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 ما يكره في الصالة -9

 :ما يكره في الصالة 

 يكره للمصلي أثناء الصالة ما يلي:

 التفات المصلي إال لحاجة كخوف ونحوه.

ة وجهه.. اللثام العبث بالثوب أو البدن أو التراب من غير حاجة.. تغطي

 على فمه وأنفه.

ت ويكره نقر الصالة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفا

  .الثعلب

ويكره التخصر، وهو أن يضع يده على خاصرته، والسدل، وهو إرسال 

الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، وافتراش ذراعيه في السجود، 

 ، وكف الشعر والثوب من غير حاجة.وتشبيك األصابع

ويكره فعل ما ينافي الخشوع في الصالة كالعبث باللحية، وفرقعة 

 أو الغترة، أو العمامة ونحو ذلك.ة، األصابع، والعبث بالساع

ويكره دخوله في الصالة بما يشغله عن الخشوع كاحتباس البول، أو 

الغائط، أو الريح، أو حال الجوع، أو العطش، أو بحضرة طعام يشتهيه 

وهو قادر على تناوله، أو عنده أو أمامه أو معه ما يلهيه عن الخشوع في 

 الصالة.

 الغائط أو الريح: حكم صالة محتبس البول أو 

األفضل للحاقن والحاقب ومحتبس الريح أن يحدث ثم يتوضأ، ليصلي 
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مطمئناً، فإن عدم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشع له، فإن صلى 

 بحاله فصالته صحيحة مع الكراهة.

ي هللا َعن ـَها قَالَتَعائ   َعن   ع ُت َرُسوَل اَشةَ َرض  ال َصالةَ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسم 

بَثَان  ب   ، َوال ُهَو يُدَاف عُهُ األَخ  َرة  الطَّعَام   .(1)سلممأخرجه   «.َحض 

 :حكم الصالة بحضرة الطعام 

َي هللاُ َعن ـُهـَماَعن  اب ن  ُعَمَر  -1 َع َعَشاُء ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرض  إذَا ُوض 

، َوأق يَمت  الصَّالةُ، فَاب دَؤوا ب   ُكم  ، َوال يَ الأَحد  ىع َجل  حَ عََشاء   «.ن ـهُ يَف ُرَغ م   تَـّ

 .(2)متفق عليه

َي هللاُ َعن ـُهـَماَعن  اب ن  ُعَمَر وَ  -2 ي  النَّ  : قالَ قالَ  َرض  إذَا َكاَن أَحدُُكم  ملسو هيلع هللا ىلص: » بـ 

، حَ  لَـىعَ  ىالطَّعَام  فاَل يَع َجل  َي َحاجَ  تَـّ  «.، َوإن  أق يَمت  الصَّالةُ ن ـهُ م   تَـهُ يَق ض 

 .(3)متفق عليه

 :حكم الصالة في ثوب يشغل المصلي 

َي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائ َشةَ  : قَاَم َرُسوُل ا َرض  ي ل  ـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَت  يَصٍة َخـم   فـ 

هَ اذ َهبُوا »قال:  تَـهُ ا قََضى َصاللَـمَّ َها، فَ لَـم  عَ  لَـىذَات  أع الٍم، فَنََظَر إ   ه  بـ  ذ 

يأ لَـىيَصة  إ  َخـم  ال ـم  جَ  بـ  يتُوائ  ُحذَي فَةَ، وَ  اب ن   ه  ه  ب أن ب َجا نـ  ي ـ  هَ ، فَإ  نـ  يت  ل ـهَ ا أنَـّ  نـ 

ً آن ف ي ا يَصال فـ   .(4)متفق عليه «.تـ 

 :حكم االلتفات في الصالة 

                                                 

 (.560برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.559ومسلم برقم )واللفظ له، (, 673أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.559ومسلم برقم )واللفظ له، (, 674أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 واللفظ له. ،(556مسلم برقم )(, و373أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 االلتفات في الصالة اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد.

 

 وااللتفات نوعان:

 التفات حسي بالبدن.. والتفات معنوي بالقلب.

يتفل عن يساره ثالثاً، ويستعيذ باهلل من الشيطان ة المعنوي: ولمعالج

 الرجيم.

 يتوجه مباشرة بكليته إلى القبلة.ولمعالجة الحسي: 

َي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائ َشةَ  : َسأل ُت َرُسوَل اَرض  يت فَات  لَعن  االملسو هيلع هللا ىلص  ٬قالت   فـ 

ت الٌس »الصَّالة ؟ فَقال:  ي  يَـخ  ُهَو اخ  ن  َصالة  تَل ُسهُ الشَّ أخرجه  «.عَب د  الَطاُن م 

 .(1)البخاري

                                                 

 (.751برقم ) أخرجه البخاري ( 1)
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