[الصالة لإلحرام]
أحرم الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد صالة الفري ضة ،وكونه صلى هللا عليه وسلم أحرم بعد الصالة يدل على أنه ينبغي أن
يكون اإلحرام بعد صالة ،وقد جاء األمر ابلصالة قبل اإلحرام ،ففي صحيح البخاري« :صل يف هذا الوادي املبارك وقل:
عمرة يف حجة» [البخاري ( .])1534ومجهور أهل العلم يرون أن لإلحرام صالةً معللني أبننا ال نعلم ما لو مل يكن إحرامه صلى

هللا عليه وسلم بعد الفريضة ماذا سيصنع؟

ٍ
الوقت
فإن وقع اإلحرام بعد فريضة فهو أوىل ،وإن مل يقع بعد فريضة صلى ركعتني لإلحرام إن كان الوقت مطل ًقا ،وإن كان ُ
وقت هني فال يصليها؛ ملا ثبت يف الصحيح عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه [مسلم ( ])831وعن عمر رضي هللا عنه [البخاري
َ

ض هذه النواهي مبثل هذه السنة.
( ،)581ومسلم ( ])825وغريمها من النهي عن الصالة يف هذه األوقات ،فال تُ َع َار ُ

وهذا مذهب العلماء كافة كما قال ابن عبد الرب والنووي وغريمها ،وقد نُقل عن احلسن البصري وبعض التابعني قول آخر :وهو
أنه ليس هناك صالة لإلحرام ،وأن إحرام النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الفريضة وقع اتفاقًا.

ودليل اجلمهور األمر الوارد يف حديث عمر رضي هللا عنه« :صل يف هذا الوادي املبارك» وغاية ما يف هذا األمر أهنا تداخلت
صالة اإلحرام مع صالة الظهر ،ومن املعلوم أنه إذا اجتمعت عباداتن :صغرى وكربى ،ومل تكن إحدامها متعلقة ابألخرى ،ومل
يكن فعل إحدامها على جهة القضاء ،دخلت الصغرى يف الكربى .ومن الشافعية من يرى أهنا صالة خاصة وال جتزئ عنها
الفريضة ،بل ال بد من هاتني الركعتني لإلحرام.
يستدل به ملن يقول إن لإلحرام صالة خاصة ال تغين عنها الفريضة ،ووجهه -وهو حمل البحث ،-أ ّن أهل العلم يقولون:
وقد
ّ
إذا كان األمر حيتمل التأسيس والتأكيد ،فحمله على التأسيس أوىل؛ ألن محله على التأكيد يفقده فائدته .ومعىن هذه القاعدة:
أتكيدا ألوامر ٍ
سابقة،
أننا لو قلنا :إن معىن قوله صلى هللا عليه وسلم« :صل يف هذا الوادي املبارك» صل الظهر ،فإنه سيكون ً
َ
وعلى ذلك يفقد األمر معناه اجلديد؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم مأمور بصالة الظهر ولو مل يرد هذا األمر .وإذا قلنا :إن املراد

أتسيسا حلكم جديد ،فكان أوىل من
بقوله صلى هللا عليه وسلم« :صل يف هذا الوادي املبارك» صل لإلحرام ،صار األمر
ً

التأكيد.

وخالصة القول يف هذه املسألة أن مجاهري أهل العلم بل هو مذهب أهل العلم كافة فيما نقله النووي رمحه هللا وغريه ،على
خروجا من
أن اإلحرام له صالة ومل خيالف يف ذلك إال نفر يسري .ولذلك إن وافق اإلحرام فريضة فهو األوىل واألكمل ً

اخلالف ،وإال صلى ركعتني لإلحرام إذا كان الوقت من األوقات املطلقة وليس من أوقات النهي.

