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 سؤال وجواب يف الصالة

 س/ ما تعريف الصالة؟ 

 بتكبرية اإلحرام وتنتهي ابلسالم. ج/ هي التعبد هلل أبقوال وأفعال خمصوصة تبدأ  
اَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي﴾ ]البقرة:    [. 43والدليل قوله تعاىل: ﴿َوأَِقيُموا الصَّ

 

 س/ ما حكم الصالة؟ 
ليلة اإلسراء واملعراج على العباد مخس صلوات يف   -عز وجل –فرض عني فرضها هللا    /ج

 : الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء. اليوم والليلة، وهي
اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَِِّ قَانِِتنَي﴾]البقرة:  َلَواِت َوالصَّ والدليل قوله تعاىل: ﴿َحاِفظُوا َعَلى الصَّ

238 .] 
  

 س/ ما حكم ترك الصالة؟ 
خطر عظيم فقل: من تركها جاحداً هلا فهو كافر ابالتفاق، ومن تركها تكاسالً فهو على  

 متوعد بنار جهنم.
قوله   الرتمذي، والدليل  رواه  فقد كفر(  تركها  فمن  الصالة  وبينهم  بيننا  الذي  )العهد   :

 وقال: حسن صحيح غريب. 
 

 س/ ما هي األوقات اليت حيرم الصالة فيها؟ 
 ج/ ثالثة أوقات. 
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عامر  بن  عقبة  حديث  هللا  والدليل  رسول  ساعات كان  )ثالث   :   نصلي أن  ينهاان 
فيهن، وأن نقرب فيهن مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية 

 حىت تزول الشمس، وحني تتضيف الشمس للغروب( رواه مسلم. 
 

 س/ ما هي األوقات اليت يُكره الصالة فيها؟ 
 ج/ وقتان ال ُيصلى فيهما إال لسبب.

اخلدري   سعيد  أيب  حديث  رسو   والدليل  مسعت  هللا  قال:  بعد   ل  صالة  )ال  يقول: 
البخاري  رواه  الشمس(  تغيب  حىت  العصر  بعد  صالة  وال  الشمس،  تطلع  حىت  الصبح 

 ومسلم. 
 

 س/ ما هي شروط الصالة؟ 
 ج/ شروط الصالة مثانية، وهي: 

  اإلسالم  .1
  العقل  .2
 الطهارة .3
 سرت العورة  .4
 استقبال القبلة .5
    دخول الوقت  .6

 
 س/ ما هي أركان الصالة؟ 

 أركان الصالة أربعة عشر: ج/  
 النية.  .1
 القيام مع القدرة.  .2
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 تكبرية اإلحرام.  .3
 قراءة الفاحتة.  .4
 الركوع. .5
 الرفع من الركوع.  .6
 االعتدال. .7
 السجود على األعضاء السبعة. .8
 الرفع من السجود.  .9

 اجللسة بني السجدتني.  .10
 اجللوس للتشهد األخري.  .11
 السالم. .12
 الطمأنينة. .13
   الرتتيب بني األركان. .14

دخل املسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم   أن رسول هللا    والدليل حديث أيب هريرة  
فرد، وقال: )ارجع فصل فإنك مل تصل(، فرجع فصلى  -صلى هللا عليه وسلم-على النيب  

النيب   على  فسلم  جاء  مث  صلى،  وسلم  -كما  عليه  هللا  فصل   -صلى  )ارجع  وقال:  فرده 
والذي بعثك ابحلق، ما أحسن غريه، فعلمين، فقال: فقال:    - فرجع ثالاث    -فإنك مل تصل(  

)إذا قمت إىل الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، 
جالسا،  تطمئن  حىت  ارفع  مث  ساجدا،  تطمئن  حىت  اسجد  مث  قائما،  تعتدل  حىت  ارفع  مث 

 وافعل ذلك يف صالتك كلها( رواه البخاري ومسلم. 
  

 هي سنن الصالة؟ س/ ما  
 ج/ سنن الصالة، وهي: 

 مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام. .1
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 قول )سبحان ريب العظيم( يف الركوع. .2
 قول )مسع هللا ملن محده( لإلمام واملنفرد.  .3
 قول ربنا لك احلمد لإلمام واملنفرد واملأموم.  .4
 قول )سبحان ريب األعلى( يف السجود.  .5
 السجدتني. قول )رب اغفر يل( بني   .6
 اجللوس للتشهد األول.  .7
 التشهد األول واجللوس له.  .8
 بعد التشهد األخري.   الصالة على النيبِي   .9

 
 س/ ما هي مستحبات الصالة؟ 

 ج/ مستحبات الصالة كثرية، منها:
 السواك.  .1
 دعاء االستفتاح.  .2
 وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر.  .3
 األوليني. القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني  .4
 قول آمني جهراً بعد قراءة الفاحتة.  .5
 القراءة جهراً يف الفجر والركعتني األوليني من املغرب والعشاء. .6
   زايدة "محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه" بعد قول ربنا ولك احلمد.  .7
منه،  .8 الرفع  وعند  الركوع  وعند  اإلحرام  تكبرية  عند  املنكبني  إىل مقابل  اليدين  رفع 

 ام للركعة الثالثة. وعند القي
 الدعاء يف السجود بعد التسبيح. .9

 الدعاء بعد التشهد.. وغريها من السنن. .10
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 ما هي مبطالت الصالة؟ س/  
 ج/مبطالت الصالة كثرية، منها:

 الكالم عمداً.  .1
 . الضحك  .2
 األكل والشرب عمداً. .3
 ترك شرط أو ركن عمداً.  .4
 انتقاض الطهارة.  .5
 . زايدة أو نقص ركن أو واجب عمًدا .6

 السهو 
ُ
 سجود

 س/ ما هو تعريف سجود السهو؟  

 ج/ مها سجداتن يسجدمها املصلي قبل أو بعد السالم؛ بسبب زايدة أو نقص أو شك. 
 

 س/ كيف يكون النقص يف الصالة وما حكمه؟ 
 يكون بنقص سنة مؤكدة فأكثر، أو سنتني خفيفتني فأكثر. أو اجتمع نقص وزايدة. ج/  

 ويسجد للسهو قبل السالم. 
حبينة بن  مالك  بن  هللا  عبد  حديث  هللا    والدليل  رسول  )أن   :   من اثنتني  من  قام 

رواه  ذلك(  بعد  سلم  مث  سجدتني،  سجد  صالته  قضى  فلما  بينهما،  جيلس  مل  الظهر، 
 البخاري ومسلم. 
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 س/ كيف تكون الزايدة يف الصالة وما حكمها؟ 
قليٍل سهًوا، من جنس الصالة أو من غري جنسها، أو السالم ج/ تكون بزايدة قوٍل أو فعٍل  

 بعد السالم.   قبل متام الصالة. والسجود للسهو
انصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين:   : )أن رسول هللا  والدليل حديث أيب هريرة  

أو نسيت اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا   : أصدق ذو اليدين؟ فقال أقصرت الصالة، 
هللا    الناس: رسول  فقام  مثل نعم،  سجد  مث  مث كرب،  سلم،  مث  أخريني،  اثنتني  فصلى   ،

 سجوده أو أطول، مث رفع( رواه البخاري ومسلم. 
 

 س/ كيف يكون الشك يف الصالة وما حكمها؟ 
: كمن شكَّ هل صلى ركعًة أو ركعتني. فإن مل يتبني له أحد األمرين ويبين على  ج/ الشكُّ

 ل السالم، فإن حتر فرتجح له أحد األمرين بعد السالم. األقل. ويسجد للسهو قب
اخلدري   سعيد  أيب  حديث  هللا  والدليل  رسول  قال  قال:   : يف أحدكم  شك  )إذا   :

مث  استيقن،  ما  على  ولينب  الشك،  فليطرح  أربعا؟  أو  ثالاث،  صلى:  يدر: كم  فلم  صالته، 
له   شفعن  مخسا،  صلى  فإن كان  يسلم،  قبل أن  سجدتني  صلى يسجد  وإن كان  صالته، 

 إمتاما ألربع، كانتا ترغيما للشيطان( رواه مسلم. 
شك بعض  -، فزاد أو نقص : قال: )صلى النيب -رضي هللا عنه   -وعن ابن مسعود 

فلما سلم قيل له: اي رسول هللا، أحدث يف الصالة شيء؟   -والصحيح: أنه زاد    -الرواة  
: فثىن رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال
حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به، ولكين إمنا   مث سلم، مث أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو

فليتحر  صالته  يف  أحدكم  شك  وإذا  فذكروين،  نسيت  فإذا  تنسون،  أنسى كما  بشر،  أان 
 ( رواه البخاري ومسلم.الصواب فلينب عليه، مث يسجد سجدتني
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 اجلماعة 
ُ
 صالة

 س/ ما حكم حضور صالة اجلماعة يف املسجد؟ 

 ج/ واجب على كل مسلم ذََكر قادر. 
ُهْم  ِمن ْ طَائَِفٌة  فَ ْلتَ ُقْم  اَلَة  الصَّ هَلُُم  فَأََقْمَت  ِفيِهْم  ُكْنَت  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  قوله  والدليل 

لرجل أعمى: )أتسمع النداء للصالة؟( قال:   --[. وقول النيب  102َمَعَك﴾]النساء:  
نعم: قال: )فأجب( رواه أمحد وأبو داود، وقال األلباين: حسن صحيح. وقد َهمَّ النيب أن 
حيرق بيوت أقوام ال يشهدون الصالة مع اجلماعة، ورُتب على حضور الصالة مجاعة أجر 

 درجة( رواه البخاري. : )صالة اجلماعة تفُضل صالة الفذ بسبع وعشرين  عظيم، فقال 
 

 س/ ما تعريف األذان؟ 
 ج/ هو اإلعالم بدخول وقت الصالة. وُحكمه فرض كفاية. 

: )فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم( رواه البخاري والدليل قوله  
 ومسلم. 

 س/ ما اإلقامة؟ 
 .هي اإلعالُم ابلقيام للصالة املفروضة أبلفاٍظ خمصوصة. وهي سنةج/  

ويوتر اإلقامة، إال   والدليل حديث أنس بن مالك   قال: )أُمر بالل أن يشفع اآلذان، 
 اإلقامة( رواه البخاري ومسلم. 

  
 س/ ما حكم مسابقة اإلمام يف الصالة؟ 

 ج/ حرام. 
: )أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن جيعل هللا رأسه --والدليل قول النيب  

  صورته صورة محار؟!( رواه البخاري ومسلم. رأس محار، أو جيعل هللا 
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 س/ أين يقف اإلمام من املأموم؟

فقط  واحد  معه  اإلمام  وإذا كان  خلفه،  يقفون  فإهنم  فأكثر  اثنان  اإلمام معه  إذا كان  ج/ 
 فإنه يقف عن ميينه، وأما املرأة فتقف خلف اإلمام ولو كان وحده. 

قال: )خري صفوف الرجال أوهلا وشرها   - -النيب  أن    -ر -والدليل حديث أيب هريرة  
 آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا( رواه مسلم. 

 س/ من األحق إبمامة الناس يف الصالة؟ 
النيب   ذلك  بني  قد  القراءة   - -ج/  فإن كانوا يف  هللا،  القوم أقرؤهم لكتاب  )يؤم  بقوله: 

نة، فإن كانوا يف السُّ  نة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء سواء فأعلمهم ابلسُّ
 فأقدمهم سناً، وال يُؤَمنَّ الرجُل الرجَل يف أهله وال يف سلطانه..( رواه مسلم. 

 املسافر 
ُ
 صالة

 س/ ما حكم قصر ومجع الصالة يف السفر؟ 
ج/ من السنة قصر ومجع صالة الظهر مع العصر، واملغرب مع العشاء يف السفر، إال أن 

 املغرب ال تقصر. 
اَلِة﴾  والدليل قوله تعاىل: ﴿َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّ

 [. 101]النساء:  

 
 ؟ س/ ما شروط صّحة القصر يف السفر

 ج/ للقصر يف السفر ثالثة شروط: 

 أن يكون السفر جائزاً. .1
 كم ( تقريباً.  81أن تكون مسافة السفر أربعة بُ ُرد، وذلك يساوي )  .2
 أن يضرب يف األرض وجياوز الُعْمران والبساتني.  .3
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من املدينة إىل مكة،   - - قال: )خرجنا مع رسول هللا   --والدليل حديث أنس 
 ركعتني حىت رجعنا( رواه النسائي وصححه األلباين. فكان يصلي بنا  

 

 س/ ما أسباب اجلمع بني الظهرين والعشائني؟
 ج/ للجمع بني الصالتني أمور:

 املطر الكثري الواقع أو املتوقع عند الشروع يف الصالة األوىل.   .1
  الَوَحل مع الظلمة. .2
 املرض. .3

 النُُّسك.   .4
الظهر والعصر،   -- قال: )مجع رسول هللا    - عنهمارضي هللا  -والدليل حديث ابن عباس  

 ويف لفظ )وال سفر(.   واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر( رواه مسلم.
 

 س/ كيف يصلي املريض؟ 
 ج/ يسقط عن املصلي املريض ما عجز عنه من أقوال وأفعال، وال تسقط عنه ما دام يعقل.

)صل قائماً،   :قال: قال يل النيب    -رضي هللا عنهما -والدليل حديث عمران بن حصني  
 فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب( رواه البخاري.

  
 س/ ما احلكم إذا نسيت صالة أو منت عنها؟

 ج/ ُتصلى عند ذكرها. 
ها، فكفارهتا قال: )من نسي صالة أو انم عن  --أن النيب   --والدليل حديث أنس

 أن يصليها إذا ذكرها( رواه البخاري ومسلم. 
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 أنواع الصلوات 
 س/ ما أنواع الصلوات ابعتبار حكمها؟ 

 ج/ الصلوات ابعتبار حكمها مخسة:

 فرض عني: كالصلوات اخلمس، وصالة اجلمعة.  .1
 فرض كفاية: كالصالة على امليت.  .2

 واخلسوف، االستسقاء. سنة مؤكدة: كالوتر، والعيدين، والكسوف   .3
 سنة راتبة: الصلوات دبر املكتوبة، والرغيبة منها ركعيت الفجر. .4

 سنة )نفل(: وهي على قسمني: .5

 نْفل من غري سبب: وهو ما يُفعُل يف كلِي وقٍت غري أوقات النهي. -

  نْفل مقيد بسبب: كصالة الضحى، والتهجد، والرتاويح، وحتية املسجد. -

 
 س/ ما هي السنن الرواتب؟

الفجر،  قبل  ركعتان  وهي:  املفروضة،  الصلوات  بعد  أو  قبل  املسلم  يصليها  اليت   هي  ج/ 
 وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد املغرب، واثنتان بعد العشاء. 

: )من صلى يف --قالت: قال رسول هللا    - رضي هللا عنها - والدليل حديث أم حبيبة  
 وعاً بىن هللا له بيتاً يف اجلنة( رواه مسلم. اليوم والليلة اثنيت عشرة ركعة تط

 
 س/ ما حكم صالة الوتر؟ وما وقتها؟

 ج/ سنة مؤكدة، ووقتها من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر. 
األنصاري   أيوب  أيب  هللا    --والدليل حديث  رسول  على   --أن  حق  )الوتر  قال: 

 كل مسلم..( رواه أبو داود وصححه األلباين. 
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 حكم صالة الرتاويح؟ وما وقتها؟س/ ما  

 ج/ سنة مستحبة، ووقتها يف ليايل رمضان بعد صالة العشاء. 
صالها ثالث أو أربع ليال مث تركها، فلما   --والدليل ما جاء يف الصحيحني أن النيب  

 سئل عن ذلك قال: )فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تُفرض عليكم(.
 
 

عة 
ُ
م

ُ
 اجل

ُ
 صالة

 ما حكم صالة اجلمعة؟   /س
 ج/ صالة اجلمعة فرُض َعنْيٍ على َمن حتققت فيه الشروط. 

اَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة  والدليل على مشروعيتها قوله تعاىل: )اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّ
ُتْم تَ ْعَلُموَن )فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اّلِلَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيَع    ( 9َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ

 

 س/ ما شروط حضور اجلمعة:
 احلريية.  .1
         الذكوريية.                              .2
 السالمة من األعذار كمطر ومرض وحنو ذلك.  .3
 االستيطان: وهو إقامة مجاعة تتقرى هبم القرى.  .4

 بلد. أن تكون يف جامع مبين وفق عادة أهل ال .5
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اجلمعة حق واجب على )قال:    : أن رسول هللا  والدليل حديث طارق بن شهاب  
مريض أو  صيب،  أو  امرأة،  أو  مملوك،  عبد  أربعة:  على  إال  مجاعة،  يف  مسلم  رواكل  ه ( 

 أبوداود.

 س/ ما حكم خطبيت اجلمعة؟ 

العرب   تسميه  مميا  جهريتان،  خطبتان،  تكون  أن  والبد  الصالة،  لصحة  شرط  خطبة، ج/ 
 داخل املسجد، متصلة ابلصالة.

عمر   ابن  حديث  النيب  والدليل  )كان   :   رواه بينهما(  يقعد  خطبتني،  خيطب 
 البخاري ومسلم. 

 

 س/ ما هي سنن اجلمعة؟ 
 ج/ مندوابت اجلمعة كثرية منها: 

فيهما، والبدء ابحلمد والثناء،  .1 ما يتعلق ابخلطبة: تقصري اخلطبتني، ورفع الصوت 
 ، قراءة ولو آية. النيبِي    والصالة على 

ما يتعلق ابخلطيب: جلوس اخلطيب بني اخلطبتني، واتكاؤه على عصا، واإلشارة  .2
 بيده اليمىن حال الدعاء. 

ولبس  .3 والتطيب،  هليئة،  وُحسن  اجلمعة،  لصالة  االغتسال  ابحلاضرين:  يتعلق  ما 
 أحسن الثياب، واملشي، واستقبال ذات اخلطيب حال اخلطبة.

 
 الذي حيرم أثناء اخلطبة؟س/ ما  

 ج/ حيرم أمور منها: 
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 الكالم وإن كان إلقاء السالم وردُّه، أو تشميت عاطس.  .1
 األكل والشرب.  .2
 البيع وحنوه على من تلزمه اجلمعة.  .3
 ختطي الرقاب.  .4

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة: ) قال:    : أن رسول هللا  والدليل حديث أيب هريرة  
 رواه البخاري ومسلم.  ( وتفقد لغ  - واإلمام خيطب    - أنصت  

 
ن 

ْ
ي
َ
 العيد

ُ
 صالة

 س/ ما حكم صالة العيدين؟ 
دة يف حقِي من جتب عليه اجلمعة، ومندوبة لغريهم كالصبيان والنساء.   ج/ ُسنيٌة مؤكَّ

عباس   بن  هللا  عبد  حديث  هللا  ) :  والدليل  رسول  فصلى   أن  عيد،  يوم  خرج 
أتى   مث  بعدها  وال  قبلها،  يصل  مل  فجعلت ركعتني،  ابلصدقة،  فأمرهن  معه،  وبالل  النساء 

 رواه البخاري ومسلم.   ( املرأة تصدق خبرصها وسخاهبا

 
 س/ مىت وقت صالة العيد؟ 

   ج/ من ِحلِي النافلة )ابرتفاع الشمس عن األفق قَ ْيَد رمح( إىل الزوال.
 - أو أضحى   - : )خرج مع الناس يف يوم فطر والدليل عبد هللا بن بسر صاحب النيب  

 فأنكر إبطاء اإلمام، وقال: إان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حني التسبيح( رواه أبوداود.

 س/ هل لصالة العيد أذان؟ 
 ليس لصالة العيد أذاٌن وال إقامة، وال يُناَدى هلا )الصالة جامعة(. ج/  
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العيدين، غري مرة وال  : قال: )صليت مع رسول هللا والدليل حديث جابر بن مسرة  
 مرتني، بغري أذان، وال إقامة( رواه مسلم. 

 

 س/ ما صفة صالة العيدين؟ 
 ج/ صالة العيدين ركعتني، وبعده خطبة. 

عمر ابن  حديث   هللا  )قال:      والدليل  رسول  يصلون   كان  وعمر  بكر،  وأبو 
 ه البخاري، ومسلم. روا  (العيدين قبل اخلطبة

 س/ كيف يكون التكبري يف صالة العيد؟ 
 سبعاً يف األوىل ومخساً يف الثانية.ج/ يكرب  

هللا   نيب  قال  قال:  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث  يف والدليل  )التكبري   :
وصححه  داود  رواه أبو  بعدمها كلتيهما(  والقراءة  اآلخرة,  يف  ومخس  األوىل  سبع يف  الفطر 

 األلباين. 
  

 س/ ما هي مندوابت العيد؟ 
 ج/ مندوابت العيد كثرية منها: 

الُغسل والتطيُّب والتزيُّن ابلثياب، وإظهار معامل الفرح، والدليل حديث  أنس قال:  .1
هللا   رسول  فقال:    --قدم  فيهما.  يلعبون  يومان  وهلم  هللا )املدينة,  أبدلكم  قد 

 ه أبو داود وصححه األلباين. روا  ( هبما خريا منهما: يوم األضحى ويوم الفطر
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: قال: املشي يف ذهابه للمصليى، والرجوع من طريق ُأخرى. علي بن أيب طالب   .2
»من السنة أن خترج إىل العيد ماشيا، وأن أتكل شيئا قبل أن خترج« . رواه الرتمذي 

 وحسنه. 

مالك   .3 بن  أنس  الفطر.  عيد  يف  للمصلى  ذهابه  قبل  متراٍت  على  قال: الفطر   :
فطر حىت أيكل مترات، وأيكلهن وترا« . ال يغدو يوم ال  --»كان رسول هللا  

 ه البخاري. روا
- : قال: )كان رسول هللا  -رضي هللا عنهما  - خمالفة الطريق. جابر بن عبد هللا  .4

 -   .إذا كان يوم عيد خالف الطريق( رواه البخاري 
 

 االستسقاء
ُ
 صالة

 س/ ما حكم صالة االستسقاء؟  
دٌة، شرعت عند احلاجة لزرٍع أ  و ُشْرب. ج/ ُسنيٌة مؤكَّ

 س/ ما هي اآلداب اليت يتحلى هبا عند اخلروج لصالة االستسقاء؟

 - ج/ اآلداب كثرية منها ما ورد يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )خرج النيب  
 -   ،متواضعا, متبذال, متخشعا, مرتسال, متضرعا, فصلى ركعتني, كما يصلي يف العيد

 الرتمذي وصححه. مل خيطب خطبتكم هذه( رواه أبوداود و 

 س/ هل لصالة االستسقاء أذان؟  
ج/ ليس هلا أذان وال إقامة، وإمنا يتم إعالم الناس ابلصالة قبُل من ِقبل ويل األمر أو َمن 

 ينوبه. 
األنصاري،  اخلطمي  يزيد  بن  هللا  عبد  )خرج  قال:  السبيعي:  إسحاق  أيب  حديث  والدليل 

فاست أرقم  بن  وزيد  عازب،  بن  الرباء  معه  على وخرج  هلم  فقام  فاستسقى،  زيد  فقام  سقوا، 
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رواه  يقم(  ومل  يؤذن  ومل  ابلقراءة،  جيهر  ركعتني،  صلى  مث  فاستغفر،  منرب،  غري  على  رجليه 
 البخاري.

 س/ ما هي مندوابت االستسقاء؟
 ج/ املندوابت كثرية منها: 

 يُنَدُب اخلطبة بعد الصالة.  .1
 استقبال القبلة. .2
 حتوِييل الرداء. .3

 هللا يف الدعاء واالستغفار. اإلحلاح على   .4

عبد هللا بن زيد املازين   عنه    -والدليل حديث  قال: )خرج النيب  -رضي هللا   :--   إىل
البخاري  رواه  رداءه(  فقلب  القبلة،  استقبل  مث  واستسقى،  فدعا  يستسقي،  املصلى  هذا 

 ومسلم. 
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سوف 
ُ
سوف واخل

ُ
 الك

ُ
 صالة

 س/ ما تعريف الكسوف واخلسوف؟ 
أو بعضه.ذهاج/ الكسوف:   اخُلسوف: ذهاب نور القمر كلِيه أو و  ب ضوء الشمس كلِيه 

 بعضه. 
البدري   مسعود  أيب  حديث  هلا  الصالة  مشروعية  على  عنه    -والدليل  هللا  قال: -رضي   :

: )إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، ولكنهما آيتان --قال النيب 
 رأيتموها فقوموا فصلوا( رواه البخاري ومسلم. من آايت هللا عز وجل، فإذا  

 

 س/ ما حكم صالة الكسوف واخلسوف؟ 
دٌة ل ِمن جتب عليه اجلماعة.   ج/ ُسنيٌة مؤكَّ

 
 س/ مىت ُيصلى لكسوف الشمس وخلسوف القمر؟ 

 ج/ ُيصلى عند رؤية الكسوف أو اخلسوف حىت ينكشف.
بكرة   عنه    - والدليل حديث أيب  هللا  عن-رضي  »كنا  قال:  النيب  :  فانكسفت -- د   ،
رسول هللا   رداءه حىت دخل املسجد، واثب الناس إليه، فصلى   -- الشمس، فقام  جير 

هبم ركعتني حىت اجنلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، وإهنما ال 
 خيسفان ملوت أحد، فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا، حىت يكشف ما بكم( رواه البخاري. 

 كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ س/ ما  
ج/ صالة الكسوف ركعتان بزايدة قياٍم وركوٍع يف كلي ركعٍة على الصالة املعهودة، ويُندب 

 التطويل يف القراءة.
جهر يف صالة الكسوف بقراءته،   --والدليل حديث عائشة رضي هللا عنها: أن النيب  

 ري ومسلم. فصلى أربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات( رواه البخا
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 اخلوف 
ُ
 صالة

 س/ ما تعريف صالة اخلوف؟ 
وحنو  حراستهم،  يف  أو  لعدو  املسلمني  مقاتلة  حال  تُؤدى  اليت  املفروضة  الصالة  هي  ج/ 

 ذلك.
ُهْم  اَلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ واألصل يف مشروعيتها قوله تعاىل: )َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّ

ُيَصلُّ  ملَْ  ُأْخَرى  طَائَِفٌة  َوْلَتْأِت  َورَاِئُكْم  ِمْن  فَ ْلَيُكونُوا  َسَجُدوا  فَِإَذا  َأْسِلَحتَ ُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  وا َمَعَك 
َأْسِلَحِتُكْم فَ ْلُيَصلُّو  َعْن  تَ ْغُفُلوَن  َلْو  الَِّذيَن َكَفُروا  َودَّ  َوَأْسِلَحتَ ُهْم  ِحْذَرُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َمَعَك  ا 

أَوْ  َمَطٍر  ِمْن  أًَذى  ِبُكْم  ِإْن َكاَن  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َواَل  َواِحَدًة  َلًة  َمي ْ َعَلْيُكْم  فَ َيِميُلوَن   َوأَْمِتَعِتُكْم 
ُتْم َمْرَضى  (  102َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اّلِلََّ أََعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب ُمِهيًنا )   ُكن ْ

 س/ كيف تؤدى صالة اخلوف؟
ج/ لصالة اخلوف كيفيات متنوعة، ويتحرى املسلمون األحوط للصالة واألبلغ يف احلراسة. 

 وهلا صور منها: 

عمن صلى مع رسول هللا  - حديث صاحل بن خوات،  الصورة األوىل: دل عليها   .1
-  -   ،يوم ذات الرقاع صالة اخلوف: )أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو

فصلى ابلذين معه ركعة، مث ثبت قائماً، وأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا فصفوا وجاه 
جالساً  ثبت  مث  بقيت،  اليت  الركعة  هبم  فصلى  األخرى،  الطائفة  وجاءت  العدو، 

 وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم( رواه البخاري ومسلم. 
 - - قال: غزوت مع النيب    الصورة الثانية: دل عليها حديث ابن عمر   .2

يصلي بنا، فقامت طائفة  قبل جند فوازينا العدو، فصاففناهم، فقام رسول هللا 
انصرفوا   مث  سجدتني،  وسجد  معه،  مبن  وركع  العدو،  على  طائفة  وأقبلت  معه، 
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سلم،  مث  سجدتني،  وسجد  ركعة،  هبم  فركع  فجاءوا،  تصل  مل  اليت  الطائفة  مكان 
 فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتني( رواه البخاري ومسلم. 

ث جابر بِن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنه قال: الصورة الثالثة: دل عليها حدي .3
هللا   رسوِل  مع  هللا    - شهدُت  رسوِل  خلَف  ني  صفي فصَفْفنا  اخلوِف.  -صالَة 

 -    ُّوالعُدوُّ بيننا وبني الِقبلة، فكربَّ النيب .ان مجيًعا، مث ركَع وركْعنا مجيًعا ، وكربي
جوِد والصفُّ الذي يليه. وقام مث رفَع رأَسه من الرُّكوِع، ورفعنا مجيًعا، مث احن  دَر ابلسُّ

النيبُّ   قضى  فلما   . العدوِي حنِر  يف  ُر  املؤخَّ الذي   الصفُّ  الصفُّ  وقام  السجوَد، 
َر الصفُّ  ُر وأتخي م الصفُّ املؤخي ُر ابلسجوِد وقاُموا، مث تقدَّ يليه، احندَر الصفُّ املؤخَّ

النيبُّ   ركَع  مث  ُم،  مث   املقدَّ يًعا،  مجَِ مث ورَكْعنا  مجيًعا.  ورفعنا  الرُّكوع،  من  رأَسه  رفَع   
يليه   الذي  والصفُّ  ابلسجوِد  األوىل -احندَر  الركعِة  يف  رًا  مؤخي وقام   -الذي َكان 

، فلما قضى النيبُّ   ُر يف حُنوِر العدوِي السجوَد والصفُّ الذي يليه،   الصفُّ املؤخي
ُر ابلسجوِد، فسَجُدوا، مث سلَّم الن ، وسلمنا مجيًعا( رواه يب  احندر الصفُّ املؤخي

 البخاري مسلم. 

تعاىل:   .4 قوله  عليها  دل  الرابعة:   يل  ىل مل خل}الصورة 
 ين منىن خن حن جن يم  ىم  مم خم حم جم

]سورة    { يي ىي  مي  خي حي جي  يه ىه مه جه 
 . [239البقرة:

 التالوة 
ُ
 سجود

 س/ ما تعريف سجود التالوة؟
يف الصالة أو يف ج/ هو سجدٌة واحدٌة يؤديها القارئ أو املستمع آلية سجدة، سواٌء كان  

 غري الصالة. 
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: )إذا قرأ ابن آدم : قال: قال رسول هللا  والدليل على مشروعيتها حديث أيب هريرة  
السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: اي ويلىت، أمر ابن آدم ابلسجود فسجد، 

 فله اجلنة، وأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار( رواه مسلم. 
 التالوة؟ س/ ما حكم سجود  

 ج/ ُسنيٌة يف حقِي القارئ، واملستمع القاصد السماع، خبالف السامع فال ُيشرع له. 
عمر   عن  ورد  ما  فقد   والدليل  سجد  فمن  ابلسجود  منر  إان  الناس  أيها  )اي  قال: 

 أصاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه( رواه البخاري. 
 

 س/ كم عدد سجدات التالوة؟
يف   وهي  سجدة،  عشرة  مخس  اآلتية:ج/  واإلسراء،    السور  والنحل،  والرعد،  األعراف، 

 ومرمي، واثنتان يف احلج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت، وثالث يف املفصل. 
مخس عشرة سجدة يف القرآن،   : قال: )أقرأين النيب  والدليل حديث عمرو بن العاص  

داود. وقد اتفق على السجود منها ثالث يف املفصل، ويف سورة احلج سجداتن( رواه أبو  
 على إحدى عشرة سجدة. 

مل يسجد يف شيء من املفصل منذ   : )أن رسول هللا   والدليل حديث ابن عباس
 حتول إىل املدينة( رواه أبو داود. 

 
 صالة امليت 

 س/ ما ُيستحبُّ فعله ابحملتَضر؟
ن الشهادتني، والدعاء للميت خبري.   ج/ أن يُ َلقَّ
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: )لقنوا مواتكم ال إله إال قال: قال رسول هللا   سعيد اخلدري    والدليل حديث أيب
 هللا( رواه مسلم. 

فقولوا   - أو امليت    - : )إذا حضرمت املريض  قالت: قال رسول هللا    وعن أم سلمة  
 خريا، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون( رواه مسلم. 

 

 س/ ما الذي يُفعل للميت؟ 
ن، مث ُيصلى عليه، مث يُدفن. ج/ تغمض عيناه،   وتُلني مفاصله، مث يُغسل، مث يُكفَّ

وقد شق   -على أيب سلمة    قالت: )دخل رسول هللا    والدليل حديث أم سلمة  
فأغمضه، مث قال: إن الروح إذا قبص تبعه البصر، فضج انس من أهله، فقال: ال   - بصره 

ع يؤمنون  املالئكة  فإن  خبري،  إال  أنفسكم  على  اغفر تدعوا  اللهم  قال:  مث  تقولون،  ما  لى 
رب  اي  وله  لنا  واغفر  الغابرين،  يف  واخلفه يف عقبه  املهديني،  درجته يف  وارفع  سلمة،  أليب 

 العاملني، وافسح له يف قربه، ونور له فيه( رواه مسلم. 

 س/ ما حكم غسل وتكفني امليت؟ 
 ج/ فرض كفاية.

عباس   ابن  حديث  النيب  والدليل  أن   :  ا فمات: قال يف  راحلته  عن  سقط  لذي 
 )اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ثوبني( رواه البخاري ومسلم. 

 

 س/ ما حكم الصالة على املّيت؟
 ج/ فرض كفاية.  
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عباس   ابن  حديث  النيب  والدليل  مسعت   :   ،ميوت مسلم  رجل  من  )ما  يقول: 
 فيقوم على جنازته أربعون رجال، ال يشركون ابهلل شيئاً، إال شفعهم هللا فيه( رواه مسلم. 

 

 س/ أين يقف اإلمام من امليت؟
 ج/ إن كان رجالً فعند رأسه، وإن كانت امرأة ففي وسطها. 

جندب   بن  مسرة  حديث  النيب    والدليل  وراء  )صليت  امرأة   قال:  يف   على  ماتت 
 نفاسها، فقام وسطها( رواه البخاري ومسلم. 

 س/ ما صفة صالة اجلنازة؟ 
 ج/ يكرب أربع تكبريات، وله أن يكرب مخس، مث يسلم.

والدليل حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى: قال: )كان زيد بن أرقم يكرب على جنائزان أربعا، 
 يكربها( رواه مسلم.     وإنه كرب على جنازة مخسا، فسألناه فقال: كان رسول هللا 

  
 س/ ما هي مستحبات الصالة على املّيت؟ 

 ج/ املستحبات كثرية منها: 
 رفُع اليدين يف كل تكبرية وخصوصاً األوىل.  .1
 . ابتداء الدعاء حبمد هللا والصالة على نبييه   .2

هريرة   أيب  هللا  والدليل حديث  رسول  مسعت  قال:   :   امليت على  صليتم  )إذا  يقول: 
 فأخلصوا له الدعاء( رواه أبو داود.

 

 س/ ما حكم دفن امليت؟ 
 ج/ فرض كفاية.



ــ   ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

24 

24 

هللا   عبد  بن  جابر  حديث  النيب    :والدليل  والثالثة   )إن  الرجلني  بني  جيمع  كان 
 من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم يف دمائهم، ومل يغسلهم( رواه البخاري.

 

 الدفن؟ س/ ما صفة  
 ج/ جيوز الشق واللحد أفضل. 

)احلدوا يل   -يف مرضه الذي هلك فيه    -قال:    والدليل حديث سعد بن أيب وقاص  
 ( رواه مسلم. حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول هللا  

 

 س/ ما حكم الدفن يف الليل؟
 ج/ ال ينبغي الدفن لياًل إال حلاجة. 

هللا   عبد  بن  جابر  حديث  النيب    والدليل  من   أن  رجال  فذكر  يوما،  )خطب 
هللا   رسول  فزجر  ليال،  وقرب  طائل،  غري  يف كفن  وكفن  قبض،  الرجل   أصحابه  يقرب  أن 

 ابلليل حىت يصلى عليه، إال أن يضطر إنسان إىل ذلك، وقال يف خطبته: إذا كفن أحدكم
 أخاه فليحسن كفنه( رواه مسلم.

 

 س/ ما الذي يشرع فعله لِـمن مات له ميت؟ 
 ج/ تعزيتهم ومواساهتم ابلقول وصنع الطعام. 
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جعفر   بن  هللا  عبد  حديث  النيب    والدليل  قال  جعفر  نعي  جاء  )ملا  اصنعوا قال:   :
وقال  والرتمذي  داود  أبو  رواه  يشغلهم(  ما  جاءهم  قد  فإنه  طعاما،  جعفر  هذا   ألهل   :

 حديث حسن صحيح. 
 

 س/ ما الذي حيرم فعله ملن ُأصيب له ميت؟ 
 ج/  حيرم النِيياحة ولطم اخلدود وشقي اجليوب وحلق الشعر. 

: )امليت يعذب يف قربه مبا نيح قال: قال النيب    والدليل حديث عمر بن اخلطاب  
 عليه( رواه البخاري ومسلم.

: )ليس منا من ضرب اخلدود، وشق هللا    قال: قال رسول   وعن عبد هللا بن مسعود  
 اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية( رواه البخاري ومسلم.
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 فهرس املوضوعات 
 2 ..........................................................................................سؤال وجواب يف الصالة 

 2 ....................................................................................... س/ ما تعريف الصالة؟ 
 2 ........................................................................................ س/ ما حكم الصالة؟ 

 2 .................................................................................... س/ ما حكم ترك الصالة؟ 
 2 ...................................................................... س/ ما هي األوقات اليت حيرم الصالة فيها؟

 3 ..................................................................... س/ ما هي األوقات اليت يُكره الصالة فيها؟
 3 .................................................................................... س/ ما هي شروط الصالة؟ 

 3 .................................................................................... س/ ما هي أركان الصالة؟ 
 4 ..................................................................................... س/ ما هي سنن الصالة؟ 

 5 ................................................................................ س/ ما هي مستحبات الصالة؟ 
 6 ................................................................................. ما هي مبطالت الصالة؟ س/  

 6 ................................................................................................... سجوُد السهو 
 6 .............................................................................. س/ ما هو تعريف سجود السهو؟ 

 6 .................................................................. س/ كيف يكون النقص يف الصالة وما حكمه؟ 
 7 ................................................................. س/ كيف تكون الزايدة يف الصالة وما حكمها؟
 7 ................................................................. س/ كيف يكون الشك يف الصالة وما حكمها؟

 8 ................................................................................................... صالُة اجلماعة 
 8 ................................................................. س/ ما حكم حضور صالة اجلماعة يف املسجد؟ 

 8 ........................................................................................ س/ ما تعريف األذان؟ 
 8 .........................................................................س/ ما حكم مسابقة اإلمام يف الصالة؟ 

 9 ............................................................................... س/ أين يقف اإلمام من املأموم؟ 
 9 ........................................................................ س/ من األحق إبمامة الناس يف الصالة؟ 

 9 ................................................................................................... صالُة املسافر 
 9 ...................................................................... س/ ما حكم قصر ومجع الصالة يف السفر؟ 

ة القصر يف السفر؟   9 ..........................................................................س/ ما شروط صحي
 10 ................................................................. س/ ما أسباب اجلمع بني الظهرين والعشائني؟

 10 ................................................................................... س/ كيف يصلي املريض؟ 
 10 ................................................................. س/ ما احلكم إذا نسيت صالة أو منت عنها؟

 11 ................................................................................................ أنواع الصلوات 
 11 ....................................................................... س/ ما أنواع الصلوات ابعتبار حكمها؟ 
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 11 ................................................................................. س/ ما هي السنن الرواتب؟ 
 11 ......................................................................... س/ ما حكم صالة الوتر؟ وما وقتها؟ 

 12 ...................................................................... س/ ما حكم صالة الرتاويح؟ وما وقتها؟
 12 .................................................................................................. صالُة اجلُُمعة 

 12 ................................................................................. س/ ما حكم صالة اجلمعة؟ 
 12 ............................................................................... س/ ما شروط حضور اجلمعة: 

 13 ................................................................................ س/ ما حكم خطبيت اجلمعة؟ 
 13 ................................................................................... س/ ما هي سنن اجلمعة؟ 

 13 .............................................................................. س/ ما الذي حيرم أثناء اخلطبة؟ 
 14 ................................................................................................. صالُة العيَدْين 

 14 ................................................................................ س/ ما حكم صالة العيدين؟ 
 14 .................................................................................. س/ مىت وقت صالة العيد؟ 
 14 ................................................................................. س/ هل لصالة العيد أذان؟ 

 15 ................................................................................. س/ ما صفة صالة العيدين؟ 
 15 ...................................................................... س/ كيف يكون التكبري يف صالة العيد؟ 

 15 ................................................................................. س/ ما هي مندوابت العيد؟ 
 16 .............................................................................................. صالُة االستسقاء 

 16 ............................................................................. س/ ما حكم صالة االستسقاء؟ 
 16 .............................................................................س/ هل لصالة االستسقاء أذان؟ 

 17 ............................................................................ س/ ما هي مندوابت االستسقاء؟ 
 18 ...................................................................................... صالُة الُكسوف واخلُسوف 

 18 ..........................................................................س/ ما تعريف الكسوف واخلسوف؟ 
 18 ..................................................................... س/ ما حكم صالة الكسوف واخلسوف؟ 

 18 ............................................................. س/ مىت ُيصلى لكسوف الشمس وخلسوف القمر؟ 
 18 ..................................................................... س/ ما كيفية صالة الكسوف واخلسوف؟ 

 19 ..................................................................................................صالُة اخلوف 
 19 ................................................................................ س/ ما تعريف صالة اخلوف؟ 

 19 .............................................................................. س/ كيف تؤدى صالة اخلوف؟ 
 20 ................................................................................................. سجوُد التالوة 

 20 ............................................................................... س/ ما تعريف سجود التالوة؟ 
 21 ................................................................................ س/ ما حكم سجود التالوة؟ 
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 21 .............................................................................. س/ كم عدد سجدات التالوة؟ 
 21 ................................................................................................... صالة امليت 

 21 .............................................................................. س/ ما ُيستحبُّ فعله ابحملتَضر؟ 
 22 ................................................................................. س/ ما الذي يُفعل للميت؟ 

 22 ........................................................................... س/ ما حكم غسل وتكفني امليت؟ 
 22 ............................................................................ س/ ما حكم الصالة على املييت؟ 

 23 .............................................................................. س/ أين يقف اإلمام من امليت؟ 
 23 .................................................................................. س/ ما صفة صالة اجلنازة؟ 

 23 .................................................................... س/ ما هي مستحبات الصالة على املييت؟ 
 23 ................................................................................... س/ ما حكم دفن امليت؟ 

 24 ........................................................................................ س/ ما صفة الدفن؟ 
 24 ................................................................................ س/ ما حكم الدفن يف الليل؟ 

 24 .................................................................. س/ ما الذي يشرع فعله لِ من مات له ميت؟ 
 25 ................................................................... س/ ما الذي حيرم فعله ملن ُأصيب له ميت؟ 

 26 ............................................................................................. فهرس املوضوعات 

 
 

 

 


