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 شروط الصالة -4

 :شروط الصالة 

 الشروط التي ال تصح الصالة إال بها سبعة، وهي:

 الوضوء، بأن يكون المسلم طاهراً من الحدث األصغر واألكبر. -1

 طهارة البدن، والثوب، ومكان الصالة من النجاسات. -2

 دخول وقت الصالة. -3

 اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين. -4

 بال القبلة.استق -5

 النية، بأن ينوي بقلبه الصالة هلل قبل تكبيرة اإلحرام، وال يتلفظ بها بلسانه. -6

 في الهيئة والعدد. ملسو هيلع هللا ىلص النبي الموافقة، بأن يصلي كما صلى -7

 :حكم النية 

 كل عمل يُبتغى به وجه هللا ال بد له من نية، فاألعمال ال تقبل إال بنية.

 والنية قسمان:

 أن ينوي بقلبه الوضوء، أو الصالة، أو الصوم ونحو ذلك.نية العمل، ب -1

 نية المعمول له، بأن ينوي بعمله وجه هللا عز وجل، والتقرب إليه. -2

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  َخطَّاِب َرضَي هللاُ َعنهُ الُعَمَر بن َعْن 

 .(1)متفق عليه .«ٍئ َما نََوىاِت، َوإنََّما ِلُكل ِ اْمرِ ن ِـيَّ إنََّما األْعَماُل بِال»

                                                 

 (.1907ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 :حكم تغيير النية أثناء الصالة 

كل عمل ال بد له من نية، ويجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصالة  -1

من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأموم إلى منفرد، أو من نية فرض 

 إلى نية نفل ال العكس.

ن كتغيير نية العصر إلى ال يجوز للمصلي تغيير النية من معين لمعي -2

الظهر، وال يجوز أيضاً من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها 

الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفرداً، ثم يحولها 

 إلى نافلة لحضور جماعة مثالً.

إذا قطع المصلي النية أثناء الصالة انقطعت صالته، ووجب عليه االبتداء  -3

 من أولها.

 :صفة الصالة المقبولة 

 كل عمل ال يكون مقبوالً عند هللا إال بأمرين:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون خالصاً هلل تعالى، وأن يكون مطابقاً لما جاء عن رسول هللا 

 فإن فُقد أحد الشرطين أو كالهما فهو عمل مردود غير مقبول.

   (يتيت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يت) قال هللا تعالى: -1

 .[110]الكهف:

 .(1)أخرجه البخاري. «ل ِـيأصَ  نِـيوتُـمُ َصلُّوا َكَما َرأيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَال النَّبيُّ وَ  -2

متفق  «.َو َرد  فَـهُ ِه فِـيَس لَـيْ أْمِرنَا َهذَا َما  فِـيَمْن أْحدََث » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَال النَّبيُّ  -3

                                                 

 (.631برقم )أخرجه البخاري  ( 1)
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 .(1)عليه

 :حكم استقبال القبلة 

يتجه بقلبه إلى هللا، يتجه المصلي ببدنه إلى معظَّم بأمر هللا وهو الكعبة، و

 وأحكام استقبال القبلة كما يلي:

 يجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إلى ذات الكعبة. -1

يجب على من يصلي بعيداً عن الكعبة في مكة  أو خارجها أن يتوجه إلى  -2

 جهتها.

راد يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة أن يستقبل القبلة، وإن أ -3

أن يصلي نوافل على مركوبه من سيارة ونحوها صلى إلى القبلة إن 

تيسر، وإال صلى إلى جهته التي يقصدها، سواء كانت إلى القبلة أو 

 غيرها.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ )قال هللا تعالى:  -1

 .[144]البقرة: (  ڭ

السَّفَِر  فِـي ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: َكاَن النَّ  ـماْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعِن اْبِن ُعَمَر  -2

َهْت  تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  يْ ، يُوِمُئ إِيَماًء، َصالَةَ البِـهِ َحْيُث تََوجَّ فََرائَِض، الِل إِالَّ لَـّ

 .(2)متفق عليه .تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  تِـرُ َويُو

 :حكم من صلى لغير القبلة 

 المصلي له أربع حاالت:

                                                 

 (.1718ومسلم برقم ) (,2697البخاري برقم ) أخرجه ،متفق عليه( 1)

 (.700ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1000أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 ن صلى في الحضر لغير القبلة جاهالً أو ناسياً فهذا يعيد الصالة.إ -1

 إن صلى في السفر لغير القبلة، وأمكنه السؤال فلم يسأل فهذا يعيد الصالة. -2

 إن صلى بعد أن سأل ولم يهتد، أو لم يجد من يسأله فهذا ال يعيد الصالة. -3

السفر أو الحضر فهذا إن صلى لغير القبلة متأوالً جازماً بصحة جهته في  -4

 ال يعيد مطلقاً.

 :كيف يصلي من لم يعرف القبلة 

يجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة، فإن خفيت عليه، ولم يجد 

من يسأله عنها، اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، وال إعادة 

 عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة.

 :صفة اللباس في الصالة 

لم من المالبس ما شاء كالثياب واإلزار والرداء والسراويل يلبس المس

 ونحوها.

 وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب الساترة.

ً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه  وال يحرم من اللباس إال ما كان محرما

صور ذوات األرواح فيحرم على الذكور واإلناث، أو كان محرماً 

ة، أو ثوب فيه إسبال، أو فيه تشبه لوصفه كصالة الرجل في ثوب المرأ

ً لكسبه كالثوب المغصوب أو المسروق ونحو  بالكفار، أو كان محرما

 ذلك، أو كان نجساً كالمتلوث بالغائط أو البول حتى يطهر.

 :حسن التجمل في الصالة 

هللا جميل يحب الجمال.. وأشرف أحوال اإلنسان أن يقف بين يدي ربه 
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 للعبادة.. فينبغي له أن يتجمل لهذا الموقف العظيم بأحسن ما يملك.

ل ظاهره بأحسن اللباس كما قال سبحانه:    ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)فيجم ِ

 .[31]األعراف:

ل باطنه بأحسن الصفات، وهي التقوى كما قال سبحانه: ڄ ڄ ڃ ڃ ) ويجم ِ

 .[26]األعراف:(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 :حد عورة الرجل والمرأة 

 يجب على الرجل والمرأة ستر العورة في الصالة وخارجها.

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة.. والمرأة كلها عورة في الصالة إال 

عليها وجهها وكفيها وقدميها... فإن كانت بحضرة رجال أجانب وجب 

 ستر جميع بدنها.

 :صفة صالة العراة 

 المصلي إذا لم يجد اللباس، أو لم يقدر عليه يصلي حسب حاله.

ً إن كانوا في ظلمة، وال يبصرهم أحد، ويتقدمهم  فالعراة يصلون قياما

إمامهم.. فإن كان حولهم أحد، أو في النهار، أو في نور، صلوا قعوداً، 

  ونساءاً صلى كل نوع على حدة.وإمامهم وسطهم.. وإن كانوا رجاالً 

 :حكم الصالة في ثوب محرم 

من صلى في ثوب محرم كالمغصوب أو المسروق، أو صلى رجل في 

ثوب حرير، أو صلى في ثوب امرأة ونحو ذلك، فالصالة صحيحة، لكنه 

 آثم.

 :أفضل أوقات الصلوات الخمس 
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قتها، يجب على المسلم أن يصلي كل صالة من الصلوات  الخمس في و -1

 وال تصح منه قبل الوقت، ويحرم عليه تأخيرها عن وقتها إال لعذر.

الذي واظب  ملسو هيلع هللا ىلصالسنة أن يصلي كل صالة في أول وقتها؛ ألنه فعل النبي  -2

 عليه، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت.

والسنة في صالة العشاء أن يصليها في ثلث الليل إن لم يشق على الناس،  -3

 ها في أول وقتها.فإن كان فيه مشقة صال

والسنة في صالة الفجر أن يصليها في أول وقتها بغلس، وينصرف منها  -4

 بغلس، وأحياناً ينصرف حين يسفر.

والسنة في صالة الظهر أن يصليها في أول وقتها، وفي شدة الحر  -5

 يؤخرها إلى قرب صالة العصر.

 :مكان الصالة 

حمام، والحش، والمكان األرض كلها مسجد تصح الصالة فيها إال ال -1

النجس، ومأوى اإلبل، والمقبرة، إال صالة الجنازة فتصح في المقبرة 

 لمن لم يصل عليها.

السنة أن يصلي المسلم على األرض، أو  الفُُرش، أو الحصير، أو  -2

الُخـْمرة وهي حصير أو نسيج بمقدار الوجه، وكل ذلك صلى عليه النبي 

، والمداومة على ملسو هيلع هللا ىلصثر من فعله ، والصالة على األرض هي األكملسو هيلع هللا ىلص

 أحدهما فقط خالف الهدي.

تشرع الصالة في المسجد في أي مكان، وأفضله ما كان أخشع لقلبه،  -3

 وأفضله في صالة الجماعة الصف األول عن يمين اإلمام.
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يسن للرجل أن يصلي النوافل في بيته، فإن أفضل صالة المرء في بيته  -4

الجماعة كالتراويح ونحوها فيصليها جماعة إال المكتوبة، وما تشرع له 

 في المسجد، واألَْولى أن يصلي في المسجد الذي يليه وال يتتبع المساجد.

يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، وال تُـمنع من الذهاب  -5

 للمسجد إن أرادت الصالة فيه، حسب المأذون به شرعاً.

 :حكم الصالة بغير طهارة 

 الصالة إال بالطهارة التامة من الحدث األصغر واألكبر. ال تصح

ال تُْقبَُل َصالةُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن 

ىَمْن أْحدََث حَ  أ تَـّ َحدَُث يَا أبَا القال َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت: َما «. يَتََوضَّ

 .(1)متفق عليه ُضَراٌط.ةَ؟ قال: فَُساٌء أْو ْيـرَ ُهرَ 

 :حكم من اشتبه عليه الوقت 

من اشتبه عليه وقت الصالة أو الصيام كاألسير، والنائي عن األمصار، 

 فال يخلو من ثالث حاالت:

 أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصالته صحيحة. -1

أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصالته صحيحة؛ ألن ما بعد  -2

 قضاء.الوقت وقت لل

أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصالته غير صحيحة؛  -3

ألنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفالً، ويعيد فرضه من صوم أو 

 صالة.

                                                 

 (.225ومسلم برقم )واللفظ له، (, 135أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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