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 :ما يحرم في الصالة 

 يحرم في أثناء الصالة ما يلي:

األكل والشرب عمداً.. الكالم والضحك عمداً.. كشف العورة عمداً.. 

الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.. زيادة ركعة أو سجدة أو ركن 

ن في أو واجب عمداً.. سالم المأموم عمداً قبل إمامه.. قراءة القرآ

 الركوع والسجود ونحو ذلك.

 :مبطالت الصالة 

 تبطل الصالة بما يلي:

 إذا ترك ركناً أو شرطاً عمداً أو سهواً. -1

 إذا ترك واجباً عمداً. -2

 الكالم والضحك عمداً. -3

 األكل والشرب عمداً. -4

 الحركة الكثيرة لغير ضرورة. -5

 زيادة شيء في الصالة كركعة أو سجدة عمداً. -6

 قطع نية الصالة. -7

 حصول ما يبطل الطهارة. -8

 االنحراف عن القبلة. -9

 تعمد كشف العورة. -10
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 مرور المرأة أو الحمار أو الكلب األسود بين يدي المصلي. -11

 :حكم تأخير الصالة عن وقتها 

يحرم على اإلنسان تأخير الصالة عن وقتها إال لناوي الجمع، أو في شدة 

 ونحو ذلك.خوف، أو في شدة مرض 

 .[4،5]الماعون:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ) قال هللا تعالى: -1

ِضي  هللاُ ع ْنـهُ  ِلـي   ع ْن ع  و   -2 ُسوُل ا : قال  قال   ر  اِب: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ر  ش غ لُون ا »ي ْوم  األ ْحز 

أل  هللاُ الُوْسط ى ص الةِ الع ِن الصَّالةِ  ُهـمْ وبُـيُ ع ْصِر، م  قُبُور   تـ  «. اً ن ار ُهـمْ و 

يْ ثُمَّ ص اله ا  ْيِن، الن  بـ  يْ ِعش اء  ْغِرِب و  الن  بـ   .(1)متفق عليه ِعش اِء.الم 

 :حكم التفل تجاه القبلة 

 ال يجوز لإلنسان التفل تجاه القبلة في الصالة وخارجها.

ومن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، والبزاق في 

 المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.

ر   ٬ع ْن ع ْبِدا ْنـُهـما ْبِن ُعم  ِضي  هللاُ ع  ُسول  ار  اقملسو هيلع هللا ىلص  ٬: أنَّ ر  أى بُص  ً ر   فِـي ا

كَّهُ، ثُمَّ أْقب ل  ع  الِجد اِر  ىِقْبل ِة، ف ح  :  لـ  دُُكْم يُص  »النَّاِس ف ق ال  ، ل ِـيإذ ا ك ان  أح 

ْجِهِه إذ ا  ْجِهِه، ف إنَّ هللا  قِب ل  و  ىص  ف ال ي ْبُصُق قِب ل  و   .(2)متفق عليه «.لَـّ

 

                                                 

 واللفظ له. ،(627(, ومسلم برقم )2931أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.547ومسلم برقم )واللفظ له، (, 406أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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