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 أركان الصالة -5

 :أركان الصالة 

أركان الصالة التي ال تصح صالة الفريضة إال بها أربعة عشر ركناً، 

 وهي:

 السجود الثاني. -8   القيام مع القدرة. -1

 الجلوس للتشهد األخير. -9   تكبيرة اإلحرام. -2

 التشهد األخير. -10  قراءة الفاتحة في كل ركعة  -3

 .ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  -11  فيه اإلمام.إال فيما يجهر        

 الطمأنينة في الصالة. -12    الركوع. -4

 الترتيب بين األركان. -13   االعتدال من الركوع. -5

 التسليم. -14 السجود على األعضاء السبعة. -6

   الجلوس بين السجدتين. -7

 :أفضل أركان الصالة 

آن، والركوع والسجود القيام في الصالة أفضل بذكره وهو قراءة القر

أفضل الهيئات واألفعال.. فهيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام.. 

 وذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود. 

 وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء.

 فالقيام فيه أفضل األذكار وهو القرآن.

 رب.والركوع والسجود فيه أفضل األعمال، وهو كمال الخضوع لل
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 يفعل هذا تارة.. ويفعل ذاك تارة. ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

إْن أطال القيام أطال معه الركوع والسجود.. وإن اقتصد في القيام اقتصد 

 في الركوع والسجود.

فينبغي للمسلم أن يفعل هذا وهذا؛ إحياء للسنة، وعمالً بها بوجوهها 

 المشروعة.

أْفَضُل الصَّالِة ُطوُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ُسوُل ارَ  : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   -1

 .(1)سلممأخرجه  «.قُنُوتِ ال

أْقَرُب َما يَُكوُن : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

 .(2)سلممأخرجه  «.َوُهَو َساِجدٌ، فَأْكثُِروا الدَُّعاءَ  ب ِـهِ عَْبدُ ِمْن رَ ال

، ملسو هيلع هللا ىلصد  ُمـَحـمَّ : َرَمْقُت الصَّالةَ َمَع قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن َعاِزب   بََراءِ الَعِن وَ  -3

َن بَـيْ  تَـهُ ، فََجْلسَ تَـهُ بَْعدَ ُرُكوِعِه، فََسْجدَ  لَـهُ ، فَاْعتِدَاتَـهُ فََوَجْدُت قِيَاَمهُ فََرْكعَ 

ً ِم َواالْنِصَراِف، قَِريبيِلـَن التَّسْ بَـيْ َما  تَـهُ ، فََجْلسَ تَـهُ ِن، فََسْجدَ تَـيْ السَّْجدَ  ِمَن  ا

 .(3)متفق عليه السََّواِء.

 :وجوب تحسين الصالة وإتمامها 

ى: صَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1 ً يَْوم ٬بِنَا َرُسوُل ا لَـّ ، ثُمَّ ا

إِذَا  ل ِـيُمصَ الِسُن َصالتََك؟ أال يَْنُظُر تُـحْ يَا فاُلُن! أال »اْنَصَرَف فَقَاَل: 

ىصَ  ألْبِصُر ِمْن َوَرائِي  ٬َوا ن ِـيِلنَْفِسِه، إِ  ل ِـي؟ فَإِنََّما يُصَ ل ِـيَكْيَف يُصَ  لَـّ

                                                 

 (.756برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.482برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 واللفظ له. ،(471(, ومسلم برقم )801أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)سلممأخرجه  «.ِن يَدَيَّ بَـيْ َكَما أْبِصُر ِمْن 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2 ُكوَع : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أقِيُموا الرُّ

إذَا  -ْن بَْعِد َظْهِريَوُربََّما قال مِ -َراُكْم ِمْن بَْعِدي إن ِـي أل ٬السُُّجودَ، فََواوَ 

 .(2)متفق عليه «.تُـمْ َوَسَجدْ  تُـمْ َرَكعْ 

 :حكم من ترك أحد أركان الصالة 

إذا ترك المصلي ركناً من أركان الصالة عمداً بطلت صالته.. وإن ترك  -1

 واً لم تنعقد صالته أصالً.تكبيرة اإلحرام جهالً أو سه

الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً إن كان في الوقت أعاد الصالة، وإن خرج  -2

 الوقت فال إعادة عليه.

ما تركه المصلي من أركان الصالة جاهالً أو ناسياً وهو في الصالة، فإنه  -3

، يعود إليه ويأتي به وبما بعده، ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية

فإن وصل قامت الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وبطلت الركعة 

السابقة، كمن نسي الركوع ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر، إال 

إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، 

 ويلزمه سجود السهو بعد السالم.

 :حكم قراءة الفاتحة في الصالة 

 قراءة الفاتحة ركن من أركان الصالة. -1

وتجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو 

ً أو  منفرداً، وسواء كانت الصالة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضا

                                                 

 (.423برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.425ومسلم برقم )واللفظ له، (, 742جه البخاري برقم )أخر ،متفق عليه( 2)
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نفالً، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وال يستثنى من ذلك إال المأموم 

عات والصلوات، والمسبوق إذا أدرك فيما يجهر فيه اإلمام من الرك

 اإلمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة.

قراءة الفاتحة لإلمام والمنفرد ركن من كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها،  -2

أما المأموم فيقرؤها سراً في كل ركعة إال فيما يجهر فيه اإلمام من 

 الركعات والصلوات فينصت لقراءة اإلمام إذا قرأ.

 .[204]األعراف:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) قال هللا تعالى: -1

هِري  َعْن اْبِن أكْيـَمة  -2 أَنَّ َرُسوَل  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ َوَعْن الز 

َهْل قََرأَ َمِعَي أََحدٌ » :َها بالِقَراَءةِ فَقَالَ فِـيْنَصَرَف ِمْن َصالَة  َجَهَر ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

ً ِمْنُكْم آنِف أُنَاَزُع  ِلـيأَقُوُل َما ن ِـيإِ » :قَالَ  .٬نَعَْم يَا َرُسوَل ا :فَقَاَل َرُجلٌ « ؟ا

هري   قَالَ  .«القُْرآنَ  َما فِـي ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى النَّاُس َعِن الِقَراَءةِ َمَع َرُسوِل اتَـهَ فَانْ  :الز 

لََواِت ِحيَن َسِمعُوا ذِلَك  ملسو هيلع هللا ىلصِه النَّبيُّ فِـيَجَهَر   ٬ِمْن َرُسوِل ابالِقَراَءةِ ِمَن الصَّ

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي ملسو هيلع هللا ىلص.

من ال يعرف الفاتحة كحديث عهد باإلسالم يقرأ في صالته ما تيسر من  -3

القرآن، فإن كان ال يعرف شيئاً من القرآن قال: سبحان هللا، والحمد هلل، 

 وال إله إال هللا، وهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهلل.

ِ النَّ  لَـىإِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ : الَ قَ  فَـىوْ أَ  بِـيأَ  نِ بْ ا نْ عَ   يعُ طِ تَ سْ أَ  الَ  ن ِـيإِ  :الَ قَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ً يْ شَ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  ذَ آخُ  نْ أَ   هللاِ  انَ حَ بْ سُ  لْ قُ »: الَ قَ فَ  ْنـهُ مِ  نِـيئُ زِ يُـجْ  امَ  نِـيل ِـمْ عَ فَ  ئا

ِ العَ  اهللِ بِ  الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  الَ وَ  لَ وْ حَ  الَ وَ  رُ بَ كْ أَ  هللاُ وَ  هللاُ  الَّ إِ  لَـهَ إِ  الَ وَ  هللِ  دُ الَحـمْ وَ   ِلـي 

ُهـمَّ  لِ قُ »: الَ قَ  ِلـي؟ امَ فَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللِ  اذَ هَ  هللاِ  ولَ سُ رَ  ايَ  :الَ قَ  «يمِ ظِ العَ   اللَـّ

                                                 

 (.312برقم )الترمذي وه، هذا لفظو(, 826برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/ (1)
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 الَ قَ فَ  هِ دِ بِـيَ  اذَ كَ هَ  الَ قَ  امَ قَ  الَـمَّ فَ  «نِـياْهـدِ وَ  نِـيافِ عَ وَ  نِـيقْ زُ ارْ وَ  نِـيَحـمْ ارْ 

 .(1)رواه أبو داود والنسائي. «ْيـرِ الخَ  نَ مِ  هُ دَ يَ  لَ مَ  دْ قَ فَ  اذَ هَ  امَّ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ولُ سُ رَ 

                                                 

 (.924برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 832برقم )أبو داود أخرجه  حسن/ (1)
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