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 القيام، وتكبيرة اإلحرام، والفاتحة، والركوع، والرفع منه، :األركان اثنا عشر: الثاني":قال رمحه اهللا
واالعتدال، والسجود، والجلوس منه، والطمأنينة في كل ذلك، والتشهد األخير، والجلوس له، 

  ."والتسليمة األولى، والترتيب
 هو جانب الشيء األقوى، وهو جزء العبادة اليت ال -مَّتقد-كن الر ،"األركان: الثاني":قوله رمحه اهللا

ا، وال يسقط سهوا ً وال جهال، وال عمدا،ًيصح إال  َ هذا ما يضب،ً َّ وميي،ط به الركنُ  ز عن الواجبُ
ًال، وال هً ال عمدا، وال ج؛ٌ فهو جزء منه ال يسقط حبال من األحوال، أنه جزء ماهية العمل،والشرط
 .بد من اإلتيان به  بل ال،ًسهوا

ً اثنا عشر ركنا، وهذا العد اصطالحي؛ ألنه قد يكون :أي "اثنا عشر": هنا فقالرمحه اهللاّوعدها 
، وغالب من يعدها من فقهاء ًاثنا عشر ركنا:  فهو هنا قال، وبعضهم نقص،بعضهم زاد على هذا

 .ًهي أربعة عشر ركنا، واألمر يف هذا يسري: احلنابلة يقولون
َ﴿وقوموا لله قانتين﴾: لقول اهللا تعاىل ؛"القيام":قوله رمحه اهللا ِِ َ َُِِّ ُ  .]٢٣٨ :البقرة [َ
ْ، ومسيت هذه التكبرية بتكبرية اإلحرام؛ ألن ال"وتكبيرة اإلحرام":قوله رمحه اهللا ِّمكربُ ا يف حرمة ُ  يدخل 

ا يدخل املصلي يف حرمات الصالة ا تكبرية اإلحرام؛ ألن   ما :أي ،ُالصالة، وهلذا متيز عن غريها بأ
 فاإلحرام هو الدخول يف ؛ُ حبيث حيرم عليه كل ما ينافيها، بهَحيرم عليه يف صالته، وما ينبغي له أن يأيت

َحرمة ال تنته ُ  .كٍ
ُ﴿فاقـرءوا ما تـيسر منه﴾:  لقول اهللا جل وعال؛ٌ والفاحتة ركن"والفاتحة"::قوله رمحه اهللا ْ ِ َ ََّ ََ َ ُ ْ ، ]٢٠ :املزمل [َ
ِال صالة لمن لم يـقرأ بفاتحة اْلكتاب«: ه وسلمصلى اهللا عليولقول النيب  َِ ِ َ ِ َِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ََ«. 

َ﴿واركعوا مع الراكعين﴾:  ألن اهللا مسى الصالة به فقال؛"والركوع":ه رمحه اهللاقول ِ ِ َّ َ َ ُ َْ  .]٤٣ :البقرة [َ
  ، الرفع من الركوع:أي "الرفع منه "،"والرفع منه، واالعتدال":قوله رمحه اهللا
 ، فلو رفع مث مل يعتدل،ٍأن يرجع كل عضو إىل مكانهً واالنتصاب قائما ب:أي "واالعتدال":قوله رمحه اهللا

ُ مث هوى ساجدا مل حيقق املطلوب، ودليل ذلك ما جاء يف حديث ،ًبل رفع رفعا خرج به عن عد الركوع ً
 . حديث أيب هريرة يف الصحيح؛املسيء يف صالته

َّ﴿يا أيـها الُ ألن اهللا مسى السجود فيما يطلب من املؤمن "والسجود؛":قوله رمحه اهللا َ َُّ ُذين آمنوا اركعواَ َْ ُ َ َ ِ 
ُواسجدوا﴾ ُ ْ ٌه دليل على أنه ركن فيهئوتسمية العمل ببعض أجزا] ٧٧ :احلج [َ تسمية " : هذه قاعدة،ٌ

ٌالعمل ببعض أجزائه دليل على أنه ركن فيه  ،يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصالة:  ما قال-عز وجل- فاهللا .ٌ
ُيا أيـها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴿: بل قال ُ ْ َ ُ َْ ُ َ ََ ِ َّ َ  فدل ذلك على أن هذين ،فذكر عملني يف الصالة ﴾َُّ

 .العملني ركنان من أركان الصالة
 .اجللسة بني السجدتنييف  االعتدال :أي "والجلوس منه":قوله رمحه اهللا
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 عليه صلى اهللا حيث إن النيب ؛ حلديث املسيء يف صالته؛"والطمأنينة في كل ذلك":قوله رمحه اهللا
ًثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا«:  قالوسلم ِ َ َ ً ََّ َِّ ِ ِْ َْ ََّ ََّ َْ َْْ َّ َُّ َُ َ  .، والطمأنينة غري اخلشوع»ْ

ّبعض الناس يظن أن الطمأنينة هي اخلشوع، الطمأنينة هي أن يقر يف الركن بالقدر الذي يأيت فيه بأدىن 
  .الواجب

سبحان ريب العظيم، الطمأنينة يف الرفع من الركوع بأن يقف : يركع بقدر قولفطمأنينته يف الركوع بأن  
 القدر الذي يتحقق به أدىن الواجب يف ؛ هذا هو املطلوب من الطمأنينة،ربنا ولك احلمد: بقدر قوله

  .الركن
ها َّ ومل يذكر املؤلف الصالة على النيب؛ إما لكونه ضم، وهو التحيات"والتشهد األخير":قوله رمحه اهللا
 .صلى اهللا عليه وسلم، والتشهد األخري يشمل هذا والصالة على النيب "التشهد األخير" :إليه؛ ألنه قال
ًمكث جالسا للتشهدْ ال:أي "والجلوس له":قوله رمحه اهللا  مل ،ً أو ساجدا،ً أو راكعا،ً فلو قاله قائما؛ُ

 .يكن قد أتى باملطلوب
ا عال"السالم عليكم" : قول:أي "والتسليمة األولى":قوله رمحه اهللا  أو ألن ؛مة اخلروج من الصالة؛ أل

ُا حيصل اخلروج من الصالة، فالصالة عبادة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم ُ. 
صلى اهللا عليه به النيب َّاإلتيان بالصالة على حنو ما رت:  واملقصود بالرتتيب"والترتيب":قوله رمحه اهللا

ً قياما، وركوعا، وقياما، وسجودا، وجلوساوسلم ً ً بد أن يأيت به   بل ال،ُجيوز أن خيل بذلك فال ،ً وسجودا،ًً
ًمرتبا ُ. 

 عليه القرآن، وما دل عليه َّما يتعلق باألركان، وعمدة هذا ما دلرمحه اهللا فيهذا ما ذكره املصنف 
 .حديث املسيء يف صالته


