السنن والمندوبات والمكروهات في الصالة
من السنن المباحات والمندوبات في الصالة
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دعاء االستفتاح بعد تكبيرة االحرام .
التعوذ عند القراءة .
قول آمين عند االنتهاء من سورة الفاتحة
الزيااادة ااد الاادعاء بعااد الت ااريع عنااد الر ااع ماان الر ااو بعااد قااول ربنااا لا
الحرد مثل قول ربنا ل الحرد ملء ال روات واألرض وما بينهراا ومالء ماا
شئت من شدء بعد أهل الثناء والرجد أحق ما قال العبد لنا ل عبد.
ما زاد على ألت بيحه الواحدة عند الر و وال جود والدعاء يها .
الدعاء بقول ربد أغفر لد بين ال جدتين
االستراحة بعد ال جدتين
التعوذ من أربعة أشياء لرا جاء د االثر عن رسول هللا صلى هللا عليه والهه
قال " :تعوذوا باهلل من أربع مهن فننها المىيهى والممهات وفننها المبهر ومهن
عذاب النار ومن فننا المسيح الدجال" .الدعاء قبل التشهد االخير والت ليم.
القنوت د صالة الوتر.
الت االيره الثانيااة عنااد االنتهاااء ماان الاااالة وااللتفااات جهااة اليرااين والشاارال
وسنن الاالة ال تبطل الاالة بتذ رها وال ي جد سجود ال هو لها .
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االمور المكروهه في الصالة
ما يكره في الصالة :
 -1الاااااااالة بحطاااااارة الطعااااااام -قههههههال رسههههههول هللا صههههههلى هللا عليههههههه والههههههه
"ال صالة بىضرة الطعام".
 -2عند مدا عة االخبثين (الباول والااا)  -لمولهه صهلى هللا عليهه والهه "ال صهالة
بىضرة الطعام وال هو يدافعه االخبثان".
 -3ر اااااااااع الباااااااااار الاااااااااى ال اااااااااراء -لمولهههههههههه صهههههههههلى هللا عليهههههههههه والهههههههههه
"ليننههههي اقهههوام يرفعهههون ابصهههارهم الهههى السهههمات فهههي الصهههالة او لهههن ط ن
ابصارهم".
 -4ااا الشااعر والثااو لمولههه صههلى هللا عليههه والههه "أمههر النبههي صههلى هللا عليههه
وسههلم ان يسههلد علههى سههبعا اعفههم وال يكههر وبههه وال نههعره والكههر بمعنههى
اللمع اي ال يلمعهما وال يضمهما" .
 -5م ابقة االمام لموله صهلى هللا عليهه والهه" أمها ي ىهى احهدام اذا رفهع رأسهه
قبل االمام ان يلعل هللا رأسه رأس حمار".
 -2ال دل وتاطية الفام اد الااالة لمولهه صهلى هللا عليهه والهه "نههى رسهول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن السدل في الصالة وان يغطي الرجل فاه".
-7

التخار د الاالة -لمولهه صهلى هللا عليهه والهه "نههى رسهول هللا صهلى هللا
عليه وسلم ان يصلي الرجل من صراً".

 -8ا تااراا الااذراعين ااد ال ااجود -لمولههه صههلى هللا عليههه والههه "اعنههدلوا فههي
السلود وال يبسط احدام ذراعيه انبساط الكلب" .
 -9االلتفات د الاالة -لموله صلى هللا عليه واله "حين سهلل عهن االلن هات فهي
الصالة فمال هو اخنالس ي نلسه الىيطان من صالة العبد ".
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 -11النظر الى غير موضع ال جود ألن ذل يخرجه من الخشو د الاالة.
 -11الاااالة عنااد تركاان النااوم -ألنااه ال ياادر مااا يقولااه عنااد الاااالة ولنهههي النبههي
صلى هللا عليه واله عن ذلك فمال :
" ليصلي احدام نىاطه فإذا فنر فليمعد".
 -12الروا)ح الكريهة التد تخرج من الفم عند عدم تنظيا االسنان بعد الطعام
وعدم استعرال ال واك الذ يطيب را)حة الفم -والروا)ح الكريهة تؤذ
الرال)كة وتؤذ الناس.

 .31العبث د الاالة بلحيته وما شابهه ،ثوبه مثال.قال تعالى  ( :قد أ لح الرؤمنون
الذين هم د صالتهم خاشعون سورة ( الرؤمنون اآلية ( . 1-2ومن العبث رقعة
األصابع د الاالة.

 .14االلتفات د الاالة بعنقه بال حاجة ،أو تقليب باره يرينا وي ارا .قال صلى هللا
عليه وآله عن التلفت د الاالة ( :اختالس يختل ه الشيطان من العبد ) .

 .15الاالة بلباس يه تااوير أ صورة شجر أو حيوان  ،را بال برن يجعل
على قرياه صورة ماند أو ال عب وما أشبهه .ال بد من االد د الاالة.
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األماان الني تكره الصالة فيها :
 -1الاالة د مرر الناس ،إن الاالة د الطريق مذهبة للخشو  ،وذل
يالد أمام التلفاز إنه يذهب الخشو من النظر للاور التد يه .

رن

 -2الاالة د داخل الحرام ألنه مظنة النجاسة .
 -3وتكره الاالة د الرزبلة والرجزرة ألنها مظنة النجاسة .
 -4يكره الاالة د الكني ه مع أنها تاح و ذا تكره د معبد اليهود ،ونحوهرا من
أما ن الف ق والكفر .إن الكني ة وما شابهها ال تخلو من التراثيل والتااوير.
 -5تكره الاالة د الرقبرة التد لم تنبش ،أما مقابر االنبياء والشهداء ال راهة.

المكروهات عند صالة اللماعا في المساجد :
 -1الر ض او الهرولة الى الر جد بعد االذان او اثناء االقامة او د
الاالة .
 -2ايقاف الرر بات و ال يارات د ابوا الر اجد او امام الراالح
العامة او الدور الرحيطة بالر جد او قطع الطرقات او التطييق على
الناس والت بب بأذاهم .
 -3االسراف د استخدام ماء الر جد للوضوء او تخريب وتقذير محالت
الوضوء .
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 -4ارتداء الرالبس غير الرناسبة للوقوف بين يد هللا ( الرالبس التد
تحو على صور او رسوم غير ال)قة  ،و ذل مالبس العرل التد
تحو نجاسات قد تنجس را الر جد او الرالين الرجاورين .
 -5ا ل الثوم والبال قبل القدوم للر جد الن الر)حة الكريهة تؤوذ
الرال)كة والر لرين د الر جد .
 -6الرا)حة الكريهة د الج م او د الرالبس او الجوار النتنة .
 -7التزاحم مع الرالين وتخطد رقابهم على الافوف االولى عند القدوم
للر جد متاخرين واالولى الوقوف د الافوف التد يها سعة الن
اذية الر لرين يها اثم .
 -8ر ع الاوت بالقراءة او الدعاء او الت بيح د الاالة ال رية برا
ي رع من حوله .
 -9الت ابق مع االمام د الاالة .
مزاحرة الرالين عن اليرين وعن الي ار باليدين او القدمين
-11
د القيام او د ال جود برا يؤذيهم .
ر ع الاوت د الر جد باير ذ رهللا قبل او اثناء او بعد
-11
الاالة .
طقطقة االصابع او تشبيكها او التثا)ب باوت عالد او الترخ
-12
او التجشأ او استخدام النقال او ر ع الاوت داخل الر جد .
وضع االحذية والرداسات عند مداخل الر اجد او د باحاتها
-13
وعدم وضعها د االما ن الرخااة لها مرا يؤذ الرالين و يه قلة
اد مع بيوت هللا .
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-14

الررور بين يد الرالد ومكان سجوده بدون حاجة او عذر.

حرل االسلحة واالالت الجارحة او ما شابهها ( اال للركلفين
-15
بحراية الرالين او من يتوجب عرلهم حرل ال الح الع كر
والشرطة .
تاطية الوجه له او جزء منه ( من منابت الشعر من االعلى
-16
الى اسفل الذقن بدون عذر.
الدخول على االمام د القراءة الجهرية او الهيئات بدون تيقن
-17
وسابق علم .

انفر الرابط
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