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  أخطــــــــاء 
  ومسائــــل فـــي الصـــــالة 

مروا أوالدكم وهم أبناء سبع سنني      � :�إذا بلغ البنني والبنات سن السابعة يأمرهم وليهم بالصالة ليعتادها لقول النيب              ) ١
  .�واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع

الة سواء كان يف بالد املسلمني أو بالد الكفار أو يف السفر، لعمـوم              يشرع للمسلم اآلذان واإلقامة إذا حضرت الص       ) ٢
  .�إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم(بن حويرث وأصحابه ملالك  �قوله 

  .إذا شك املسلم يف طهارة أحد مالبسه فإنه يبقى على األصل وهو الطهارة، واليقني ال يزول بالشك ) ٣
  . تكون جهراً  فمن أقام الصالة فليجهر اء سواء كان منفرداً أم غري منفرداملشروع يف اإلقامة أن ) ٤
  .�يشرع للمسلم بعد االنتهاء من مساع اآلذان مباشرة الصالة على النيب  ) ٥
  .السنة عند مساع اإلقامة للصالة أن يقول كما يقول املقيم، ألا آذان ثاين فتجاب كما جياب اآلذان ) ٦
  . ض أو النفاس قبل خروج وقت الصالة الضروري  لزمتها تلك الصالةإذا طهرت املرأة من احلي ) ٧
من نام عن صالة أو نسيها مث دخل وقت الصالة اليت بعدها وأقيمت الصالة فأنه يدخل مع اإلمام بنية الـصالة الـيت               ) ٨

ض يـوم   أنه شغل عن الفرائ   � :�م صالة على صالة وقد ثبت عن النيب         دوال يق . ها مث بعد ذلك يصلي األخرى     ينس

  .�األحزاب فصالها مرتبة بعد غروب الشمس
  . ساتر ال يصف البشرة وال حيدد العورةسالواجب على الرجل املصلي أن يستر ما بني السرة والركبة بلبا ) ٩
  .يشرع رفع الصوت بالقرآن يف الصالة اجلهرية ولو للمنفرد ) ١٠
 يف قراءتـه    � وكان من هدي النيب      �آن ترتيالً ورتل القر �:  وإعطاء كل حرف حقه فقال تعاىل      اهللا بترتيل القرآن   أمر ) ١١

 ..كانت ترتيالً ال هذا وال عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً وكان يقطع قراءته آية آية، وكان ميد عند حرف املد
 جتوز قراءة القرآن يف الصالة من املصحف يف رمضان ويف غريه يف الفريضة ويف النافلة أثناء الصالة اجلهرية إذا دعـت                    ) ١٢

 .احلاجة إىل ذلك
إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فـصلوا               �:  �قال رسول اهللا     ) ١٣

 .رواه اجلماعة إال الترمذي. �وما فاتكم فأمتوا
والسكتة الثانيـة قبـل   ، لإلمام يف الصالة اجلهرية سكتتان ، سكتة بعد تكبرية اإلحرام من أجل قراءة دعاء االستفتاح     ) ١٤

 .الركوع للفصل بني القراءة والركوع
 يسوى ظهره يف الركوع، وميكن كفيه من ركبتيه، ويشرع للمصلي بعـد الرفـع مـن الركـوع أن                    �كان النيب    ) ١٥

اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واد أحق مـا قـال                   �:يقول

 .� عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلدالعبد وكلنا لك

 .�رب اغفر يل وارمحين واجربين واهدين وارزقين� يقول بني السجدتني �كان النيب  ) ١٦
خيطي بعض من يسجد إال أن جبهته وأنفه ال يصالن األرض يف السجود فهذا صالته باطلة، ملا ثبت من قـول الـنيب     ) ١٧

واألصل يف األمر الوجوب، اللـهم      .  احلديث �... وأشار إىل أنفه     –اجلبهة  : سجد على سبعة أعظم   أمرت أن أ  �:�
 . من وضعهما على األرض فصالته صحيحةإال إذا كان معذوراً  عذراً مينعه 

 والواجب يف ذلك مرة واحـدة،       �سبحان ريب األعلى  �:يقول الساجد للسهو والتالوة ما يقول يف سجوده يف صالته            ) ١٨

 .ىن الكمال ثالث مراتوأد



 ٢

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة                �: يقول بعد التشهد   �كان النيب    ) ١٩
 أبو بكر الصديق دعاء يدعو به يف صالته فعن أيب بكر رضـي              �وعلم  . �جال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات      دال

 كـثرياً وال   اللهم إين ظلمت نفسي ظلمـاً     �:قل  : علمين دعاء أدعو به يف صاليت  قال        : �اهللا عنه قال لرسول اهللا      
 . متفق عليه�، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيميغفر الذنوب إال أنت

 .ال جيوز للمأموم أن يسلم قبل سالم إمامه وال معه بل يسلم بعده ) ٢٠
إذا صلى أحـدكم  �:السفر، يف الفريضة والنافلة، ويف املسجد وغريه، لعموم حديث    الصالة إىل سترة سنة يف احلضر و       ) ٢١

لى وبينه وبني   ص دخل الكعبة ف   �رواه أبو داود بسند جيد ويف حديث بالل أن النيب           . �فليصل إىل سترة وليدن منها    
م املرور بني يدي املـصلي      وحير. �فليخط خطاً وال يضره ما مر بني يديه       �اجلدار حنو ثالثة أذرع ومن مل جيد سترة         
لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خرياً له مـن                �:سواء اختذ سترة أم ال، لعموم حديث        

ذلك الصالة باملسجد احلرام، فرخصوا للناس املرور بـني يـدي           من  واستثىن مجاعة من الفقهاء     . �أن مير بني يديه   
 .املصلي

ع ويف القيام بعد الرفع منه ويف السجود ويف اجللوس بني السجدتني من فرائض الـصالة فمـن مل                   الطمأنينة يف الركو   ) ٢٢
 . يطمئن يف ركن من هذه األركان فصالته باطلة وال تصح صالة من اقتدى به

 . تكمن نزل منه نزيف أثناء الصالة يقطع صالته إال أن يكون الرتيف يسرياً عرفاً فضع عليه قطناً أو حنوه وأكمل صال ) ٢٣
من صلى يف مسجد بين من كسب حمرم كالسرقة أو الربا أو الغناء أو خالط مال البناء مال حمرم فصالة فيه صـحيحة             ) ٢٤

 .واإلمث على صاحبه الذي بناه
ال جيوز اخلروج من املسجد بعد مساع اآلذان لغري الوضوء وقضاء احلاجة وما تدعو إليه الضرورة حىت يصلي، حلديث                    ) ٢٥

 . رواه مسلم يف صحيحه��أما هذا فقد عصى أبا القاسم �:ى رجالً خرج بعد اآلذان فقالأيب هريرة أنه رأ
 وال جنباً إال عابري سبيل حـىت       �: جيوز للجنب واحلائض الدخول إىل املسجد مروراً فقط من غري مكث لقوله تعاىل             ) ٢٦

رواه . �حيل حلائض وال جنـب    إن املسجد ال    � :�وحديث أم سلمة قول النيب      ] ٤٣اآلية  : سورة النساء  [�تغتسلوا
 .ابن ماجة

إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم علـى       �: أنه قال  �مبا ثبت عن النيب     . املشروع للداخل واخلارج من املسجد الدعاء      ) ٢٧
 . � وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم أين أسألك من فضلك�النيب 

لركعة الثالثة يف الصالة الرباعية وبعد التشهد يف الركعة الثانية يف الصالة            ل يسن رفع اليدين حذو املنكبني عند النهوض       ) ٢٨
 . الثالثية

إن رفع الصوت   �:يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصالة املكتوبة ملا ثبت من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال                 ) ٢٩
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا      � :وأنه  قال أيضاً   � �بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب           

 .�مسعته
كل فريضة من صالة وصيام وزكاة وحنوها يكمل ا ما نقص من الفريضة، ومن دخل املـسجد فليـصلي                   لالتطوع   ) ٣٠

إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلـس حـىت يـصلي    � :�ركعتني حتية املسجد و لو كان يف وقت ي لعموم قوله        
 .�ركعتني

ليس هلا سالم ويكرب من سجد سجود التالوة يف اخلفض، وال يكرب يف الرفع من السجود إال إذا                  سجود التالوة سنة و    ) ٣١
كان سجود التالوة وهو يف الصالة فيكرب للخفض والرفع، لعموم األحاديث الصحيحة الواردة يف صفة صالة النيب                 

 . أنه كان يكرب يف كل خفض ورفع�
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