصر.قصر ا و .11

  حرم الكالم و اإلمام  خطب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالة العيد ن

 شروطها حكمها

 
 فر  ك ا ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرررررررررررررررررررردا  كالجمعررررررررررررررررررررة 
 الخطبتين
 .فهي سنة 

واجبررررررة  القررررررول الالرررررراني  
 غير واجب وحضورها

 

  كر 

وبعرررررردها  التن رررررر  قبلهررررررا،
 م ارقة المصلى قب 
 

 وقتها

 كصالة الضحى

 سننها

 يف الصحرا   -1
 تب   املأموم -2
وقات تأخر اإلماام إىل  -3

 الصالة
الااااااذها  ماااااان طريااااااق  -4

 والرجو  من  خر
 )كذا ا معة( 

 اال تسال -5
التازين والتطياب ولاابس  -6

 أحسن الثيا 
 -اخلااااااااااروي بالنساااااااااااا   -7

، -حاااااااااااااااى احلحاااااااااااااااي ض 
 والصبيان

 

 مسائ 

 إن   يحعل   ا إال بعاد
الاااااازوال  صااااااليت ماااااان 
الغاااااااااااد قضاااااااااااا  )ماااااااااااع 

 اإلمام(
.وملن فاتته قضاؤها 

  ال ول اااااااااااال  وقيرررررررررررر 
 سل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ركعتان
 ي ااا  يف األوىل   سااابًعا بت بااا ة اإلحااارام

ويف الثانياااة    ًساااا باااال ت بااا ة االنتقاااال 
 يرفع يديه مع كل ت ب ة 

  اااول احلماااد والثناااا  والصاااالة علاااى النااا 
 بينها.

ولو صحليت بال ت ب ا  َصح ت 
 

 جهر َّة
 يقرأ بعد االستعاذة والفاحتة

 يف األوىل   سورة األعلى
 يف الثانية   سورة الغا ية

 القمرأو سوريت   ق و 
 

 خطبتها
 * بعد الصالة

 * املذهب خطبتان.
 خطبة واحدةوالقول الالاني )الراجح(  

 وأح امها ك طبيت ا معة* 
 

 كي ية صالة العيد

 مطلق
 )غير مقيد بدبر المكتوبة(

 * من أول ع ر ذ  احلجة
 * ليليت العيدين  

 للمأموم   إىل دخول اإلمام
 لإلمام   إىل الفرا  من اخلطبة  

 

 مقيد
 )بعد الصالة المكتوبة(

 يف ا ماعة * عقب كل فريضة صالها
 للمنفرد أيًضا الروا ة الالانية  

إىل  * وقته   من صاالة فجار ياوم عرفاة
 عصر  خر أيام الت ريق

ظهااار ياااوم  صاااالة * إال احملااارم   فمااان
 النحر

 * ي   اإلمام مستقبل النا 
 

 ص ته
 الصحابة جائز()ك  ما صح عن 

 ال إله إال ا  ا  أك  ا  أك  منه  
 وا  أك  ا  أك  و  احلمد

 

 التكبير في العيد

  جوز التهنئة بالعيد
 بقول   تقب  اهلل منا
 ومنكم ، وغيرها  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالة الكسوف )والخسوف(

 حكمهاسببها و 
إذا كس ت السبب  

الشمس أو خس  القمر 
 كليَّا أو جزئيَّا

 سنة بغ  خطبةاحل    
خبطباااة  القرررول الالررراني  

 )الراج (
 

 وقتها
إىل  مااان ابتااادا  ال ساااوف

 إن فاتت وال تقضى انتهائه
 

 ص تها جهر ة
 يف كاال ركعااة   ركعتااان
 وركوعااااان قرا تااااان

 وسجودان
 ثالثة ركوعا  و جوز  

  وأربعة
 كالنافلة  :و جوز

 

 ال تصلى وقت هني
تصااالى  القرررول الالررراني  

 وقت النهي
 

 صالة االستسقاء

 حكمهاسببها و 
السبب  إذا تأخر 
المطر أو حدث 
 الجدب والقح  

 سنةالحكم  
 

 وص تهاوقتها 
 وتصالى كصالة العيد

صلى يف
ح
 امل

 

 سننها
 عاااادم  - التنظاااا

لااابس   -التطياااب
مالبااااااااااااااااس الفقاااااااااااااااارا  
التواضاااااااااع والت  اااااااااع 

 والتضر  
خروي أهل الصالح 
  والعجااااااااائز وال اااااااايو

 واألطفال
 حتوياااااااال الااااااااردا  بعااااااااد

 اخلطبة
 

 خطبتها
 واحاااااادة بعااااااد الصااااااالة
 ي ثاااار فيهااااا االسااااتغفار
 ويرفااااع يديااااه وظهور ااااا

مساااتقبل  حناااو الساااما  
 القبلة

 

 جرروز تكرارهررا إن لررم 
  مطروا 

 

 مطرنااااااا   حرررررررم قررررررول
 بنو  كذا )من ال رك(

 مطرنااا يف نااو    و جرروز
 كذا

 


