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 : الصالة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: األول منها":قال رمحه اهللا
  مكروه: سادسها .مباح: خامسها .ُسنة: رابعها .واجب: ثالثها   .ركن: ثانيها   .شرط: أولها
  ".محرم: سابعها

ا املقدمة ذكرا بعد العقائد  بالصالة-رمحه اهللا-بدأ املؤلف  ا عمود اإلسالم، وأل ًأل ِ َّ
ُ

 يف كل النصوص 
- يبدأ بذكرها يف سياق ذكر األعمال الصاحلة، وهي أول ما ذكر النيب -عز وجل- فإن اهللا ؛الشرعية

 يف بيان أحكامها -رمحهم اهللا- من األعمال بعد التوحيد، فلذلك بدأ العلماء -صلى اهللا عليه وسلم
أحكام : يتناول فروع الصالة؛ أي كيف س-رمحه اهللا-َّقبل غريها من العبادات، وقد بني لنا املؤلف 

 .الصالة
ُاألول من العبادات بيانا ومنزلة وفضال الصالة،:  أي؛"األول منها الصالة": قوله رمحه اهللا   ً ً ً 

ا من املسائل:  أي؛"وتشتمل أمورها" قوله رمحه اهللا  .أحكامها وما يتعلق 
 ."على سبعة أشياء" قوله رمحه اهللا

  .األحكام الفقهية  هيإذن سيصنف أحكام الصالة وفق هذه األشياء السبعة، وهذه األشياء السبعة
َّشرط، وركن، وواجب، وسنة، ومباح، ومكروه، وحمرم: قال ُ. 

أحكام تكليفية، : هذه سبعة أحكام فقهية، وهذه األحكام تنقسم يف تصنيف األحكام إىل قسمني
، فالشرط من "شرط": رمحه اهللاح، وهي قوله من وضع الشار: ًوهذا األكثر ذكرا، وأحكام وضعية؛ أي

 . الوضعيةاألحكام
 يف ذكر -رمحه اهللا-ٌ هذه كلها أحكام تكليفية، فقوله "، ومكروهوواجب، وسنة، ومباح":قوله رمحه اهللا

 .أحكام الصالة، ويف مبدأ ذكره لطريقة حبثه ملسائل الصالة
ٌ هذه األشياء كلها أحكام شرعية؛ إما تكليفية، وإما "وتشتمل أمورها على سبعة أشياء": قوله رمحه اهللا

ها وأثرها، فبدأ بالشرط؛ وذلك أن الشرط يسبق تب أمهيَ حس-رمحه اهللا-صنف وضعية، وقد رتبها امل
ًسيانا وال جهال، مث بعد ِالصالة، مث ذكر الركن؛ وذلك أن الركن ال تصح العبادة إال به، وال يسقط ن ً

 حسب أمهيتها وأثرها -رمحه اهللا-ذلك ذكر األحكام املتعلقة مبا دون ذلك من الوجوب وغريه، فرتبها 
  . بذكر الشرط-رمحه اهللا-يف الصالة، وابتدأها 

الشرط، وهذا الطريق الذي سلكه : على سبعة أحكام، أوهلا:  يعين؛"على سبعة أشياء": فقوله رمحه اهللا
 سنلحظه يف بقية تناوله لألحكام؛ لذلك نقف عند هذا التقسيم بعض الشيء حىت يتبني لنا -رمحه اهللا-

ذه التصنيفات اليت ذكرها ما امل  .رمحه اهللاقصود 
 هكذا .هو الذي يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاتهف الشرط: أما األول

ٌما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم :  هو؛رطُيعرف األصوليون والفقهاء الش
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ًيكون فيها إما سابقا هلا، وإما أن يكون سابقا هلا : لذاته، وهو ما ال بد منه يف العبادة ويستغرقها؛ أي ً
 .ستصحب حكمهُ ي،ويف أثنائها

جوب، وسيأيت إما أن تكون شروط صحة، وإما أن تكون شروط و: والشروط تنقسم إىل قسمني
 .تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل

 .هو جانب الشيء األقوى، هذا تعريفه يف اللغة  الركن، والركن:الثاين مما ذكر
ًفهو ما كان يف العبادة ال يسقط عمدا، وال سهوا، وال جهال: وأما يف االصطالح ً  وقد فرق بعض أهل .ً

ٌجزء من أجزائه، وأما الشرط فهو خارج عن : يبأن الركن من ماهية العمل؛ أ: العلم بني الركن والشرط ٌ
ًليست جزءا من أجزائه، لكن ال بد من توافره يف مجيع أجزائه، فالركوع على سبيل املثال : ماهيته؛ يعين

ٌركن، وهو جزء من أجزاء الصالة ٌ واستقبال القبلة شرط؛ ألنه مطلوب من افتتاح الصالة إىل اختتامها، .ٌ ٌ
 . من البداءة إىل االنتهاء،جزائهاٌفهو موجود يف مجيع أ

 


