
سنن الصالة
السنن املؤكدة:  -

قراءة سورة الفاحتة وشيء من القرآن يف صالة الصبح وأولي باقي الصلوات،      - قول مسع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد،      - قول سبحان  	-
ربي العظيم يف الركوع ثالث وقول سبحان ربي األعلى يف السجود ثالث،      - تكبرية االنتقال من القيام إىل السجود ومن السجود إىل اجللوس 
ومنه إىل القيام،      - التشهد األول والثاني واجللوس هلما،      - السر يف الصالة السرية واجلهر فيما عداها يف أولي الصلوات،      - الصالة على 

النيب يف التشهد األخري.

السنن الغري مؤكدة:  -
دعاء االستفتاح »سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل امسك وال إله غريك«،      - االستعاذة يف الركعة األوىل والبسملة سرا يف كل  	-
ركعة،      - رفع اليدين حذو املنكبني عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من اثنتني،      - قول آمني عند نهاية سورة 
الفاحتة لقوله صلى اهلل عليه وسلم »إذا قال اإلمام )غري املغضوب عليهم وال الضالني( فقولوا آمني فإن من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه«،      - تطويل القراءة يف الصبح والتقصري يف العصر واملغرب والتوسط يف الظهر والعشاء،      - قول »ربي اغفرلي وارمحين وعافين 
واهدني وارزقين«،      - وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى،      - الدعاء يف السجود،      - الدعاء يف التشهد األخري بعد الصالة على 

النيب صلى اهلل عليه وسلم،      - التيامن بالسالم،      - التسليمة الثانية على اليسار،      - الذكر والدعاء بعد السالم.

مكروهات الصالة
االلتفات بالرأس أو بالبصر،      - رفع البصر إىل السماء،      - التخصر وهو وضع اليد على اخلاصر،      - أال يكف املصلي ما اسرتسل من شعره  	-
أو كمه أو ثوبه لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وال أكف شعرا وال ثوبا«،      - تشبيك األصابع وفرقعتها،     - مسح 
احلصى أكثر من مرة من موضع السجود،      - العبث وكل ما يشغل عن الصالة ويذهب خشوعها،      - القراءة يف الركوع والسجود،      - مدافعة 

األخبثني،      - الصالة حبضرة الطعام،     - اجللوس على العقبني واهرتاش الذراعني

مبطالت الصالة
ترك ركن من أركان الصالة دون تداركه أثناء الصالة أو بعدها بقليل،      - األكل والشرب أثناء الصالة،      - الكالم لغري إصالحها،      - الضحك  	-
قهقهة،      - العمل الكثري واشغال القلب واألعضاء بغري الصالة،      - زيادة مثل الصالة سهوا كأن يصلي الظهر مثانية،      - ذكر صالة قبلها 

كأن يدخل يف العصر ثم تذكر عدم صالة الظهر.

ما يباح يف الصالة
العمل أو احلركة اليسرية كإصالح الرداء أو العمامة،      - التنحنح عند اإلضطرار إليه،      - إصالح من يف الصف جبنبه،      - التثاؤب ووضع  	-
اليد على الفم،      - االستفتاح على اإلمام والتسبيح له إن سهى،      - دفع املارين بني يديه،      - قتل احلية والعقرب،      - اإلشارة بالكف على 

من ألقى التحية.

سجود السهو
يكون سجود السهو يف حال السهو يف الصالة كزيادة ركعة أو سجدة أو حنوهما وجب سجود سجدتني جربا للصالة بعد إمتامها، وكذلك من 
ترك سنة مؤكدة من سنن الصالة سهوا فإنه يسجد قبل سالمه، وكذلك ترك التشهد الوسط وعدم تذكره إال بعد استتمام القيام فإنه ال 
يرجع إليه وعليه السجود قبل السالم، وكذا من سلم من صالته قبل إمتامها فإنه يعود إن قرب الزمن فيتم صالته ويسجد لفعله ذلك صلى 
اهلل عليه وسلم ملا سلم من اثنتني فأخرب بذلك فعاد فأمت الصالة وسجد بعد السالم. كما قام مرة من الركعة الثانية ومل يتشهد فسجد قبل 
السالم وقال: »إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليتبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان 

صلى مخسا شفعن له صالته وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما للشيطان«. وأما من سها خلف اإلمام فال سجود عليه.

صالة اجلماعة، اإلمامة، املسبوق
حكم صالة اجلماعة:   1-

صالة اجلماعة سنة واجبة يف حق كل مؤمن مل مينعه عذر من حضورها و ذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم: » ما من ثالثة يف قرية وال بدو 
ال تقام فيهم صالة اجلماعة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الشاة القاصية«. وقوله أيضا » والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر حبطب فيحتطب ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا ثم آمر رجال فيؤم الناس ثم أخالف إىل رجال ال يشهدون اجلماعة فأحرق 
عليهم بيوتهم«. وقوله لألعمى الذي قال له: يا رسول اهلل ليس لي قائد يقودني إىل املسجد فرخص له فلما وىل دعاه فقال: هل تسمع اآلذان 

قال: نعم، قال له: فأجب«.

فضل صالة اجلماعة:   2-
فضل صالة اجلماعة كبري لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »صالة اجلماعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة«، وقال أيضا: »صالة 
اجلماعة تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه مخسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى املسجد ال يريد إال الصالة 
مل خيط خطوة إال رفعه اهلل بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل املسجد وإذا دخل املسجد كان يف صالة ما كانت الصالة حتبسه وتصلي عليه 

املالئكة ما دام يف جملسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارمحه ما مل حيدث«.

أقل صالة اجلماعة:   3-
أقلها اثنان وكلما كثر العدد كان أحب إىل اهلل تعاىل لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته 
مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إىل اهلل«. وكونها يف املسجد أفضل واملسجد البعيد أفضل من القريب لقوله 

صلى اهلل عليه وسلم: »إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى« رواه مسلم.

شهود النساء هلا:  4-
وللنساء أن يشهدن صالة اجلماعة يف املساجد إن أمنت الفتنة ومل خيش أذا لقوله عليه الصالة والسالم: »ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل«. 

غري أن صالة املرأة يف بيتها أفضل هلا لقوله عليه الصالة والسالم: »ليخرجن تفالت« أي غري متطيبات.
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