ó

امل�صائب و�أج ِّلها و� َ
أعظ ِمها و�أ�شَ ِّدها م�صيب َة الأ َّمة
� َّإن ِمن �أكرب َ
من ا ُ
هلل على
وال�سالم ـ  ،الَّذي َّ
َّبي ال َكرمي ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
بوفاة الن ِّ
وقائدهم �إىل ِّ
كل ف�ضيلة،
الأ َّمة ببعث ِته ،وكان دلي َلهم �إىل اجلنَّةَ ،
كل خريK :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
إمامهم يف ِّ
و� َ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ.]{\[ .J

نقف
ويف هذا احلَ َدث ال َعظيم ِعبرَ ٌ كثري ٌة
ودرو�س عديد ٌة ينبغي �أن َ
ٌ
عندهاِ ،ومن �أعظم َ
ال�صالة وبيانِ مكان ِتها ،وهو
َ
ذلك ما يتع َّلق ب�ش�أن َّ
در�س بلي ٌغ وعرب ٌة م�ؤ ِّثر ٌة ُم�ستَفاد ٌة من هذا احلَ َدث العظيم واملُ�صاب
ٌ
اجلَ َلل.
وال�سالم ـ بامل�ؤمنني
لقَد كانت � ِآخ َر �صال ٍة �ص َّالها نب ُّينا ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
�صال َة ُّ
وال�سالم ـ ا�ش َت َّد
الظهر من يوم اخلمي�سَّ ،ثم �إنَّه ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
ال�صالة من
به َ
الوجع فبقي �أ َّي ًاما ثالث ًة ال يت َم َّكن من اخلروج �إىل َّ
ينوب عنه يف
وال�سبت وال َأحد ـ ،وكان ُ
�ش َّدة َ
الوجع ـ وهي يوم اجلمعة َّ
ال�ص ِّديق > ,ويف فَجر يوم االثنَني
إمامة امل�سلمني �أبو بكر ِّ
ال�صالة و� َ
َّ
ـ اليوم الَّذي توفيِّ فيه ـ ك�شَ ف ِ�س َرت ُح ْجر ِته ل ُيلقي نظر ًة على �أ�صحابه،
هي نظرة الو َداع وما � َ
وداع ،روى ال ُبخاري وم�سلم يف
أعظمه من ٍ
«�صحيحيهما»( )1عن �أن�س بن ٍ
مالك > �« :أَ َّن �أَ َبا َب ْكرٍ َك َان ُي َ�ص ِّلي
َّبي @ الَّذي ُت ُوفيِّ َ ِفي ِه ح َّتى �إِذَ ا َك َان َي ْو ُم اال ْث َنينْ ِ َو ُه ْم
َل ُه ْم يف َو َج ِع الن ِّ
�صُفُوفٌ فيِ ال�صَّالة ،فَكَ�شَفَ النَّب ُّي @ ِ�سترْ َ ا ُ
حل ْج َر ِة َين ُْظ ُر �إِ َل ْينَا،
َو ُه َو َقا ِئ ٌم َك�أَ َّن َو ْج َه ُه َو َر َق ُة ُم ْ�ص َح ٍفَّ ،ثم َت َب َّ�س َم َي ْ�ض َح ُكَ ،ف َه َم ْمنَا �أَ ْن
َن ْفت نِ َ
َّبي @َ ،ف َن َك َ�ص �أَ ُبو َب ْكرٍ َع َلى َع ِق َب ْي ِه ِل َي ِ�ص َل
َت ِم َن ال َف َر ِح ِب ُر�ؤْ َي ِة الن ِّ
ال�ص َّف َ
َّبي
َّبي @ خَ ا ِر ٌج �إِلىَ َّ
َّ
ال�صالة؛ َف�أَ�شَ ا َر �إِ َل ْينَا الن ُّ
وظ َّن �أَ َّن الن َّ
ال�سترْ ََ ،ف ُت ُوفيِّ َ ِم ْن َي ْو ِم ِه».
@ �أَ ْن �أَ مِتُّوا َ�صلاَ َت ُك ْمَ ،و�أَ ْرخَ ى ِّ
عظني ومع َتبرِ ين؛ فها ُهو نب ُّينا @ ُ
لنت�أ َّمل م َّت ِ
ينظر �إىل �أ َّمته يف
((( البخاري ( ،)680وم�سلم (.)419
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ال�صالة
امل�سجد نظر َة وداع ،ينظر نظر ًة هي ُق َّرة ع ٍني له ـ عليه َّ
وال�سالم ـ،
ال�صالة ق َّرة عي ِنه ـ عليه َّ
وال�سالم ـ ،فقَد كانَت َّ
ال�صالة َّ
َّ
�صبيحة وفا ِته ب�أن ر�أى �أ َّمته جمتَمعني يف امل�سجد
وقد �أق َّر اهلل عينَه يف َ
تب�س ُم
تب�سم َ
ي�ضح ُك ـ عليه َّ
على هذه َّ
وال�سالم ـ� ،إنَّه ُّ
ال�صالة َّ
ال�صالةَّ ،
ُ
ن�س وهنا َء ٍة بر�ؤيته لأ َّمته جمتم َع ًة يف امل�سجد
فرح و�سرورٍ،
و�ضحك ُ�أ ٍ
ٍ
وال�سالم ـ قري َر ال َعني
ال�سرت ـ عليه َّ
ال�صالة ،و�أرخى ِّ
على هذه َّ
ال�صالة َّ
بر�ؤية هذَ ا َ
بهجة ؛ �أ َّمتُه ـ �أ َّم َة الإ�سالم ـ
وال�صورة املُ َ
املنظر املُفرح ُّ
جمتمع ًة يف امل�سجد ت�ص ِّلي� ،أق َّر اهلل ع َني نب ِّيه ـ �صلوات اهلل و�سالمه
ال�صورة البهيجة ،واحلالة املفرِ حة.
عليه ـ بهذه ُّ
ال�صالة متو ِّقفًا على هذا يف حلظا ِته الأخ َرية
ومل ي ُكن الأمر يف �ش�أن َّ
علي > ـ كما روى ذلك
من حياته ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
وال�سالم ـ يقول ٌّ
الإمام �أحمد يف «امل�سند»( )2ب�سنَد ثابت ـ َ « :ك َان � ِآخ ُر كَلاَ ِم َر ُ�سولِ اهلل
ال�صلاَ ةَ ،ا َّتقُوا ا َ
هلل ِفي َما َم َل َك ْت �أَ مْ َيا ُن ُك ْم» ,بل جاء ما
ال�صلاَ َة َّ
@َّ :
ب�سند ثابت عن
هو �أب َلغ من هذَ ا فيما رواه ابن َ
ماجه يف «�سننه»(َ )3
�أن�س > قالَ « :كان َْت َعا َّم ُة َو ِ�ص َّي ِة َر ُ�سولِ اهلل @ ِح َني َح َ�ض َر ْت ُه
أي�ضا
ال�صالة َو َما َم َل َك ْت �أَ مْ َيا ُن ُك ْم» ،وجاء � ً
ال َوفَا ُة ُ
وه َو ُي َغ ْر ِغ ُر ِب َنف ِْ�س ِهَّ :
َّبي @ «�أنَّه َك َان َعا َّم ُة َو ِ�ص َّي ِة َنب ِِّي
من رواية � ِّأم �س َل َمة < ز ِ
َوج الن ِّ
ال�صلاَ ةََ ،و َما َم َل َك ْت �أَ مْ َيا ُن ُك ْم» ،ح َّتى
«ال�صلاَ َة َّ
اهلل @ ِعن َْد َم ْو ِت ِهَّ :
ي�ض ِب َها ِل َ�سا ُنهُ»(.)4
َج َع َل َنب ُِّي اهلل @ ُي َل ْج ِل ُج َها يف َ�ص ْد ِر ِهَ ،وما َي ِف ُ
ال�صالة يف الإ�سالمَ ،
ريب يد ُّلنا على َ
وهذا بال ٍ
وعظم
عظم مكانة َّ
وال�سالم ـ بها؛ َومن يقر�أ �أحادي َثه ال�شَّ ريفة
عناية نب ِّينا ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
ال�صالة ومكانتَها يف
وو�صاياه املنيفَة يف حياته ك ِّلها ُيدرك قيم َة َّ
ال�صالة ومكان ِتها �أنَّها خُ َّ�صت ِمن
الإ�سالم ،و َقد كان من �ش�أن هذه َّ
و�صححه
((( برقم ( ،)585و�أخرجه �أبو داود ( ،)5156وابن ماجه ()2698؛ َّ
الألباين يف «�صحيح اجلامع» (.)4616
و�صححه الألباين يف «الإرواء» (.)2178
((( برقم ()2697؛ َّ
َّ
و�صحح
((( �أخرجه �أحمد ( ،)26684 ،26483والن�سائي يف «الكربى» ()7060؛ َّ
�إ�سناده الألباين يف «الإرواء» (.)238/7
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بني فرائ�ض الإ�سالم وعموم َّ
الطاعات � َّأن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ عرج
ال�صال َة من فوق
ال�سابعة ،وفَر�ض عليه َّ
ال�سماء َّ
بنب ِّيه �إىل ما فوق َّ
من اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ
�سبع �سماوات ،و�سم َع الأم َر بهاُ ،
وفر�ضها َ
وا�سطة ,فُر�ضت عليه خم�س َني �صالةً ،و�س�أل ا َ
بال َ
هلل ـ ج َّل وعال ـ �أن
ٍ
ٍ
�صلوات بال َعدد،
خم�س
يخفِّفها فخُ فِّفت �إىل خم�س
�صلوات؛ فكانت َ
وخم�سني يف ال َّثواب والأجر ،بينما عموم َّ
الطاعات وجميع الفَرائ�ض
يبي له ويوحي �إليه؛ فهذا يبينِّ
والعبادات ينزلُ �إليه جربيل يف الأر�ض ِنّ
ال�صالة ال ُعظمى.
لنا مكان َة َّ
ِومن � ٍ
أ�سف �أن ب َل َغ احلالُ ببع�ض النَّا�س �أن جعلوا ليل َة الإ�سراء واملعراج
ليل َة احتفالٍ ؛ يقر�ؤون فيها القَ�صائد ،و ُي ِ
ن�شدون فيها الأراجيز ،مع
لل�صالة و�إ�ضاع ٍة لها ،من الَّذي �أم َر ُهم بهذا؟! َومن الَّذي
�إهمالٍ َّ
دعاهم �إليه؟! �أين ُهم من �ش�أن املعراج وما جا َء فيه من عرب ٍة عظيم ٍة،
ال�صالة ،فرتى يف ِ
بع�ضهم
ومن �أمرٍ
ج�سيم باملحافظة على هذه َّ
ٍ
ال�صالة وا�ستهان ًة بها ،لكنَّه ال يف ِّوت هذا االحتفالَ
تهاو ًنا يف هذه َّ
املحدثة ،ف�أين ه�ؤالء من حقيقَة االتِّباع
�أو نحوه من االحتفاالت َ
َّبي
واالقتداء واالئت�ساء ُ
بر�سول اهلل @؟ و�أين ه�ؤالء من ُّ
تب�سم الن ِّ
ِ
ال�صالة؟!
@
و�ضحكه وق َّرة عي ِنه بر�ؤية �أ َّم ِته جمتم َع ًة على هذه َّ
يرتجم هذه املح َّبة ،ويعبرِّ عنها
� َّإن
لر�سول اهلل @
ُ
َّ
املحب ح ًقّا ُ
ٍ
ال�صالة
ِّباع �صادق،
تام ،وت� ٍ ّأ�س بهديه ،وات ٍ
بات ٍ
واقتداء ٍّ
ِّباع ل�س َّن ِته ـ عليه َّ
ال�صالة
َّبي ـ عليه َّ
وال�سالم ـَ ،
َّ
فلي�ست الترَّ جمة وال َّتعبري عن حم َّبة الن ِّ
ٍ
احتفاالت �أو �إحداث ِ
مما
وال�سالم ـ تكون ب�إقامة
موا�س َم �أو نحو ذلك َّ
َّ
َّبي ـ عليه
ا ُبتلي به ُ
بع�ض النَّا�س زع ًما منهم � َّأن هذا ِمن املح َّبة للن ِّ
وال�سالم ـ ،واهلل؛ َّثم واهلل؛ لو كان هذَ ا من املح َّبة ح ًقّا ومن
َّ
ال�صالة َّ
ال�صحابة الكرام ،وال َّتابعون لهم
االتِّباع �صد ًقا َ
لكان �أ�سبقَ النَّا�س �إليه َّ
ال�صحابة ي ومن اتَّبعهم ب�إح�سانٍ مل يف َعلوا �شي ًئا من
ب�إح�سانَّ ،
لكن َّ
ولزوما
ذلك  ،و� مَّإنا َ
َّبي @  ،وت� ِّأ�س ًيا ب�سنَّتهً ،
كان فع ُلهم اقتدا ًء بالن ِّ
لهديه.
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وال�سالم ـ ،وهي
ال�صالة»؛ و�ص َّية نب ِّيكم ـ عليه َّ
«ال�صالة َّ
َّ
ال�صالة َّ
وال�سالم ـ  ،فيا �أ ُّيها املح ُّبون
ِمن � ِآخر ما ُ�س ِمع منه ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
ال�صالة؛ فهي و�ص َّيتُه ل ُكم وعه ُده �إليكم ،جاء يف
ال�صالة َّ
َّبي @َّ :
للن ِّ
َّبي
«امل�سند» للإمام �أحمد( )5ب�إ�سناد ج ِّيد � َّأن َّ
ال�صالة ُذكرت عند الن ِّ
وال�سالم ـ«َ :م ْن َحاف ََظ َع َل ْي َها َكان َْت َل ُه
@ ً
يوما فقال ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
ُنو ًرا َو ُب ْر َها ًنا َو جَ َ
نا ًة َي ْو َم ال ِق َي َام ِةَ ،وم ْن لمَ ْ ُي َحا ِف ْظ َع َل ْي َها لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ُنو ٌر
اَول ُب ْر َها ٌن َو اَل جَ َ
ون َو ِف ْر َع ْو َن َو َه َام َان
ناةٌ ،و َك َان َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َم َع َقا ُر َ
َو�أُ َب ِّي بنِ خَ َل ٍف»؛ �أي � َّأن َ
ال�صالة غري املحافظ عليها ُيح�شَ ر يوم
تارك َّ
القيامة مع �صناديد ال ُكفر و� ِ
أعم َدة الباطل ـ ً
عياذا باهلل من ذلك ــ،
َ
()6
َّبي
وجاء يف «�صحيح م�سلم» عن جابر بن عبد اهلل > � َّأن الن َّ
@ قالَ « :بينْ َ ال َّر ُجلِ َو َبينْ َ ِّ
ال�صلاَ ِة» ,وجاء
ال�ش ْر ِك وال ُكفْرِ َت ْر ُك َّ
()7
َّبي @ �أنَّه قال« :ال َع ْه ُد ال َِّذي َب ْي َننَا و َب ْي َن ُه ْم
يف «امل�سند» عن الن ِّ
()8
ال�صلاَ ةُ؛ َف َم ْن َت َر َك َها َفق َْد َك َف َر» ,وجاء يف «�صحيح البخاري»
َّ
َ
وا�س َت ْق َب َل ِق ْب َل َتنَا ،و�أ َك َل
َّبي @ �أنَّه قال«َ :م ْن َ�ص َّلى َ�صلاَ َتنَاْ ،
عن الن ِّ
ِيح َتنَا ،فَذَ ِل َك املُ ْ�س ِل ُم الَّذي َل ُه ِذ َّم ُة اهلل َو ِذ َّم ُة َر ُ�سو ِل ِه؛ َفلاَ تُخْ ِف ُروا
ذَ ب َ
ا َ
هلل يف ِذ َّم ِت ِه».

روى الإمام م�سلم يف «�صحيحه»( )9عن عبد اهلل بن م�سعود > قال:
َ«م ْن َ�س َّر ُه �أَ ْن َي ْلقَى ا َ
ال�ص َل َو ِات
هلل غَ ًدا ُم ْ�س ِل ًماَ ،ف ْل ُي َحا ِف ْظ َع َلى َه�ؤ اَُل ِء َّ
َح ْيثُ ُينَا َدى بِهِ َّن؛ َف ِ�إ َّن ا َ
هلل �شَ َر َع ِل َن ِب ِّي ُك ْم @ ُ�س نَ َن ال ُه َدى ،و ِ�إ َّن ُه َّن ِم ْن
ُ�س نَ ِن ال ُه َدى ،و َل ْو �أَ َّن ُك ْم َ�ص َّل ْيت ُْم فيِ ُب ُيو ِت ُك ْم َك َما ُي َ�ص ِّلي َهذَ ا املُتَخَ ِّل ُف فيِ
َب ْي ِت ِه َلترَ َ ْكت ُْم ُ�س َّن َة َن ِب ِّي ُك ْم ،و َل ْو َت َر ْكت ُْم ُ�س َّن َة َن ِب ِّي ُك ْم َل َ�ض َل ْلت ُْمَ ،وما ِم ْن َر ُجلٍ
َيت ََط َّه ُر َف ُي ْح ِ�س ُن ُّ
امل�ساجِ ِد ِ�إ اَّل َكت ََب
الط ُهو َر َّثم َي ْع ِم ُد ِ�إلىَ َم ْ�سجِ ٍد ِم ْن َه ِذ ِه َ
ا ُ
وها َح َ�س َن ًةَ ،و َي ْر َف ُع ُه ِب َها َد َر َج ًةَ ،و َي ُح ُّط َع ْن ُه
هلل َل ُه ِب ُك ِّل خَ ْط َو ٍة َيخْ ُط َ
وال�سالم
ِب َها َ�س ِّي َئ ًةَ ،و َلق َْد َر�أَ ْي ُتنَا ـ �أي �
َ
َّبي ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
أ�صحاب الن ِّ
وم
ال�صالة يف امل�ساجد ـ ِ�إ اَّل ُمنَا ِف ٌق َم ْع ُل ُ
ـ َوما َيتَخَ َّل ُف َع ْن َها ـ �أي عن َّ
َام فيِ
ال ِّنفَاقِ َ ،و َلق َْد َك َان ال َّر ُج ُل ُي�ؤْتَى ِب ِه ُي َها َدى َبينْ َ ال َّر ُج َلينْ ِ ح َّتى ُيق َ
كان
ال�صورة املُ�شر َقة ،واحلال امل�ش ِّرفة الَّتي َ
ال�ص ِّف» ؛ ت�أ َّملوا هذه ُّ
َّ
ال�صحابة ِ
َّبي @ �س َّنتَه ،وفه ُموا
الكرام ،حيثُ َ
عليها َّ
وع ْوا عن الن ِّ
ِّباعه واالقتدا َء به ،فكان ال َّر ُجل منهم ي�ؤتَى به
و�ص َّيتَه ،وح َّققُوا ات َ
ُيهادى بني ال َّر ُجلني ،ي�ساع ُده رجل عن ميينه و�آخر عن �شماله ح َّتى
خف
ممن َّ
ال�ص ِّف ،بينما الواق ُع يف حال كثري َ
من النَّا�س َّ
ُيقام يف َّ
عنده ُي�شْ ِغ ُله عنها �أدنى الأمو ِر و�أت َف ُهها.
ُ
ال�صالة َ
ميزان َّ

والأحاديث يف هذا الباب كثرية.
فاتَّقوا ا َ
َّبي @ وحم ِّبيه ،واحفَظوا هذه الو�ص َّية وتذكَّروا
هلل! �أتبا َع الن ِّ
وال�سالم ـ يف �أ َّي ِامه وحلظا ِته الأخ َرية ،ويف تودي ِعه
قو َله ـ عليه َّ
ال�صالة َّ
ال�صالة».
«ال�صالة َّ
�أ َّمتَهَّ :
ُ
ال�صادقني رعيل الأ َّمة الأ َّول؛ فَما �أز َكاها
وانظروا يف �سري ِة املح ِّبني َّ
ِمن ِ�سري ٍة!

ال�صالة حمافظ ًة عليها ،و�إقام ًة لها ،ورعاي ًة
�أال ف ْل َنتَقِّ اهلل يف هذه َّ
ِ
يوم
لأركانها
و�شروطها وواجباتها؛ ف�إنَّها �أ َّولُ ما ُي�س�أَل عنه ال َعبد َ
القيامة؛ ف�إذا ُقبِلت ُقبل �سائر عمله ،و�إذا ُر َّدت ُر َّد �سائر ع َم ِله؛
َّبي @ ،
جعلنا اهلل  Tمن املُقيمني َّ
ال�صالة ،ومن امل َّتبعني للن ِّ
هم ُ
وحتت لوائه ،ووفِّقنا التِّباعه يا ذا اجلَ الل
اح�ش ْرنا يف زُمرته َ
ال َّل َّ
والإكرام.

((( برقم ()6576؛ واحلديث �ض َّعفه الألباين يف «�ضعيف الترَّ غيب» (.)312
((( برقم (.)82
((( برقم ( ،)22937و�أخرجه الترِّ مذي ( ،)2621وابن ماجه ( )1079من حديث
و�صححه الألباين يف «�صحيح الترَّ غيب» (.)564
بريدة >َّ ،
((( برقم ( )391من حديث �أن�س >.

((( برقم (.)654
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