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ة  الأمَّ م�صيبَة  ها  واأ�َصدِّ واأعَظِمها  واأجلِّها  ائب  امل�صَ اأكرب  ِمن  اإنَّ 
الم ـ ، الَّذي منَّ اهلُل على  الة وال�صَّ بيِّ الَكرمي ـ عليه ال�صَّ بوفاة النَّ
ة، وقائَدهم اإىل كلِّ ف�صيلة،  ة ببعثِته، وكان دليَلهم اإىل اجلنَّ الأمَّ
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نقَف  اأن  ينبغي  ودرو�ٌس عديدٌة  ِعرَبٌ كثريٌة  الَعظيم  احَلَدث  ويف هذا 
الة وبياِن مكانِتها، وهو  عنَدها، وِمن اأعظم ذلَك ما يتعلَّق ب�صاأن ال�صَّ
رٌة ُم�صَتفادٌة من هذا احَلَدث العظيم واملُ�صاب  در�ٌس بليٌغ وعربٌة موؤثِّ

اجَلَلل.

ـ باملوؤمنني  المـ  الة وال�صَّ ـ عليه ال�صَّ ها نبيُّناـ  لَقد كانت اآِخَر �صالٍة �صالَّ
الم ـ ا�صَتدَّ  الة وال�صَّ ه ـ عليه ال�صَّ هر من يوم اخلمي�س، ثمَّ اإنَّ �صالَة الظُّ
من  الة  ال�صَّ اإىل  اخلروج  من  ن  يتَمكَّ ل  ثالثًة  اًما  اأيَّ فبقي  الوَجع  به 
بت والأَحد ـ، وكان ينوُب عنه يف  ة الوَجع ـ وهي يوم اجلمعة وال�صَّ �صدَّ
يق <، ويف َفجر يوم الثَنني  دِّ الة واإماَمة امل�صلمني اأبو بكر ال�صِّ ال�صَّ
ـ اليوم الَّذي تويفِّ فيه ـ ك�َصف �ِصرَت ُحْجرِته لُيلقي نظرًة على اأ�صحابه، 
يف  وم�صلم  الُبخاري  روى  وداٍع،  من  اأعَظمه  وما  الوَداع  نظرة  هي 
لِّي  ُي�صَ َكاَن  َبْكٍر  اأََبا  »اأَنَّ   :  > مالٍك  بن  اأن�س  عن  »�صحيحيهما«)1( 
َ ِفيِه حتَّى اإَِذا َكاَن َيْوُم الْثَننْيِ َوُهْم  بيِّ @ الَّذي ُتُويفِّ َلُهْم يف َوَجِع النَّ
اإَِلْيَنا،  َيْنُظُر  احُلْجَرِة  �ِصرْتَ   @ النَّبيُّ  فَكَ�صَفَ  ال�صَّالة،  يفِ  �صُفُوفٌ 
اأَْن  َفَهَمْمَنا  َحُك،  َي�صْ َم  َتَب�صَّ ثمَّ  َحٍف،  ُم�صْ َوَرَقُة  َوْجَهُه  َكاأَنَّ  َقاِئٌم  َوُهَو 
َل  بيِّ @، َفَنَك�َس اأَُبو َبْكٍر َعَلى َعِقَبْيِه ِلَي�صِ َنْفَتِتَ ِمَن الَفَرِح ِبُروؤَْيِة النَّ
بيُّ  النَّ اإَِلْيَنا  َفاأَ�َصاَر  الة؛  ال�صَّ اإِىَل  َخاِرٌج   @ بيَّ  النَّ اأَنَّ  وَظنَّ  فَّ  ال�صَّ

َ ِمْن َيْوِمِه«. ، َفُتُويفِّ رْتَ اَلَتُكْم، َواأَْرَخى ال�صِّ وا �صَ @ اأَْن اأَِتُّ
يف  ته  اأمَّ اإىل  ينُظر   @ نبيُّنا  ُهو  فها  ومعَترِبين؛  متَّعِظني  ل  لنتاأمَّ

)1(  البخاري )680(، وم�صلم )419(.

اعات اأنَّ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ عرج  بني فرائ�س الإ�صالم وعموم الطَّ
فوق  من  الَة  ال�صَّ عليه  وَفر�س  ابعة،  ال�صَّ ماء  ال�صَّ فوق  ما  اإىل  ه  بنبيِّ
ــ  ــ تبارك وتعاىل  ها مَن اهلل  �صبع �صماوات، و�صمَع الأمَر بها، وفر�صُ
بال وا�صَطة، ُفر�صت عليه خم�صنَي �صالًة، و�صاأل اهلَل ـ جلَّ وعال ـ اأن 
بالَعدد،  �صلواٍت  خم�َس  فكانت  �صلواٍت؛  خم�س  اإىل  فت  فُخفِّ فها  يخفِّ
اعات وجميع الَفرائ�س  وخم�صني يف الثَّواب والأجر، بينما عموم الطَّ
والعبادات ينزُل اإليه جربيل يف الأر�س يبنِينّ له ويوحي اإليه؛ فهذا يبنيِّ 

الة الُعظمى.  لنا مكانَة ال�صَّ

ا�س اأن جعلوا ليلَة الإ�صراء واملعراج  وِمن اأ�صٍف اأن بَلَغ احلاُل ببع�س النَّ
مع  الأراجيز،  فيها  وُين�ِصدون  الَق�صائد،  فيها  يقروؤون  احتفاٍل؛  ليلَة 
الَّذي  وَمن  بهذا؟!  اأمَرُهم  الَّذي  من  لها،  واإ�صاعٍة  الة  لل�صَّ اإهماٍل 
دعاهم اإليه؟! اأين ُهم من �صاأن املعراج وما جاَء فيه من عربٍة عظيمٍة، 
هم  بع�صِ يف  فرتى  الة،  ال�صَّ هذه  على  باملحافظة  ج�صيٍم  اأمٍر  ومن 
الحتفاَل  هذا  ت  يفوِّ ل  ه  لكنَّ بها،  وا�صتهانًة  الة  ال�صَّ هذه  يف  تهاوًنا 
باع  التِّ حقيَقة  من  هوؤلء  فاأين  املحَدثة،  الحتفالت  من  نحوه  اأو 
بيِّ  النَّ م  تب�صُّ واأين هوؤلء من  @؟  والقتداء والئت�صاء بر�ُصول اهلل 

الة؟! ِته جمتمَعًة على هذه ال�صَّ ة عيِنه بروؤية اأمَّ @ و�صحِكه وقرَّ

عنها  ويعربِّ  ة،  املحبَّ هذه  يرتجُم   @ اهلل  لر�ُصول  ا  حًقنّ املحبَّ  اإنَّ 
الة  ِته ـ عليه ال�صَّ باٍع ل�صنَّ ، وتاأ�ٍسنّ بهديه، واتِّ باٍع �صادق، واقتداٍء تامٍّ باتِّ
الة  بيِّ ـ عليه ال�صَّ ة النَّ جمة والتَّعبري عن حمبَّ الم ـ، فلي�َصت الرتَّ وال�صَّ
ا  الم ـ تكون باإقامة احتفالٍت اأو اإحداث موا�ِصَم اأو نحو ذلك ممَّ وال�صَّ
عليه  ـ  بيِّ  للنَّ ة  املحبَّ ِمن  هذا  اأنَّ  منهم  زعًما  ا�س  النَّ بع�ُس  به  اُبتلي 
ا ومن  ة حًقنّ الم ـ، واهلل؛ ثمَّ واهلل؛ لو كان هَذا من املحبَّ الة وال�صَّ ال�صَّ
حابة الكرام، والتَّابعون لهم  ا�س اإليه ال�صَّ باع �صدًقا لكاَن اأ�صبَق النَّ التِّ
حابة ي ومن اتَّبعهم باإح�صاٍن مل يفَعلوا �صيًئا من  باإح�صان، لكنَّ ال�صَّ
ته، ولزوًما  ًيا ب�صنَّ بيِّ @ ، وتاأ�صِّ ا كاَن فعُلهم اقتداًء بالنَّ ذلك ، واإنَّ

لهديه.

الة  ال�صَّ عليه  ـ  له  عنٍي  ة  ُقرَّ هي  نظرًة  ينظر  وداع،  نظرَة  امل�صجد 
ـ،  الم  الة وال�صَّ ـ عليه ال�صَّ ة عيِنه  الة قرَّ ـ، فَقد كاَنت ال�صَّ الم  وال�صَّ
ته جمَتمعني يف امل�صجد  وقد اأقرَّ اهلل عيَنه يف �صبيَحة وفاِته باأن راأى اأمَّ
ُم  الم ـ، اإنَّه تب�صُّ الة وال�صَّ م ي�صَحُك ـ عليه ال�صَّ الة، تب�صَّ على هذه ال�صَّ
ته جمتمَعًة يف امل�صجد  ن�ٍس وهناَءٍة بروؤيته لأمَّ فرٍح و�صروٍر، و�صحُك اأُ
الم ـ قريَر الَعني  الة وال�صَّ رت ـ عليه ال�صَّ الة، واأرخى ال�صِّ على هذه ال�صَّ
ـ  الإ�صالم  َة  اأمَّ ـ  ُته  اأمَّ ؛  املُبهَجة  ورة  وال�صُّ املُفرح  املنَظر  هَذا  بروؤية 
ه ـ �صلوات اهلل و�صالمه  جمتمعًة يف امل�صجد ت�صلِّي، اأقرَّ اهلل عنَي نبيِّ

ورة البهيجة، واحلالة املفِرحة. عليه ـ بهذه ال�صُّ
ًفا على هذا يف حلظاِته الأخرَية  الة متوقِّ ومل يُكن الأمر يف �صاأن ال�صَّ
ــ يقول عليٌّ  <ــ كما روى ذلك  الم  الة وال�صَّ من حياته ـ عليه ال�صَّ
الإمام اأحمد يف »امل�صند«)2( ب�صَند ثابت ـ : »َكاَن اآِخُر َكاَلِم َر�ُصوِل اهلل 
اُنُكْم«، بل جاء ما  اأَْيَ ُقوا اهلَل ِفيَما َمَلَكْت  اَلَة، اتَّ اَلَة ال�صَّ @: ال�صَّ
ثابت عن  ب�َصند  »�صننه«)3(  ابن ماَجه يف  رواه  اأبَلغ من هَذا فيما  هو 
َرْتُه  َح�صَ ِحنَي   @ اهلل  َر�ُصوِل  ِة  يَّ َو�صِ ُة  َعامَّ »َكاَنْت  قال:   > اأن�س 
ا  اُنُكْم«، وجاء اأي�صً الة َوَما َمَلَكْت اأَْيَ الَوَفاُة وُهَو ُيَغْرِغُر ِبَنْف�ِصِه: ال�صَّ
َنِبيِّ  ِة  يَّ ُة َو�صِ َكاَن َعامَّ ه  »اأنَّ  @ بيِّ  النَّ َزوِج   < اأمِّ �صَلَمة  من رواية 
حتَّى  اُنُكْم«،  اأَْيَ َمَلَكْت  َوَما  اَلَة،  ال�صَّ اَلَة  »ال�صَّ َمْوِتِه:  ِعْنَد   @ اهلل 

ْدِرِه، وَما َيِفي�ُس ِبَها ِل�َصاُنُه«)4(. َجَعَل َنِبيُّ اهلل @ ُيَلْجِلُجَها يف �صَ
وعَظم  الإ�صالم،  الة يف  ال�صَّ مكانة  على عَظم  يدلُّنا  ريٍب  بال  وهذا 
ريفة  الم ـ بها؛ وَمن يقراأ اأحاديَثه ال�صَّ الة وال�صَّ نا ـ عليه ال�صَّ عناية نبيِّ
يف  ومكانَتها  الة  ال�صَّ قيمَة  ُيدرك  كلِّها  حياته  يف  املنيَفة  وو�صاياه 
ت ِمن  اأنَّها ُخ�صَّ الة ومكانِتها  الإ�صالم، وَقد كان من �صاأن هذه ال�صَّ

حه  و�صحَّ )2698(؛  ماجه  وابن   ،)5156( داود  اأبو  واأخرجه   ،)585( برقم    )2(
الألباين يف »�صحيح اجلامع« )4616(.

حه الألباين يف »الإرواء« )2178(. )3(  برقم )2697(؛ و�صحَّ
ح  و�صحَّ )7060(؛  »الكربى«  يف  �صائي  والنَّ  ،)26684  ،26483( اأحمد  اأخرجه    )4(

اإ�صناده الألباين يف »الإرواء« )238/7(.
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وهي  ـ،  الم  وال�صَّ الة  ال�صَّ عليه  ـ  كم  نبيِّ ة  و�صيَّ الة«؛  ال�صَّ الة  »ال�صَّ
املحبُّون  اأيُّها  فيا   ، ـ  الم  وال�صَّ الة  ال�صَّ عليه  ـ  منه  �ُصِمع  ما  اآِخر  ِمن 
ُته لُكم وعهُده اإليكم، جاء يف  الة؛ فهي و�صيَّ الة ال�صَّ بيِّ @: ال�صَّ للنَّ
بيِّ  الة ُذكرت عند النَّ د اأنَّ ال�صَّ »امل�صند« لالإمام اأحمد)5( باإ�صناد جيِّ
الم ـ: »َمْن َحاَفَظ َعَلْيَها َكاَنْت َلُه  الة وال�صَّ @ يوًما فقال ـ عليه ال�صَّ
اًة َيْوَم الِقَياَمِة، وَمْن مَلْ ُيَحاِفْظ َعَلْيَها مَلْ َيُكْن َلُه ُنوٌر  ُنوًرا َوُبْرَهاًنا َوَنَ
َوَهاَماَن  َوِفْرَعْوَن  َقاُروَن  َمَع  الِقَياَمِة  َيْوَم  وَكاَن  اٌة،  َنَ َوَل  ُبْرَهاٌن  وَل 
الة غري املحافظ عليها ُيح�َصر يوم  َواأَُبيِّ بِن َخَلٍف«؛ اأي اأنَّ تارَك ال�صَّ
القياَمة مع �صناديد الُكفر واأعِمَدة الباطل ــ عياًذا باهلل من ذلك  ــ، 
بيَّ  النَّ اأنَّ   > اهلل  عبد  بن  جابر  عن  م�صلم«)6(  »�صحيح  يف  وجاء 
وجاء  اَلِة«،  ال�صَّ َتْرُك  والُكْفِر  ْرِك  ال�صِّ َوَبنْيَ  ُجِل  الرَّ »َبنْيَ  قال:   @
وَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  الَِّذي  »الَعْهُد  قال:  اأنَّه   @ بيِّ  النَّ عن  »امل�صند«)7(  يف 
البخاري«)8(  »�صحيح  يف  وجاء  َكَفَر«،  َفَقْد  َتَرَكَها  َفَمْن  اَلُة؛  ال�صَّ
واأََكَل  ِقْبَلَتَنا،  وا�ْصَتْقَبَل  اَلَتَنا،  لَّى �صَ »َمْن �صَ اأنَّه قال:   @ بيِّ  النَّ عن 
ُة َر�ُصوِلِه؛ َفاَل ُتْخِفُروا  ُة اهلل َوِذمَّ َلُه ِذمَّ َذِبيَحَتَنا، َفَذِلَك املُ�ْصِلُم الَّذي 

ِتِه«. اهلَل يف ِذمَّ

والأحاديث يف هذا الباب كثرية.

روا  يه، واحَفظوا هذه الو�صيَّة وتذكَّ بيِّ @ وحمبِّ فاتَّقوا اهلَل! اأتباَع النَّ
اِمه وحلظاِته الأخرَية، ويف توديِعه  الم ـ يف اأيَّ الة وال�صَّ قوَله ـ عليه ال�صَّ

الة«.  الة ال�صَّ َته: »ال�صَّ اأمَّ
اأزَكاها  ل؛ َفما  ة الأوَّ ادقني رعيل الأمَّ وانُظروا يف �صريِة املحبِّني ال�صَّ

ِمن �ِصريٍة!

غيب« )312(. فه الألباين يف »�صعيف الرتَّ )5(  برقم )6576(؛ واحلديث �صعَّ
)6(  برقم )82(.

مذي )2621(، وابن ماجه )1079( من حديث  )7(  برقم )22937(، واأخرجه الرتِّ
غيب« )564(. حه الألباين يف »�صحيح الرتَّ بريدة <، و�صحَّ

)8(  برقم )391( من حديث اأن�س <.

روى الإمام م�صلم يف »�صحيحه«)9( عن عبد اهلل بن م�صعود < قال: 
َلَواِت  َهوؤَُلِء ال�صَّ َعَلى  َفْلُيَحاِفْظ  ُم�ْصِلًما،  َغًدا  َيْلَقى اهلَل  اأَْن  ُه  �َصرَّ »َمْن 
ُهنَّ ِمْن  ُكْم @ �ُصَنَ الُهَدى، واإِنَّ ؛ َفاإِنَّ اهلَل �َصَرَع ِلَنِبيِّ َحْيُث ُيَناَدى ِبِهنَّ
لِّي َهَذا املَُتَخلُِّف يِف  لَّْيُتْم يِف ُبُيوِتُكْم َكَما ُي�صَ ُكْم �صَ �ُصَنِ الُهَدى، وَلْو اأَنَّ
َلْلُتْم، وَما ِمْن َرُجٍل  ُكْم َل�صَ َة َنِبيِّ ُكْم، وَلْو َتَرْكُتْم �ُصنَّ َة َنِبيِّ ْكُتْم �ُصنَّ َبْيِتِه َلرَتَ
ُهوَر ثمَّ َيْعِمُد اإِىَل َم�ْصِجٍد ِمْن َهِذِه امل�َصاِجِد اإِلَّ َكَتَب  ُر َفُيْح�ِصُن الطُّ َيَتَطهَّ
َعْنُه  َوَيُحطُّ  َدَرَجًة،  ِبَها  َوَيْرَفُعُه  َح�َصَنًة،  َيْخُطوَها  َخْطَوٍة  ِبُكلِّ  َلُه  اهلُل 
الم  وال�صَّ الة  ال�صَّ عليه  ـ  بيِّ  النَّ اأ�صحاَب  اأي  ـ  َراأَْيُتَنا  َوَلَقْد  َئًة،  �َصيِّ ِبَها 
َمْعُلوُم  ُمَناِفٌق  اإِلَّ  ـ  امل�صاجد  الة يف  ال�صَّ عن  اأي  ـ  َعْنَها  َيَتَخلَُّف  وَما  ـ 
ُيَقاَم يِف  ُجَلنْيِ حتَّى  َبنْيَ الرَّ ُيَهاَدى  ِبِه  ُيوؤَْتى  ُجُل  َكاَن الرَّ َوَلَقْد  َفاِق،  النِّ
كاَن  الَّتي  فة  امل�صرِّ واحلال  املُ�صرَقة،  ورة  ال�صُّ هذه  لوا  تاأمَّ ؛   » فِّ ال�صَّ
وفهُموا  َته،  �صنَّ  @ بيِّ  النَّ عن  وَعْوا  حيُث  الِكرام،  حابة  ال�صَّ عليها 
به  يوؤَتى  منهم  ُجل  الرَّ فكان  به،  والقتداَء  باَعه  اتِّ ُقوا  وحقَّ َته،  و�صيَّ
ُجلني، ي�صاعُده رجل عن يينه واآخر عن �صماله حتَّى  ُيهادى بني الرَّ
خفَّ  ن  ممَّ ا�س  النَّ مَن  كثري  حال  يف  الواقُع  بينما   ، فِّ ال�صَّ يف  ُيقام 

الة عنَده ُي�ْصِغُله عنها اأدنى الأموِر واأتَفُهها.  ميزاُن ال�صَّ

ورعايًة  لها،  واإقامًة  عليها،  الة حمافظًة  ال�صَّ فْلَنَتقِّ اهلل يف هذه  األ 
يوَم  الَعبد  عنه  ُي�صاأَل  ما  ُل  اأوَّ فاإنَّها  وواجباتها؛  و�صروِطها  لأركانها 
عَمِله؛  �صائر  ُردَّ  ت  ُرَدنّ واإذا  عمله،  �صائر  ُقبل  ُقِبلت  فاإذا  القيامة؛ 
 ،  @ بيِّ  للنَّ املتَّبعني  ومن  الة،  ال�صَّ املُقيمني  من   T اهلل  جعلنا 
باعه يا ذا اجَلالل  قنا لتِّ اللَّهمَّ اح�ُصْرنا يف ُزمرته وحتَت لوائه، ووفِّ

والإكرام.
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