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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٩٦

أحكام الصالة٧
المحتويـــات

صالة القاعد

النية

قراءة الفاتحة

التأمين

سكتات امام

الجهر في حال قضاء الفرض والنوافل

رفع اليدين

إدراك الركعة

الطمأنينة

تحريك اللسان

هيئة السجود

اشارة باصبع

صالة القاعد . ١
أ- في النافلة: 

تصح صـالة القاعد يف النافلة وله نصـف أجر القائم؛ لقوله 
رِ  فُ أَجْ هُ نِصْ لَ ا فَ دً اعِ ىلَّ قَ نْ صَ مَ ، وَ لُ وَ أَفْضَ هُ ائِامً فَ ىلَّ قَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنْ صَ
». (رواه البخاري)،  ـدِ اعِ قَ رِ الْ فُ أَجْ لَـهُ نِصْ ائِامً فَ ىلَّ نَ ـنْ صَ مَ ، وَ ائِـمِ قَ الْ
ضَ  رِ ا مَ ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «إِذَ ا لعذر فله األجر كامالً وإن صـىل قاعدً
ا» يحً حِ يـامً صَ قِ ـلُ مُ مَ عْ انَ يَ ـا كَ ثْلُ مَ ـهُ مِ بَ لَ تـِ رَ كُ ـافَ بْـدُ أَوْ سَ عَ الْ

(رواه البخاري). 

ب- في الفريضة: 
ا عىل الوقوف.  ال تصح صالة القاعد يف الفريضة إن كان قادرً
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٩٧ فقه العبادات المصور

أحكام الصالة

النية . ٢
من أحكام النية: 

ال جيوز قطع النية أثناء الصالة، فمن نو أن يقطع الصالة . ١
انقطعت صالته، ووجب عليه االبتداء من أوهلا. 

مـن أحرم بصالة نفل مل جيز له أن حيوهلا يف أثنائها إِىل صالة . ٢
فريضة.

من أحرم منفردا بصالة فريضة، ثم جاءت مجاعة فإنه جيوز . ٣
له أن حيول نيته إىل نافلة ويكملها ركعتني، ثم يسلم ويصيل 

مع اجلامعة. 
قراءة الفاتحة . ٣

جتب قراءة الفاحتة عىل املصيل حتى ولو كان مأموما يف صالة 
ول اهللاِ   سُ لْفَ رَ نَّا خَ : «كُ الَ تِ  قَ امِ ةَ بْن الصَّ بَادَ نْ عُ جهرية؛ فعَ
 ، ةُ اءَ رَ قِ يْهِ الْ لَ لَتْ عَ ثَقُ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ أَ رَ رَ قَ ، فَ رِ جْ ةِ الفَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ صَ
 ، مْ نَا: نَعَ لْ ؟ قُ مْ كُ امِ لْـفَ إِمَ ونَ خَ ؤُ رَ مْ َتقْ لَّكُ عَ غَ قَال ملسو هيلع هللا ىلص: لَ امَّ فَـرَ لَ فَ
هُ الَ  إِنَّ ، فَ كِتَابِ ـةِ الْ َ احتِ لُوا إِالَّ بِفَ عَ فْ ـالَ : الَ تَ ـولَ اهللا. قَ سُ ا رَ ا يَ ذَ هَ

َا» (رواه أبو داود).  أْ هبِ رَ قْ ْ يَ ةَ ملَِنْ ملَ الَ صَ
التأمين . ٤

، سـواء  التأمـني: قـول املصيل: «آمني» وهو سـنة لكل مصلٍّ
اإلمـام، أو املأمـوم، أو املنفـرد، أو املفرتض، أو املتنفل، سـواء 
يف الصـالة الرسيـة، أو اجلهريـة، ويرس به يف الرسيـة وجيهر يف 

اجلهرية.
نْ وافَقَ  هُ مَ إنَّ نُوا، فَ أمِّ امُ فَ مَ نَ اإلِ ودليلـه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا أمَّ

بِه». (رواه البخاري).  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ رَ لهُ ما تَ فِ ةِ غُ نيَ املَالئِكَ أْمِ ينُهُ تَ أْمِ تَ
سكتات ا�مام . ٥
سكتة بني التكبري والقراءة ألجل دعاء االستفتاح.. ١
مل يثبت يف السـنة سـكتة لإلمام بني قراءة الفاحتة والسـورة . ٢

بعدها.
سكتة بعد االنتهاء من القراءة قبل الركوع. . ٣

الجهر حال قضاء الفرض . ٦
وفي النوافل 

إذا فاتتـه الصـالة وأراد قضاءهـا فهل يرس أم جيهـر؟ العربة 
ا  بالصـالة ال بوقـت القضـاء، فلو قـىض الصالة اجلهريـة هنارً

جهر.
والسـنة اإلرسار يف النوافـل إال مـا ورد فيـه دليـل باجلهـر، 

كالرتاويح واخلسوف.
رفع اليدين . ٧

ترفع اليدين يف املواضع التالية: 
تكبرية اإلحرام.. ١
تكبرية الركوع.. ٢
عند القيام من الركوع.. ٣
عند القيام بعد التشهد األول. . ٤
إدراك الركعة . ٨

إذا أدرك املأمـوم الركوع مع اإلمـام فقد أدرك الركعة؛ لقوله 
» (رواه أبو داود).  ةَ عَ كْ كَ الرَّ رَ دْ أَدْ قَ وعَ فَ كُ كَ الرُّ رَ نْ أَدْ ملسو هيلع هللا ىلص: «ومَ

الطمأنينة . ٩
الطمأنينـة يف مجيع أركان الصالة ركـن من األركان ال تصح 
ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ الصـالة بدوهنا؛ ملـا روي عَ
ولِ  سُ ىلَ رَ ـلَّمَ عَ اءَ فَسَ مَّ جَ ، ثُ ىلَّ لٌ فَصَ جُ لَ رَ خَ ، فَدَ ـجدَ لَ املَْسْ دَخَ
 ، لِّ ـعْ فَصَ جِ : «ارْ ـالَ ، وقَ مَ ـالَ ـولُ اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص السَّ سُ دَّ رَ ـرَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِ  فَ
اءَ إِىلَ  مَّ جَ ، ثُ ىلَّ انَ صَ امَ كَ ىلَّ كَ لُ فَصَ جُ عَ الرَّ جَ ». فَرَ ـلِّ ْ تُصَ إنَّـكَ ملَ فَ
 .« مُ الَ يْكَ السَّ لَ عَ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ سُ الَ رَ قَ ، فَ يْهِ لَ لَّمَ عَ النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ
ثَ  لِكَ ثَالَ لَ ذَ تَّى فَعَ ». حَ لِّ ْ تُصَ إِنَّـكَ ملَ ، فَ لِّ عْ فَصَ جِ : «ارْ الَ ثُـمَّ قَ
ا،  ذَ َ هَ ريْ ـنُ غَ سِ ا أُحْ َقِّ مَ ثَكَ بِاحلْ عَ ي بَ الَّذِ : وَ لُ جُ الَ الرَّ قَ ، فَ اتٍ ـرَّ مَ
كَ  عَ َ مَ يَرسَّ ا تَ أْ مَ رَ مَّ اقْ ، ثُ ْ ربِّ ةِ فَكَ الَ تَ إِىلَ الصَّ ا قُمْ : «إِذَ الَ نِي. قَ لِّمْ عَ
لَ  تَدِ عْ تَّى تَ عْ حَ فَ مَّ ارْ ا، ثُ اكِعً ئِنَّ رَ تَّـى تَطْمَ عْ حَ كَ مَّ ارْ ، ثُ آنِ رْ قُ ـنَ الْ مِ
عْ حتَّـى تَطْمئِنَّ  فَ ا، ثمّ ارْ دً ـاجِ ئِنَّ سَ تَّى تَطْمَ دْ حَ ـجُ مَّ اسْ ، ثُ ائِـامً قَ

لِّها» (رواه البخاري).  التِك كُ لِكَ يفِ صَ لْ ذَ ا، وافْعَ السً جَ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور٩٨

تحريك اللسان . ١٠
ال يكفي يف قراءة القرآن والتكبريات واألذكار جمرد القراءة القلبية، بل ال بد من النطق بذلك، وأقله حتريك اللسـان والشـفتني 

بالقراءة. 
هيئة السجود . ١١

« اهُ مَ دَ قَ ، وَ بَتَـاهُ كْ رُ ، وَ اهُ فَّ كَ ، وَ ـهُ هُ جْ : وَ افٍ ةُ أَطْـرَ ـبْعَ هُ سَ عَ دَ مَ ـجَ بْدُ سَ عَ دَ الْ ـجَ ا سَ السـجود يكون عىل سـبعة أعظم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
 (متفق عليه). 

١٢. ا�شارة با)صبع 
َا».  و هبِ عُ دْ ا، يَ هَ كُ َرِّ تُهُ حيُ أَيْ رَ هُ فَ بَعَ عَ إِصْ فَ مَّ رَ ر  «ثُ جْ ائِلَ بْنَ حُ السنة اإلشارة باألصبع يف التشهد؛ حلديث وَ

(رواه النسائي). 

اجلهبةالكفانالركبتانالقدمان
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٩٩ فقه العبادات المصور

أحكام الصالة

 ال ينبغي 

اجلهـر بالنيّـة والقـول بوجـوب  -
مقارنتها مع تكبرية اإلِحرام.

عند  - زيـادة لفظـه ((والشـكر)) 
قوهلـم: ((ربنـا ولـك احلمـد)) 
يادة مل تثبت عن رسول  وهذه الزّ

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
زيادة لفظ ((سيدنا)) يف التّشهد،  -

الة عىل رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص  أو يف الصّ
الة. يف الصّ

باليـد  - اإلشـارة  التسـليم  عنـد 
 اليمنى جهة اليمـني، وباليرس

للجهة الثانية.
مصافحة املصلني بعضهم بعضا  -

ا، واآلخر:  وقول أحدهـم: حرمً
ا، ونحو ذلك. مجعً

ما يفعله البعض بعد الصالة من  -
قـراءة أحدهـم آية الكـريس، ثم 
يقـول: سـبحان اهللا، فيسـبحون 

... إلخ. 
مسح الوجه بعد الدعاء والذكر. -
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