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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٠٤

مباحات الصالة ومكروهاتها 
ومبطالتها

٩

المحتويـــات
مباحات الصالة

مكروهات الصالة

مبطالت الصالة

أوًال: مباحات الصالة
املـيش يف الصـالة لعلـة حتـدث رشط عدم االنحـراف عن . ١

القبلة كفتح باب جتاه القبلة.
محل األطفال يف الصالة.. ٢
قتل احلية والعقرب يف الصالة. . ٣
االلتفات يف الصالة حلاجة.. ٤
البكاء يف الصالة.. ٥
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.. ٦
الفتح عىل اإلمام.. ٧
اإلشـارة يف الصالة لرد السـالم باألصبع أو باليد (فيجعل . ٨

كف يده إىل األرض وظهرها إىل أعىل).
اإلشارة املفهمة عن املصيل للحاجة تعرض.. ٩
محد اهللا تعاىل إذا رأ ما يستدعيه.. ١٠
البصق والتنخم يف الصالة عن شامله.. ١١
منع املرور بني يدي املصيل. . ١٢

ثانًيا: مكروهات الصالة 
دخول املرء يف الصالة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه . ١

ما يلهيه عن صالته: كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، 
أو حالة جوع أو عطش، أو بحرضة طعام يشـتهيه، أو ينظر 

إِىل يشء يلهيه عن صالته.
العبـث، وهو فعل ما ينايف اخلشـوع واالطمئنان يف الصالة . ٢

مثل: احلركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغرتة 
والساعة، وفرقعة األصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.

االلتفـات بالوجه يف الصالة لغـري حاجة برشط عدم حتول . ٣
البدن عن القبلة وإال بطلت الصالة.
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١٠٥ فقه العبادات المصور

مباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

ة، وهي وسط . ٤ َ عُ الرجل يده عىل اخلارصِ ضْ : وهو وَ ُ رصُّ التَخَ
اإلنسان املُستَدقّ فوق الوركني؛ ألنه من فعل اليهود. 

تغطية الفم واألنف يف الصالة.. ٥
تشمري الثوب والكم ونحو ذلك.. ٦
ا باملكتوف . ٧ كف الشعر ومجعه وضفره للرجال، فيكون شبيهً

الذي ربط يده خلفه، فإذا سجد ال يسجد شعره معه. 
التنخم جتاه القبلة أو عن يمني املصيل.. ٨
رفع البرص إِىل السامء.. ٩
تغميض العينني إِال حلاجة.. ١٠
افرتاش الذراعني يف السجود. . ١١

ثالًثا: مبطالت الصالة 
تيـان بـام ينـايف رشطًا مـن رشوط الصـالة؛ كحصول ما . ١ اإلِ

يبطل الطهارة، أو تعمد كشـف العـورة، أو االنحراف عن 
القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيّة.

تعمد ترك ركن أو واجب يف الصالة.. ٢
العمـل الكثـري فيهـا إِذا كان من غري جنس الصـالة، وكان . ٣

لغري رضورة؛ كامليش وكثرة احلركة.
الضحك والقهقهة.. ٤
الكالم املتعمد.. ٥
ا.. ٦ األكل والرشب عمدً
ا.. ٧ زيادة ركعة أو ركن عمدً
ا قبل إِمامه. . ٨ سالم املأموم عمدً
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