


.الصلوات الخمس

الجمعة

العيد



المسافر•

المريض•

المجنون•

النساء•



كثرة االستغفار

االستيقاظ مبكًرا                       النوم مبكًرا

معرفة فضل النوم على طهارةالنوم على طاعة

وفضل قراءة أذكار النوم

محبة الصالحين





. ركعتان جهريتان يسبقهما خطبتان

.للنصح واإلرشاد والموعظة

.تعليم الجاهل وزيادة تفقه المسلمين في دينهم



أُخرج ألن فيه ُخلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه

.منها، وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة

مسلم بالغ عاقل ذكر

(واثنان معه)

(االستيطان)

ركعتان

األعلى

الغاشية



.قراءة سورة الكهف.اإلكثار من الدعاء

.التطيب.                         التبكير إلى الصالة



.قراءة سورة الكهف•

اإلكثار من الدعاء•

اإلكثار من الصالة على •

.لمالنبي صلى هللا عليه وس

االغتسال•

التطيب•

.التبكير إلى الصالة•



واجب

خطأ

صواب

خطأ



.  ضبط المنبه حرصاً على االستيقاظ•

.عدم السهر أمام التلفاز•

.االستعداد وتجهيز المالبس مبكراً •

الحرص على قراءة أذكار النوم قبل النوم وأذكار •

.االستيقاظ عند االستيقاظ





واجب

“إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واإلمام يخطب فقد لغوت”

.رأى مكاناً خالياً 

.حمد هللا تعالى

.قراءة شيء من القرآن الكريم







عيد الفطر.                             عيد األضحى

.سماع التكبيرات بالمسجد عند صالة العيد

.أداء صالة العيد وسماع خطبة العيد

.التهنئة بالعيد



.المالبس المحتشمة

التطيب للرجال، 

.وزيارة األقارب

الخروج إلى الحدائق

.العامة

.اللبس الضيق

.اللبس الشفاف

.اللبس القصير

.عدم لبس المالبس الضيقة

.عدم لبس المالبس الشفافة

.عدم لبس المالبس القصيرة



.عيد الميالد•

.عيد األم•

.عيد رأس السنة•

.تجنب االحتفال في هذه األعياد•

.مقاطعتها وعدم إقامتها•

.اإلنتهاء عنها ألنها بدعة•

يع عدم فعل أي أمور جديدة في هذه األيام تظهر أى احتفال مثل توز•

.كروت للتهنئة أو تقديم الهدايا



....تجب زيارة

.وينصحه بأال يحتفل، ال يذهب معه

.يذهب معه

هم من لقد دلت األدلة على أن هللا تعالى شرع للمسلمين أعياداً يتميزون بها عن غير

خل د: الملل واألديان، وهي األعياد الشرعية المعروفة، عن عائشة رضي هللا عنها قالت

.  اثأبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان بما تقاولت األنصار يوم بع

 ؟ وذلك في أمزامير الشيطان في بيت رسول هللا: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: قالت

.إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا! يا أبا بكر: "يوم عيد، فقال رسول هللا



.االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب•

.أكل بعض حبات من التمر•

.الخروج للصالة مبكراً •





.قراءة الفاتحة وسورة، تعدد التكبيرات.قراءة الفاتحة وسورة، تعدد التكبيرات

.خمس تكبيرات.ست تكبيرات





.بعد صالة العيد

خمس تكبيرات

الخطبة بعد الصالة                         الخطبة قبل الصالة

بها تكبيرات في الركعتين                  ليس بها تكبيرات

في وقت صالة الظهر

ن طلوع يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح بعد ربع ساعة تقريباً م

.الشمس وينتهى وقتها عند زوال الشمس

يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح

مس بعد ربع ساعة تقريباً من طلوع الش

.وينتهى وقتها عند زوال الشمس



.لبس أجمل الثياب-3. التطيب-2. االغتسال



.معرفة فضل التكبير•

.صلى هللا عليه وسلمتوضيح سنة المصطفي •

.تقوية الوازع الديني•



.معايدة األهل واألصدقاء•

.زيارة القريب المريض والسؤال عنه•

.اجتماع ومصلحة دعاء الجميع المسلمين•

.عن طريق الهاتف أو الزيارة•

.بطاقة معايدة لألقارب واألصدقاء•

.حضور صالة العيدين وتهنئهم في المصلى•



.المصلي خارج البنيان

اية عيد الفطر يبدأ من ثبوت دخول شهر شوال ونه

ر شهر رمضان، أما عيد األضحى يبدأ اليوم العاش

.من ذي الحجة

.االغتسال، التطيب، لبس أجمل الثياب

غروب الشمس

بدء صالة العيد

ذي الحجة13عصر يوم ذي الحجة10

.هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد





َوَقَمراً ُمنِيراً 

ِسَراجاً 

.كسوف الشمس

.خسوف القمر

.يحل الظالم ويذهب ضوءهم



.ع العبادة المختلفةتخويف الّناس ليرجعوا إلى هللا بالتوبة والعمل الّصالح، والّتعّبد هلل بأنوا

اد الشمس والقمر على أنهما مسخران مذلالن، ولو كانا إلهين لدفعا الن قص عن تنبيه ُعبَّ

.أنفسهما ولما محى نورهما

.الدعاء هلل تعالى•

.التكبير هلل تعالى•

.الصالة•

.الصدقة•

تم ذلك إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا، ال ينخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأي: "قول رسول هللا

".فادعوا هللا، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا



إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا، ال "

م ينخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيت

".اذلك فادعوا هللا، وكبروا، وصلوا، وتصدقو

.التأكد بالرؤية



.يخوف هللا منه عباده

.تقرباً هلل سبحانه وتعالى 

. فإذا رأيتم ذلك فأدعو هللا

.فإذا رأيتم ذلك فادعوا هللا وكبروا وصلوا

سنة مؤكدة

الصالة جامعة

.هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه



.هي ركعتان كل ركعة بها ركوعان وسجدتان







ُيكبر تكبيرة اإلحرام، ويستفتح، ويتعوذ، ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة. 1.

يركع ركوعاً طويالً . 2.

ثم يرفع رأسه من الركوع قائالً . .سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد: 3

ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة طويلة، لكنها أقصر من السابقة. 4.

ثم يركع ركوعاً طويالً أقصر من األول. 5.

ثم يرفع رأسه من الركوع قائالً . وال يطيل   . سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد: 6

هذا القيام. 7.

ثم يسجد سجدتين طويلتين، وال يطيل الجلوس بينهما. 8.

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ويصليها كالركعة األولى بركوعين وسجودين، وتكون . 9

أقصر من األولى. 01.

ثم يتشهد ويسلم. 11.



.ابتداء الكسوف إلى زواله.وقت صالة الظهر

ركعتان يجهر فيهما اإلمام

أ بالقراءة، والسنة أن يقر

في الركعة األولى بعد 

ي الفاتحة سورة األعلى، وف

حة الركعة الثانية بعد الفات

.سورة الغاشية

صالة الكسوف ركعتان في

كل ركعة ركوعان 

وسجدتان، والصالة جهرية

أى يجهر فيها اإلمام 

بالقراءة سواء بالنهار أو 

.الليل







. نالحظ في الصورة األولى جفاف األرض وتشققها نتيجة قلة األمطار والجفاف الذي أصابها

. ثم نالحظ في الصورة التالية الدعاء وصالة االستسقاء

. ثم حدوث البرق والرعد وهطول األمطار التي مألت األرض والوديان بالماء

.وحدوث السيول من الجبال واخضرار األرض وإخراج خيراتها بعد جفافها



.يساعد على نمو النبات

أمر ضروري لحياة اإلنسان 

.والحيوان والنبات

إلى هللا 

.صالة االستسقاء



.كثرة الذنوب والمعاصي من العباد-1

.يخوف هللا بها العباد ويبين لهم عظم قدرته-2

إذا أجدبت األرض، واحتبس المطر شرعت صالة االستسقاء، ويخرج لها 

ضعين، المسلمون في الصحراء مبتذلين، خاشعين، متذللين، متضرعين، متوا

الستسقاء، رجااًل ونساًء وصبياًنا، ويحدد لهم اإلمام يوًما يخرجون فيه لصالة ا

.ومن أجل اللجوء إلى هللا وأداء الصالة،ولتوضيح عظم قدرة هللا



:ليصالة االستسقاء ركعتان، بال أذان وال إقامة، يجهز فيهما اإلمام بالقراءة، وصفتها كما ي

ا بتكبيرة يتقدم اإلمام ويصلي بالمسلمين ركعتين بال أذان وال إقامة، يكبِّر في األولى سبع

في الركعة اإلحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم فيكبِّر

ى الركعتين الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، فإذا صل

.تشهَّد، ثم سلَّم



اللهم صيًبا نافًعا

ت فلكي تعيش المخلوقا، للماء أهمية كبيرة في حياة كل ما على األرض

.الحية ال بد من توفر الماء



اللهم صيًبا نافًعا

ه وال ونسبتها إلي، اللجوء إلى هللا تعالى يكون بالتذلل له سبحانه وبشكر نعمه

.النكباتتنسبوها لغيره وعلى المسلم أن يعود بنفسه إلى هللا عند حلول المصائب و

هـ1439







ًرا حسًنا هذه الحقوق تبين أهمية االنسان حًيا وميًتا وهذا يترك أث

.في نفوس غير المسلمين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ، إبراهيم إنك حميد مجيد

.إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد





اللهم اغفر له وارحمه. 1.

وعافه واعف عنه. 2.

ونقه من الخطايا. 3.

اللهم أكرم نزله. 4.



.دفنه، اتباع جنازته، الصالة عليه،تكفينه، تغسيله

.تتميز صالة الجنازة عن غيرها أن ال ركوع فيها وال سجود



.إنا هلل وإنا إليه راجعون: يعزيه ويقول



.الدعاء للميت والترحم عليه•

.أنها تهون المصيبة على أهل الميت•

.نصحهم بالصبر•





.الجزع والتسخط ومنه شق الثياب

.المشي على القبور والجلوس عليها

:  لمقال رسول هللا صلى هللا عليه وس: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

ه ومن شهد حتى تدفن كان ل، من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط”

“قيراطان



.شكر هللا على كل حال، الصبر على المصيبة

ويرحم هللا ، السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين

.وإنا إن شاء هللا بكم لالحقون، المستقدمين والمستأخرين



االنتظار حتى يدفن الميت                رفع الصوت بالبكاء

الدعاء للميت بعد الدفن                  المشي على القبور

تعزية أهل البيت                          التبرك بالقبور


