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َزَل َعََل َعبحِدِه الحكَِتاَب َوََل ََيحَعل َلُه ِعَوًجا، َربُّ املََشاِرِق  ِذي َأنح ُد هللِ الَّ َمح اْلح

َكثرًِيا،  ََححًدا  َوَتَعاََل  ُسبحَحاَنُه  َمُدُه  َنحح َوَلًدا،  َوََل  َصاِحَبًة  َيتَِّخذح  ح  ََل َواملََغاِرِب 

ٍم َكاَن َشُّ  َتِِه ِمنح َيوح َأُلُه َأنح  َوَنُعوُذ بَِرَحح ا، َوَنسح ً َتطرِيح ًة ُه ُمسح َ ِ َنْضح َم اْلَْشح َينَا َيوح ُيَلقِّ

ًسا َوََل  ِشِه ََل َنَرى َشمح نَا ِِف ظِلِّ َعرح لَّ
وًرا، َوَأنح ُيظِ ًرا.َوُُسُ َهِريح  َزمح

َوَلِدِه  ﴿ َعْن  َوالٌِد  ََيِْزي  َيْوًما ال  َواْخَشْوا  َربَُّكْم  اتَُّقوا  النَّاُس  ا  َ َأُّيه َوال  َيا 

ْنَيا َوال  َياُة الده نَُّكْم اْْلَ َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيًئا إِنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َفال َتُغرَّ

نَُّكْم بِاَّللَِّ اْلَغُرورُ   [. 33]لقامن:  ﴾َيُغرَّ

هَ َوأَ  ًدا َعبح   َأنَّ   دُ شح َ َوِخ   ،هِ يِ حح  وَ ََل عَ   هُ نُيح مِ أَ وَ   ،هُ لُ َوَرُسوح   هُ دُ ُُمَمَّ  ريح
 ، هِ قِ لح َخ   نح مِ   هِ تِ

ا.  ً لِيحاًم َكثرِيح لُهمَّ َصلِّ َوَسلِّمح َوَباَركح َعَليحِه، َوَسلِّمح َتسح  الَّ

ا بعُد:    أمَّ
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َرَة    أخرَج البخاريُّ ومسلم  َفَقدح   دخَل أنَّ رجًًل    نحهُ َرِِضَ اهللُ عَ َعنح َأِِب ُهَريح

ثُ  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مَّ  املسجَد فصَلَّ  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فردَّ  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فسلََّم عََل  إََل  جاَء 

«، ثمَّ ذهَب الرجُل فصَلَّ صلِّ فإنَك ملْ ُتصلِّ ارجْع ف عليِه السًلَم ثمَّ قاَل: »

ثمَّ جاَء إََل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وسلَم عليِه، فردَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عََل الرجِل السًلَم ثمَّ قاَل 

 «. ارجْع فصلِّ فإنَك ملْ ُتصلِّ لُه: »

، ثمَّ جاء إََل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فسلَم عََل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ  ثمَّ رجَع الرجُل فصَلَّ

 «.ارجْع فصلِّ فإنَك ملْ ُتصلِّ ََل الرجِل السًلَم ثمَّ قاَل لُه: »النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ع

، َل ُأحسُن غرَي هَذا، فعلمنِي، فعلمُه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  قاَل: والذي بعثَك باْلقِّ

، ثمَّ اقرْأ بأمِّ القرآِن، ثمَّ  وقاَل: » إذا قمَت إََل الصالِة فأسبِغ الوضوَء ثمَّ كِّبِّ

 .اْلديَث . «…اركْع حتَّى تطمئَن راكًعا 

 ِِف صًلتِه، وأخرَج البخاريُّ 
ِ
وهَذا اْلديُث سامُه العلامُء بحديِث امليسء

رأى رجًًل يصِّلِّ وهَو َل ُيتمُّ ركوَعه  -رَِض اهللُ عنهُ -أنَّ حذيفَة بَن اليامِن 

 لو “:  -رَِض اهللُ عنهُ -وَل سجوَده، فلامَّ قََض الرجُل صًلَتُه قاَل حذيفُة  

 . “ ُسنِة رسوِل اَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص متَّ عََل غيِ متَّ 
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نح إنَّ ِِف الصًلِة أركاًنا وشوًطا َيُب عََل كلِّ مسلٍم بعينِه أنح يتعلمَها،  ذَ إِ 

أكثَر  فاَم  هَبا َل تصحَّ صًلُته،  يتعلمَها وَل يعملح  َلح  فهَي فرُض عنٍي، ومن 

ُتقبلح  وَل  تصحُّ  َل  صًلًة  ُيصلوَن  الذيَن  إما   ؛املسلمنَي  ترُكوا  قد  ألهنمح 

 شوًطا أو أركاًنا. 

 وأركاُن الصًلِة كالتاِِل: 

 الركُن األوُل: القياُم مَع القدرِة. 

َقانِتِيَ قاَل سبحاَنُه: ﴿ [، وأخرَج البخاريُّ 238﴾ ]البقرة:  َوُقوُموا َّللَِِّ 

صلِّ قائًًم، فإْن ملْ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »  -رَِض اهللُ عنهُ -منح حديِث عمراَن  

 «.فقاعًدا، فإْن ملْ تستطْع فعََل جنٍب تستطْع 

والصًلُة قائاًم ركن  منح أركاِن الصًلِة، إَلَّ أنُه ِِف النفِل يصحُّ للرجِل أنح 

َ جالًسا، لكنح إَذا صَلَّ جالًسا فإنُه يأخُذ نصَف األجِر إَذا كاَن بغرِي  ُيصِّلِّ

َقاَل:   عمراَن  حديِث  منح  البخاريُّ  أخرَجُه  كاَم  عََل صالةُ “عذٍر،  القاعِد   

 . ”نصِف أجِر صالِة القائمِ 

وهَو أنَّ مَن املسلمنَي منح صاَر يتساهُل ِِف الصًلِة   وأنبُه عََل أمٍر مهٍم:

جالًسا، ويتساهُل ِِف الصًلِة عََل الكريسِّ ونحِوه وهَو مستطيع  للقياِم، بلح  
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أنح  يستطيُع  ََل  كاَن  وإنح  الصًلِة  بعَض  يقوَم  أنح  يستطيُع  يقوَم   بعضهمح 

الصًلَة كلَها، ومَع ذلَك يبتدُئ الصًلَة جالًسا، والواجُب عََل مثِل هَذا ِِف 

ه، ثمَّ بعَد ذلَك َيلُس إَذا 
َ قائاًم عََل قدِر استطاعتِ صًلِة الفرِض أنح ُيصِّلِّ

 كاَن ََل يستطيُع أنح يستمرَّ قائاًم.

 الركُن الثاِِن: تكبيُة اإلحراِم.

 
ِ
«، وثبَت عنَد ابِن أِِب شيبَة فكِّبِّ   …ِِف صًلتِه: »  قاَل ِِف حديِث امليسء

ابِن مسعوٍد   عنهُ -عِن  اهللُ  الصًلِة:    -رَِض  ِِف  قاَل  التكبُي، حتريمُ “أنَّه  ها 

 . “ وحتليلَها التسليمُ 

فإنَّه   -أيح متأخًرا-وَمن جاَء إََل الصًلِة واإلماُم راكع  بأنح كاَن مسبوًقا 

َ تكبريَة اإل  ، وَمن َيُب أنح ُيكِّبِّ حراِم قائاًم، وبعُض الناِس ُيكِّبَها وهَو راكع 

، بِل الواجُب أنح ُيكَِّب قائاًم، واألفضُل أنح   كِّبَها راكًعا َلح ُتقبلح منُه وَلح تصحَّ

تكبريُة  والثانيُة  قائاًم،  ُيكِّبِّ  بأنح  اإلحراِم  تكبريُة  األوََل  التكبريتنِي،  ُيكَِّب 

- شيبَة عنح عبِد اهللِ بِن عمَر وزيِد بِن ثابٍت  الركوِع، كاَم ثبَت عنَد ابِن أِِب 

 .-رَِض اهللُ عنهمح 
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 الركُن الثالُث: قراءُة الفاحتِة.

أنَّ   -رَِض اهللُ عنهُ -ثبَت ِِف الصحيحنِي ِمن حديِث عبادَة بِن الصامِت  

القرآنِ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: » بأمِّ  يقرْأ  «، فهَي واجبة  عََل اإلماِم اَل صالَة ملْن ملْ 

ا منح كاَن مأموًما فعََل أصحِّ أقواِل أهِل العلِم ََل جتُب عليِه.   واملنفرِد، أمَّ

فقراءُة الفاحتِة ركن  منح أركاِن الصًلِة، وبعُض املسلمنَي عندُه أخطاء   

ُيعدُّ  ََل  هَذا  ومثُل  املعنَى،  حُتيُل  األخطاُء  وهذِه  للفاحتِة،  قراءتِه  َقارًئا   ِِف 

 لسورِة الفاحتِة، فيجُب علينَا أنح نتعلَم قراءهَتا حتَّى تستقيَم ألسُتنا بقراءهِتَا.

 الركُن الرابُع: الركوُع. 

َواْسُجُدواقاَل سبحاَنُه: ﴿ اْرَكُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأُّيه [، 77﴾ ]اْلج:  َيا 

 ِِف صًلتِه قاَل: »
ِ
 «.مئنَّ راكًعاثمَّ اركْع حتَّى تطوِِف حديِث امليسء

املذاهِب    
ِ
علامء عنَد  الركوِع  وأدَنى  الصًلِة،  أركاِن  منح  ركن   فالركوُع 

األربعِة هَو أنَّه لوح َمدَّ يديِه لوصَل إََل ركبتيِه، إَذا انحنَى انحناًء بحيُث إنَّه 
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ا منح َلح يكنح  َلو مدَّ يديِه وصلتح إََل ركبتيِه، َمنح كاَن كذلَك فقدح ركَع، أمَّ

 َك فإنُه ََل يكوُن راكًعا.كذل

 الركُن اخلامُس: الرفُع مَن الركوِع. 

 ِِف صًلتِه.
ِ
 ويدلُّ عليِه حديُث امليسء

 الركُن السادُس: االعتداُل مَن الركوِع. 

 ِِف صًلتِه.
ِ
 ويدلُّ عليِه حديُث امليسء

 الركُن السابُع: السجوُد.

 ِِف صًلتِه، وثبَت ِِف وقدح أمَر اهللُ بِه كاَم تقدَم، ويدلُّ عليِه حديُث  
ِ
امليسء

مرُت أُ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »  -رَِض اهللُ عنهاَم -الصحيحنِي عِن ابِن عباٍس  

أْن أسجَد عََل سبعِة أعظٍم، عََل اليديِن والركبتِي وأطراِف القدمِي وعََل 

 « وأشاَر إََل أنفِه ملسو هيلع هللا ىلص.اجلبهةِ 

فإنَّ صًلَتُه   السبعِة  هذِه  عََل  يسجدح  َلح  الناِس  فمنح  وبعُض   ، تصحُّ ََل 

يسجُد ثمَّ يرفُع إحَدى قدميِه، ومنح فعَل ذلَك واستمرَّ حتَّى تنتهَي سجدَته 
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، وتبطُل صًلتُه، فلَذا َيُب السجوُد عََل األعظِم   فإنَّ سجدَتُه هذِه ََل تصحُّ

 السبعِة التَّي تقدُم ذكُرها، واألصُل هَو اجلبهُة، واألنُف تبع  للجبهِة. 

 

 الثامُن: الرفُع منُه.الركُن 

 ِِف صًلتِه.
ِ
 ويدلُّ عليِه حديُث امليسء

 الركُن التاسُع: اجللوُس بَي السجدتِي. 

 ِِف صًلتِه.
ِ
 ويدلُّ عليِه حديُث امليسء

 الركُن العارُش: التشهُد الثاِِن. 

أنَّ النبيَّ    -رَِض اهللُ عنهُ -ثبَت ِِف الصحيحنِي منح حديِث ابِن مسعوٍد  

 .اْلديَث . «…إَذا صَلَّ أحُدكْم فليقْل: التحياُت َّللِ  قاَل: »ملسو هيلع هللا ىلص 

 الركُن اْلاِدي عرَش: اجللوُس للتشهِد وللسالِم. 

 ِِف صًلتِه.
ِ
 ويدلُّ عََل ذلَك حديُث امليسء

 الركُن الثاِِن عرَش: الطمأنينُة ِِف الصالِة.
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بنيَ  فرًقا  هناَك  إنَّ  الصًلِة،  ِِف  الطمأنينُة  َما  أدراَك  الطمأنينِة  وَما   

واخلشوِع، َفإنَّ اخلشوَع روُح الصًلِة وهَو حضوُر القلِب، وُُماهدُة النفِس 

اهللِ  عََل  اإلقباِل  عََل  النفِس  وُماهدُة  منَها،  شيًئا  الشيطاُن  يرسَق  أَلَّ 

 واستحضاِر عظِم اهللِ سبحانُه ِِف الصًلِة.

﴾  يَن ُهْم ِِف َصالِِتِْم َخاِشُعونَ َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمنُوَن * الَّذِ قاَل سبحانُه: ﴿ 

الركُن 2-1]املؤمنون:   وإناَم  ركنًا  ليَس  أنُه  إَلَّ  اخلشوِع  أمهيِة  ومَع   ،]

ا  الطمأنينُة، واملراُد بالطمأنينِة: أنح يستقرَّ ِِف الركِن، بحيُث إنُه يكوُن مستقرًّ

 ولوح قليًًل. 

ِة، وهَذا الركُن هَو الِذي وَما أكثَر املصلنَي الذيَن ُيضيعوَن ركَن الطمأنين

 ضيَّعُه امليسُء ِِف صًلتِه.

إَلَّ   يرفَع  إنح  َما  الركوِع  مَن  الرفِع  عنَد  أكثَرهمح  وَما  الناِس  وبعُض 

، وبعُضهمح ِِف اجللسِة بنَي السجدتنِي َما إنح يرفعح  ويسجُد، وهَذا َلح يطمئنَّ

الصحابة عَل يطمئن، وقد أمجع  الطمأنينُة   إَلَّ ويسجُد، ومثل هذا َل  أن 

ابُن تيميَة   رَحُه اهللُ -ركن  منح أركاِن الصًلِة، كاَم بنيَّ هَذا شيُخ اإلسًلِم 

 .-تعاََل 
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 الركُن الثالَث عرَش: التسليُم.

م ِِف قوِل ابِن مسعوٍد   ها حتريمُ “ِِف الصًلِة قاَل:    -رَِض اهللُ عنهُ -وقدح تقدَّ

ا ،  “التكبُي، وحتليُلها التسليمُ  والركُن مَن التسليِم هَو التسليمُة األوََل، أمَّ

 الثانيُة فليستح ركنًا بإمجاِع صحابِة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.

 الركُن الرابَع عرَش: الرتتيُب ِِف الصالِة.

أنَّ   عََل  العلامُء  أمجَع  وقدح  ِِف صًلتِه،   
ِ
امليسء حديُث  ذلَك  عََل  ويدلُّ 

 ا.الرتتيَب ِِف الصًلِة ركن  منح أركاهِنَ 

 منح أركاِن الصًلِة َلح تصحَّ  
ٍ
إذنح هذِه أركاُن الصًلِة، وَمنح َلح يأِت بيشء

كًلِم حذيفَة   ِِف  وتقدَم  ِِف صًلتِه،   
ِ
امليسء ِِف حديِث  م  تقدَّ كاَم  - صًلُته 

 .-رَِض اهللُ عنهُ 

نَا ما ينفُعنا، اللهمَّ وارزقحنا صًل َة  اللهمَّ َيا َمن ََل إَله إَلَّ أنَت، اللهمَّ علمح

َها منَّا َيا ربَّ العاملنَي.   اخلاشعنَي، وتقبلح
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الِذي  ُد هللِ  َمح ، اْلح َلمح َيعح ح  ََل َما  َم اإلنحَساَن  َعلَّ َقَلِم،  بِالح َم  َعلَّ الِذي  ُد هللِ  َمح اْلح

ِعلحِم َواإلياَمنِ  الح لَِطِريِق  َشَدَنا  َوَأرح ًلِم،  لِنُوِر اإلسح ًًلُة  َهَداَنا  َوالصَّ ًَلُم ،  والسًّ

الكتاَب   وُيعلُِّمُهم  آياتِِه  عليهمح  يتلو  ينَي  األُمِّ ِف  بعثُه  ُممٍد،  َرُسولِِه  َعََل 

   واِْلكمَة، أما بعد:

فإنَّ تعلَم العلِم الْشعيِّ ِِف األموِر الواجبِة عََل العباِد واملكلفنَي فرُض  

يتعلمُ  أنح  املسلمنَي  عََل  وَيُب  ومسلمٍة،  مسلٍم  كلِّ  عََل  أركاَن  عنٍي  وا 

عََل  الواجبِة  األموِر  مَن  ذلَك  غرِي  إََل  شوطَها،  يتعلُموا  وأنح  الصًلِة، 

 املسلمنَي عينًا. 

، فإنَّ أفضَل   واعلُموا أنَّ أفضَل العباداِت التطوعيِة تعلُم العلِم الْشعيِّ

، ولُه فضائُل كث رية  ما ُيتقرُب بِه إََل اهللِ مَن النوافِل هَو تعلُم العلِم الْشعيِّ

 مذكورة  ِِف كتاِب اهللِ، وسنِة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َيْعَلُمونَ يقوُل سبحاَنُه: ﴿ َوالَِّذيَن ال  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهْل  ﴾ ُقْل 

ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلًَمءُ [، ويقوُل سبحانُه: ﴿9]الزمر:   ًَم ََيَْشى اَّللََّ  ﴾ ]فاطر: إِنَّ
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ومسلم  28 البخاريُّ  وأخرَج  سفياَن    [،  أِِب  بِن  معاويَة  اهللُ -عنح  رَِض 

 «.مْن ُيرِد اَّللُ بِه خًيا ُيفقهُه ِِف الدينِ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: » -عنهاَم 

أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:    -رَِض اهللُ عنهُ -وأخرَج اإلماُم مسلُم عنح أِِب هريرَة  

ل اَّللُ لُه بِه طريًقا»  «.إََل اجلنةِ  مْن سلَك طريًقا يلتمُس فيِه علًًم، سهَّ

أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن يستعيُذ باَّللِ مْن   -رَِض اهللُ عنهُ -وعنح زيِد بِن األرقِم  

 رواُه مسلُم. .علٍم اَل ينفعُ 

ِه! كمح انشغَل املسلموَن اليوَم باَم ََل ينفعهمح  فقِد انشغَل كثري  مَن   ،َيا َلـلَّ

كاِم ََل إََل عموِم الشعوِب، العامِة بالسياسِة، وأمُر السياسِة إََل الراِعي واْل

 وأحسُن أحواِل اَلنشغاِل بالسياسِة أهنَا علم  َل ينفُع.

مَن  أمر   ُيذكر  أنح  فاَم  دنياَنا،  أموِر  ِِف  وتنافسنَا  وتسابقنَا  اشتغلنا  ولقِد 

الدنَيا إَلَّ ونحُن أعرُف الناِس بِه، لكنح إَذا ُذكَر الديُن، واألحكاُم الْشعيُة، 

 واآلياُت القرآنيُة واألحاديُث النبويُة رأيَت جهًًل عريًضا فينَا.

أهَيا املسلموَن َلبدَّ أنح نتعلَم ديَن اهللِ، وأحكاَم الصًلِة، وأنَّ نأخَذ العلَم 

مَن املوثوقنَي ََل منح كلِّ أحٍد، إنُه ََل يصحُّ أنح ُيؤخَذ العلُم منح كلِّ ُمتكلٍم 

 ٍة أو غرِي ذلَك، وإنَّام ُيؤخُذ مَن املوثوقنَي. ِِف قناٍة فضائيٍة أو إذاع
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  -رَحُه اهللُ تعاََل -أخرَج اإلماُم مسلم  ِِف مقدمتِه عنح ُممٍد بِن سرييَن  

ن تأخذوَن دينَكمإنَّ “أنَّه قاَل:   . ” هَذا العلَم ديٌن، فانظُروا عمَّ

العًلمِة   وللشيِخ  باٍز،  ابِن  العًلمِة  للشيِخ  رسالةً وإنَّ   سهلةً   األلباينِّ 

الرسالِة،   ميرسةً  هذِه   
ِ
باقتناء أوِصيكم  صفتَها،  وِِف  الصًلِة  أحكاِم  ِِف 

وأخذَها وَلو عنح طريِق الشبكاِت العنكبوتيِة، وأوصيكمح بقراءهَتا لتعرُفوا  

، ومنح ذلكمح الصًلُة التِي هَي عموُد اإلسًلِم.  أحكاَم دينكمح

وا ينفُعنا  ما  علمنَا  ديننَا  اللهمَّ  أحكاَم  نَا  علمح اللهمَّ  علمتنَا،  باَم  نا  نفعح

 .وأحكاَم صًلتِنَا

 اللهمَّ اهدَنا فيمنح هديَت، وتولنَا فيمنح توليَت.

 

   

 


