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تناولنا جل  أحكام الصالة )الواجب، واملسنون، واملستحب، في النشرات السابقة 

وعلمنا في الواجب أن تركه يبطل الصالة، بخالف املسنون واملستحب واملكروه، واملكروه(، 

ّعلى التفصيالت التي جاءت في النشرة الخاصة بكل حكٍم منها.

وفي هذه النشرة نتعر ف على مبطالت الصالة، أي األفعال التي تبطل الصالة بسبب 

ّمن خالل التفصيل اآلتي: ،اإلتيان بها )ألنها مبطلة(، أو بسبب تركها )ألنها واجبة(

بطُلُ
ُ
 .صالة )إبطال النية(رفض نية الاألول:  امل

أن يلغي املصلي النية التي نواها ألجل الصالة، سواء كان هذا اإللغاء بسبب أو دون  أي:

ّسبب.

ّألغى نيته بال سبب، بأن رفض نية الصالة ونوى إبطال فعله. :أي

ّأو لسبب مثال، كأن غلب على ظنه أنه محدث، 
ً

 وهو في صالة أو غلب على ظنه مثال

العصر أنه لم يصل  الظهر، فرفض النية، وبعد ذلك تبين خطأ ظنه، وأنه متوض ئ فعال، 

أو أنه قد صلى الظهر مثال. فهذا الرفض مبطٌل وإن لم يقع منه فعل آخر من مبطالت 

ّالصالة.

ّ.بال لفظ مبطلة فالنية وحدها، باللفظوليس بالزم أن يكون الرفض 

ّ



 

  

 

 

حة:
صف

ال
 3

 

ُاملبطُل الثاني: ترك ركن من أركان الصالة )عمًدا(.
ر معنا بيانه في النشرات السابقة، فإذا تعمد فاألركان ال بد  من اإلتيان بها، وهذا تكرّ 

ّبطل للصالة.املصلي ترك الفاتحة، أو ترك سجدة، أو ركوع، أو ركعة فهذا الترك م ّ

ُالثالث: زيادة ركن فعلي )عمًدا(. املبطُلُ

: )تكبيرة اإلحرام فاألركان القوليةأن تكون الزيادة هنا لركن فعلي ال قولي،  أي:

ّبها.والفاتحة، والتسليم(، لو زيدت عمًدا ال تبطل الصالة 

ّ.إن كان سهوا لذلك ويسجد ،م إن كان عمداحرّ ، وإنما يّ تكرير الفاتحة ال يبطلهاف

ركان الفعلية فتبطل الصالة كالركوع، والسجود وغير ذلك من اأّل أما األركان الفعلية

ّفأكثر عمًدا. كاملة زيادة ركعة ومن باب أولىبتعمد الزيادة، 

ّ.  للتحميل اضغط على الشعار ( 23وقد مر  معنا تفصيل األركان في النشرة رقم: )

ُالرابع: زيادة تشّهد )عمًدا(. املبطُلُ

، لكن اإلتيان به  بعد الركعة األولى أو الثالثة، )أي: في غير  زائًداالتشهد سنة كما مر 

ّ.غير مشروع هذا املوضع ألن الجلوس في ؛موضعه( مبطٌلّ

ُ.فقط الشربتعّمد ُو فقط، د األكلتعّمُالخامس:  املبطُلُ

ولو كان قليال، ولو كان  فتعمد  األكل في الصالة ولو لقمة مبطٌل، وكذلك تعمد الشرب

ها، أو لضرورةٍّ ّ.كإنقاذ نفسه مكر 

http://faqihnafsak.com/947
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، أما لو مبطٌلّ منفردين بأن أكل فقط، أو شرب فقط عمًدا التعمد لألكل والشربف

ّولو كان ذلك سهًوا ال عمًدا.  ؛اجتمع األكل والشرب فتبطل الصالة

ُالسادس: تعّمد الكالم. املبطُلُ

ّالم واجٌب، فتعمد الكالم ولو بكلمة واحدة كـ: )نعم(، أو: )ال( مبطل.ألن ترك الك

الم واجًبا، كأن رأى املصلي إنسانا في حالة خطٍر، كطفٍل قريب من ولو كان هذا الك

على املصلي في هذه الحالة الكالم لإلنقاذ،  فيجُبُش يء يؤذيه، أو أعمى قد يسقط في حفرة، 

ّالصالة بهذا الكالم. وتبطل

، وذلك إن كان قليال، ويكون إلصالح الصالةال يبطل الصالة وهو الكالم  وهناك كالمٌّ

ّ-في حالة السهو، حينما يسهو اإلمام 
ً

ح  -مثال ويقوم لركعة خامسة في صالة رباعية، ويسب 

له املأموم، )سبحان هللا(، ولم يفهم اإلمام املقصود، ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن 

ّ: )قمت  لخامسة(.لإلمام يقوّل

ة كأن قام لركعة خامسة يأتي بها بدال عن وكذلك يجوز لإلمام الكالم في هذه الحال

ّ لسبب وهو أني أسقطت  ركًنا  :ب(، أيركعة بطلت عليه، فيقول للمأمومين: )قمت  ملوج 

ّمثال.

ّأما إن كثر الكالم إلصالح الصالة فإنها تبطل بذلك.

ّأما الكالم في حالة السهو فال تبطل به الصالة إن كان قليال، وسيأتي تفصيل ذلك.
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ُالسابع: تعّمد التصويت. املبطُلُ

ا ليس كالما، )كصوت غراٍب مثال( فهذا م ّ 
ً
بطل لكونه في أي: أن يصدر املصلي صوت

ّمعنى الكالم.

ُالثامن: تعّمد النفخ بالفم. املبطُلُ

ّ( أو )أف( ونحوهما.ـألن النفخ مثل الكالم، وذلك إن كان بالفم، كأن يخرج من فمه )اه

ّإن كان كثيرا، أو يتالعب املصلي بذلك. أما النفخ باألنف فال يبطل، إاّل

ُالتاسع: تعّمد القيء. املبطُلُ

، ولو خرج  طاهًرا، وكذلك القلس، أما إن خرج
ً

 ال عمًدا، ولو كان القيء قليال
ً
 القيء غلبة

ّا بطلت.د منه شيئا، فإن ازدرده عمًدّرّ دّ يزّ  ، ولمكان طاهرا إنال يضر ف

ّأما إخراج البلغم فال يبطل الصالة.

ّ. إن كان البلغم كثيرا فهذا يرجع لحكم األفعال الكثيرة في الصالة، وسيأتي بعد قليلإاّل

ُالعاشر: تعّمد السالم. املبطُلُ

م املصلي ساهًيا، أي ظن تمام صالته 
 
، وله أحكام خاصة فال تبطل الصالة بهذالو سل

ّتأتي في أحكام السهو.

ن ، حال الشك  في إتمام لكن لو تعمد املصلي التسليم الصالة، فصالته باطلة، ولو تبي 

ّله فيما بعد أن صالته تامة فعال.
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ُ.طرّو ناقٍض من نواقض الوضوء أو تذكره: الحادي عشر املبطُلُ

ا كان أو من أسباب األحداث، كأن يخرج منه  :أي
ً
أن يقع للمصلي ش يء من ذلك، حدث

ّ
ً

ّ على سبيل املثال.ريٌح، أو ينام نوًما ثقيال

ّ
ٌ

ّأو يتذكر أنه محدث
ً

ّ، ولم يتوضأ. فعال

وقد مر  أما في حالة الشك فإنه يستمر في الصالة، فإن بان له الطهر لم يعد صالته، 

ّ.  للتحميل اضغط على الشعار ( 9معنا تفصيل ذلك في النشرة رقم: )

ُ.انكشاف العورة املغلظةالثاني عشر:  املبطُلُ

ّ.  للتحميل اضغط على الشعار ( 21تفصيل أنواع العورة في النشرة رقم: )وقد مر 

ُالثالث عشر: سقوط نجاسة على املصلي. املبطُلُ

اهذه النجاسة عليه، وأن يكون  تستقّرأثناء الصالة، بشرط أن  أي:
ً
على  قادًرابها،  عامل

إزالتها )مع اتساع الوقت لإلزالة + إدراك الصالة في الوقت(، وإال فال تبطل الصالة، ألن 

ّإزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة.
ّ.  للتحميل اضغط على الشعار ( 2تفصيل أحكام إزالة النجاسة في النشرة رقم: ) وقد مرّ 

ُالرابع عشر: فتح املصلي بالقرآن على غير إمامه. املبطُلُ

وذلك بأن يسمع املصلي رجال يقرأ القرآن، وتوقف عن القراءة، فأرشده املصلي 

ّبقراءة اآلية؛ ألن ذلك من مكاملة الغير. للصواب

http://faqihnafsak.com/418
http://faqihnafsak.com/928
http://faqihnafsak.com/372
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ُالخامس عشر: القهقهة. املبطُلُ

أما القهقهة وهي مر  معنا في النشرة السابقة أن التبسم القليل من مكروهات الصالة، 

ّالضحك بصوت فتبطل الصالة بها، ولها تفصيل ال بد من معرفته، والتفريق بين أحواله.

، يقطع الصالة، ويبتدئها، سواء وقع ذلك منفرٍد أو إمامفإن كانت القهقهة من مصل  

ّمنه اختياًرا، أو غلبة، أو نسيانا.

، رغم كون وجوًبالف إمامه إذا وقع منه ذلك فإنه يتمادى في الصالة خ أما املأموم

ر الفقهاء، وذلك بشروط: ّالصالة باطلة، ألنه من مساجين اإلمام كما يعب 

 أن يتسع الوقت ألداء الصالة في وقتها بعد سالم اإلمام؛ لئال يفوته الوقت. .1

 أن تكون الصالة غير جمعة، ألن الجمعة تفوته لو صالها بعد سالم اإلمام. .2

 أو نسيانا، فإن كان  أال يكون الضحك من املأموم .3
ً
عمًدا ابتداًء، أي: أنه ضحك غلبة

 عمًدا قطع واستأنف الصالة مع اإلمام.

 أال يلزم على استمراره في هذه الصالة خلف اإلمام ضحك املأمومين كلهم أو بعضهم. .4

ا من هذه الشروط، 
ً
ّقطع ودخل من جديد مع اإلمام.فمن فقد شرط

ُعشر: الفعل الكثير في الصالة ولو سهًوا. السادس املبطُلُ

مر  معنا في النشرة السابقة أن من املكروهات )حك  الجسد( إن كان قليال، فإن كان 

ّالحك  كثيرا مثال، أو العبث باللحية كثيرا كذلك فالصالة باطلة.

ل للناظر أن املصلي هذا ليس في صالة  
ده الفقهاء هو ما يخي  ّ.ومقدار الكثير الذي حد 
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 هاتف املصلي وأدخل يده في جيبه إلصماته فق
، فهذا الفعل طفعلى سبيل املثال لو رن 

 كثيرا.
ً

ّال يعد  كثيرا، لكن لو أخرجه من جيبه، وطال عبثه به فهذا يعد  عمال

ُالسابع عشر: طرّو ما يشغل عن فرض من فرائض الصالة. املبطُلُ

ن )اجتماع البول(، أو ق ّالح ّكوضع ش يء في فمه يمنعه من قراءة الفاتحة، وكشدة 

فهذه األمور  عن ذلك، أو عن السجود أو الركوع،الغثيان )فوران النفس(، مما يمنعه 

ّ اال يقدر على اإلتيان معهاملصلي إذا كان تبطل الصالة 
ً

 املشغل أو يأتي به مع، بالفرض أصال

ّ.ال فال إعادةوأما إن حصل ثم ّز ،إذا دام ذلك املشغلوكذلك تبطل الصالة  .لكن بمشقة

ُالثامن عشر: تذكر أولى الحاضرتين في الصالة الثانية. املبطُلُ

هناك أحكام خاصة تتعلق بقضاء الفوائت، وترتيبها، وسيأتي تفصيل ذلك في نشرة 

ّمستقلة إن شاء هللا تعالى.

ومن بين األحكام الخاصة بترتيب الصلوات ترتيب الصالتين الحاضرتين )أي التي لم 

ّوقتها( لذلك سميت حاضرة، في مقابل الفائتة.يخرج 

ُفالترتيب بين مشتركتي الوقت )الظهر + العصر(، و: )املغرب + العشاء(، 
ٌ
، واجٌب شرط

ّ.رعصالفإذا تذكر املصلي أثناء صالته للعصر أنه لم يصل  الظهر تبطل عليه صالة 

ّاملوضع.ونرجئ التفصيل للنشرة الخاصة بها، وهذا القدر كاٍف في هذا 

ّ
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ُالتاسع عشر: زيادة أربع ركعات سهًوا في الصالة الرباعية. املبطُلُ

د زيادة ركن واحد مبطل، فإن كان سهًوا ال يبطل،  مر  معنا في املبطل الثالث أن تعم 

ّوقلنا بأنه لو زاد ركعة عمًدا فتبطل من باب أولى.

 كاملة فأكثر سهًوا؟ 
ً
ّفماذا إذا زاد املصلي ركعة

ُف بحسب عدد ركعات الصالة:الحكم يختل

ّفالصالة ال تبطل عموًما بزيادة ركعة واحدة سهًوا.

لكن إن كانت الصالة ثنائية )كالصبح( وأتى املصلي بركعتين سهوا غير الركعتين 

ّاألصليتين فالصالة في هذه الحالة باطلة.

ركعات سهًوا، ( 4، فال تبطل إال بزيادة )(املغربصلوات الرباعية، وكذلك الثالثية )أما ال

فإذا سها املصلي وأتى بثالث ركعات سهوا، مع الركعات األصلي في الرباعية، وصار املجموع 

ّ( ركعات سهوا بطلت حينئذ.4( ركعات فالصالة صحيحة، لكن لو زاد )7)

ُالعشرون: أحكام خاصة بالسهو. املبطُلُ

ّونرجئ الحديث عنها لنشرة خاصة بأحكام السهو إن شاء هللا.

ّسجود املسبوق مع اإلمام السجود البعدي. :منها

ّسجود املسبوق الذي لم يدرك ركعة السجود القبلي مع اإلمام. :وكذلك

من السجود ألجل ترك سنة خفيفة أو مستحب، ونحو  :وما مّر معنا بعض أحكامه

ّهذه األحكام التي يستحسن أن تناولها في سياٍق واحد، ألجل التصور الكامل.
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ّ

ّ

 

 على شبكة الإنترنته نفسك فق    موقع
nafsak.comfaqihُ

 

 

 

 

 

ّ
ه نفسكسلسلة   يف املذهب املاليك فقِّ
)الشرح الصغير  فقهية، مستقاة من الكتب املعتمدة باملذهب املالكي مسائل

وترتيب املسائل،  ، ليس فيها سوى إعادة الصياغة،للعالمة الدردير مرجع رئيس(

 لتكون معينة على الفهم واالستذكار..

http://www.faqihnafsak.com/

