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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٠٠

أركان الصالة وواجباتها ٨
وسننها

المحتويـــات
أركان الصالة

واجبات الصالة

سنن الصالة

 سنن قولية

 سنن فعلية

أوًال: أركان الصالة 

 النية.. ١
 القيام يف الفرض مع القدرة.. ٢
 تكبرية اإلِحرام.. ٣
 قراءة الفاحتة.. ٤
 الركوع.. ٥
 االعتدال من الركوع.. ٦
السجود عىل األعضاء السبعة.. ٧
 اجللوس بني السجدتني.. ٨
 اجللوس للتشهد األخري.. ٩

أركان الصالة: 
منها،  تتكون  التي  ا+ساسية  أجزاؤها 
بحيث ال يجوز تركها بحال من ا+حوال، فال 
تسقط عمًدا وال سهًوا ِإال في حالة العجز.

 قراءة التشهد األخري.. ١٠
 الصالة عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهد األخري.. ١١
 التسليم.. ١٢
 الطمأنينة يف مجيع األركان.. ١٣
 الرتتيب بني األركان. . ١٤

ماذا يفعل من ترك ركنا من أركان 
الصالة؟

من تركه عمًدا بطلت صالته، وعليه . ١
إعادتها.

من تركه سهًوا فهو ال يخلو من . ٢
حالتين:

أ- أن ال يتذكر أنه ترك هذا الركن إال بعد وصوله إىل موضعه 
من الركعة التالية، وهنا ال يعتد بالركعة السـابقة التي ترك فيها 
هذا الركن، ويقيم هذه الركعة مقام التي سـها فيها، ثم يسـجد 

للسهو.
مثاله: رجل تذكر يف الركعة الثانية عند قراءته للفاحتة أنه سها 
عـن الفاحتـة يف الركعة األوىل، فهنـا جيعل هـذه الركعة الركعة 

األوىل له، ويلغي الركعة السابقة.
ا مـن الركعة قبـل أن يصل إىل  ب- أن يتذكـر أنـه نـيس ركنـً
موضعـه من الركعة التالية، وهنا جيب عليه أن يعود فور تذكره 

ليأيت هبذا الركن.
مثاله: رجل نيس أن يركع، ثم سـجد حـني أكمل قراءته، ثم 
تذكر وهو سـاجد أنه مل يركع، فهنا جيـب عليه أن يقوم فريكع، 

ثم يكمل صالته. 
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١٠١ فقه العبادات المصور

ثانًيا: واجبات الصالة 

تكبريات االنتقال بني هيئات الصالة.. ١
قول: «سبحان ريب العظيم» يف الركوع.. ٢
قـول: «سـمع اهللا ملـن محـده» لإلِمـام واملنفـرد، وليسـت . ٣

مرشوعة للمأموم.
قول: «ربنا ولك احلمد» يف االعتدال من الركوع.. ٤
قول: «سبحان ريب األعىل» يف السجود.. ٥
 قول: «رب اغفر يل» بني السجدتني.. ٦
اجللوس للتشهد األول.. ٧
التشهد األول.. ٨

أركان الصالة وواجباتها وسننها

واجبات الصالة:
وتسقط  السهو  سجود  يجبرها  التي   

بالنسيان.
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٠٢

ماذا يفعل من ترك واجبا من 
واجبات الصالة؟ 

من تركه عمدا بطلت صالته، وعليه إعادهتا.. ١
من تركه سهوا فصالته صحيحة، ويسجد سجديت سهو. . ٢

ثالًثا: سنن الصالة 
كل مـا عـدا رشوط الصـالة وأركاهنـا وواجباهتا ممـا ذكر يف 
صفـة الصـالة فهو سـنّة، ال يؤثـر تركه يف صحـة الصالة، وال 

جيب لرتكه سجود سهو. 
وسنن الصالة نوعان: 

أوًال: سنن قولية 
وهي كثرية، منها: 

االستفتاح: وهو الدعاء الذي يقال قبل قراءة الفاحتة.. ١
 التعوذ: وهو قول: «أعوذ با من الشيطان الرجيم».. ٢
 البسملة: وهي قول: «بسم ا الرحن الرحيم».. ٣
 ما زاد عىل الواحدة يف تسبيح الركوع والسجود.. ٤
ما زاد عىل الواحدة يف قول: «رب اغفر يل» بني السجدتني.. ٥
ما زاد عىل قول: «ربنا ولك احلمد» بعد الرفع من الركوع.. ٦
ما زاد عىل الفاحتة من القراءة. . ٧

ثانًيا: سنن فعلية 
وهي كثرية، منها: 

رفع اليدين مع تكبرية اإلِحرام، وعند الركوع، وعند الرفع . ١
منه، وعند القيام إِىل الركعة الثالثة.

 وضـع اليـد اليمنى عـىل اليرس أثنـاء القيام قبـل الركوع . ٢
وبعده.

النظر إِىل موضع السجود.. ٣
مباعدة اليدين عن البطن واجلنب أثناء السجود.. ٤
االفـرتاش: وهـو اجللـوس ناصبًا القـدم اليمنـى وجاعالً . ٥

ـا عليها.  ـا الرجـل اليرس جالسً أصابعهـا للقبلـة، مفرتشً

االفرتاش

التورك

ويسـن يف مجيع جلسـات الصالة إِال يف التشهد األخري من 
صالة تزيد عىل ركعتني.

التورك: وهو اجللوس ناصبًا القدم اليمنى جاعال أصابعها . ٦
للقبلة، وجعل القدم اليرس حتت ساق اليمنى وإِخراجها 
ا عىل الورك  من جهـة اليمني، واجللوس عىل املقعدة معتمدً
األيرس، ويسن هذا اجللوس للتشهد األخري من صالة تزيد 

عىل ركعتني. 
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١٠٣ فقه العبادات المصور

أركان الصالة وواجباتها وسننها
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