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أركان الصالة وواجباتها وسننها
ما هي س نن ال ص الة ؟.
الحمد هلل
سنن الصالة كثٌرة  ،منها القولٌة  ،ومنها الفعلٌة  .والمقصود بالسنن  :ما عدا األركان والواجبات
وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولٌة إلى سبع عشرة سنة  ،والسنن الفعلٌة إلى خمس وخمسٌن سنة  .وال تبطل الصالة بترك شئ من
السنن  ،ولو عمدا  .بخالف األركان والواجبات .
والفرق بٌن الركن والواجب  :أن الركن ال ٌسقط عمدا وال سهوا  ،بل البد من اإلتٌان به .
أما الواجب  :فٌسقط بالنسٌان  ،وٌجبر بسجود السهو .
ولعل من المناسب هنا أن نذكر أركان الصالة وواجباتها  ،ثم شٌئا ً من سننها  ،معتمدٌن فً ذلك على ما فً متن "دلٌل الطالب" وهو
مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة :

أوال  :أركان الصالة  ،وهً أربعة عشر ركنا ً  ،كما ٌلً :
 -1أحدها القٌام فً الفرض على القادر .
 -2تكبٌرة اإلحرام وهً هللا أكبر .
 -3قراءة الفاتحة .
 -4الركوع  ،وأقله أن ٌنحنً بحٌث ٌمكنه مس ركبتٌه بكفٌه  ،وأكمله أن ٌمد ظهره مستوٌا وٌجعل رأسه حٌاله .
 -5الرفع منه .
 -6االعتدال قائما .
 -7السجود  ،وأكمله تمكٌن جبهته وأنفه وكفٌه وركبتٌه وأطراف أصابع قدمٌه من محل سجوده  .وأقله وضع جزء من كل عضو .
 -8الرفع من السجود .
 -9الجلوس بٌن السجدتٌن  .وكٌف جلس كفى  ،والسنة أن ٌجلس مفترشا على رجله الٌسرى وٌنصب الٌمنى وٌوجهها إلى القبلة .
 -10الطمأنٌنة وهً السكون فً كل ركن فعلً .
 -11التشهد األخٌر .
 -12الجلوس له وللتسلٌمتٌن .
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 -13التسلٌمتان  ،وهو أن ٌقول مرتٌن  :السالم علٌكم ورحمة هللا  ،وٌكفً فً النفل تسلٌمة واحدة  ،وكذا فً الجنازة .
 -14ترتٌب األركان كما ذكرنا  ،فلو سجد مثال قبل ركوعه عمدا بطلت  ،وسهواً لزمه الرجوع لٌركع ثم ٌسجد .

ثانٌا  :واجبات الصالة  ،وهً ثمانٌة  ،كما ٌلً :
 -1التكبٌر لغٌر اإلحرام .
 -2قول  :سمع هللا لمن حمده لإلمام وللمنفرد .
 -3قول  :ربنا ولك الحمد .
 -4قول  :سبحان ربً العظٌم مرة فً الركوع .
 -5قول  :سبحان ربً األعلى مرة فً السجود .
 -6قول  :رب اغفر لً بٌن السجدتٌن .
 -7التشهد األول .
 -8الجلوس للتشهد األول .

ثالثا  :سنن الصالة القولٌة  ،وهً إحدى عشرة سنة  ،كما ٌلً :
 -1قوله بعد تكبٌرة اإلحرام  " :سبحانك اللهم وبحمدك  ،وتبارك اسمك  ،وتعالى جدك  ،وال إله غٌرك " وٌسمى دعاء االستفتاح .
 -2التعوذ .
 -3البسملة .
 -4قول  :آمٌن .
 -5قراءة السورة بعد الفاتحة .
 -6الجهر بالقراءة لإلمام .
 -7قول غٌر المأموم بعد التحمٌد  :ملء السماوات  ،وملء األرض  ،وملء ما شئت من شًء بعد ( .والصحٌي أنه سنة للمأمون أٌضا ً)
.
 -8ما زاد على المرة فً تسبٌي الركوع  .أي التسبٌحة الثانٌة والثالثة وما زاد على ذلك .
 -9ما زاد على المرة فً تسبٌي السجود .
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 -10ما زاد على المرة فً قوله بٌن السجدتٌن  :رب اغفر لً .
 -11الصالة فً التشهد األخٌر على آله علٌهم السالم  ،والبركة علٌه وعلٌهم  ،والدعاء بعده .

رابعا  :سنن األفعال  ،وتسمى الهٌئات :
 -1رفع الٌدٌن مع تكبٌرة اإلحرام .
 -2وعند الركوع .
 -3وعند الرفع منه .
 -4وحطهما عقب ذلك .
 -5وضع الٌمٌن على الشمال .
 -6نظره إلى موضع سجوده .
 -7تفرقته بٌن قدمٌه قائما .
 -8قبض ركبتٌه بٌدٌه مفرجتً األصابع فً ركوعه  ،ومد ظهره فٌه  ،وجعل رأسه حٌاله .
 -9تمكٌن أعضاء السجود من األرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتٌن فٌكره .
 -10مجافاة عضدٌه عن جنبٌه  ،وبطنه عن فخذٌه  ،وفخذٌه عن ساقٌه  ،وتفرٌقه بٌن ركبتٌه  ،وإقامة قدمٌه  ،وجعل بطون أصابعهما
َ
ً
ً
مضمومة األصابع .
مبسوطة
مفرقة  ،ووضع ٌدٌه حذو منكبٌه
على األرض
 -11االفتراش فً الجلوس بٌن السجدتٌن  ،وفً التشهد األول  ،والتورك فً الثانً .
 -12وضع الٌدٌن على الفخذٌن مبسوطتٌن مضمومتً األصابع بٌن السجدتٌن  ،وكذا فً التشهد إال أنه ٌقبض من الٌمنى الخنصر
والبنصر وٌحلق إبهامها مع الوسطى وٌشٌر بسبابتها عند ذكر هللا .
 -13التفاته ٌمٌنا وشماال فً تسلٌمه .
وفً بعض هذه األمور خالف بٌن الفقهاء  ،فقد ٌكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند اآلخر  ،وهذا مبسوط فً كتب الفقه .

