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صالة قد ُفرضت بعد؟  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكيف صلَّى النىب كيف صلَّى النىب  صالة قد ُفرضت بعد؟�ألنبياء ومل تكن ال �ألنبياء ومل تكن ال  
--------------------------------------------  

اإلجابـــــة هنـــــا فيهـــــا أقـــــوال متعـــــددة واردة عـــــن العلمـــــاء األجـــــالء واألتقيـــــاء مـــــن   
صاحلني، فكلمة كلمة غـري صـحيحة، ألنـه ورد أن النـيب ) مل تكن صالة على اإلطالق( :ال

صـالة الـيت ُفرضـت ملسو هيلع هللا ىلص صلي ال صالة يف ليلة اإلسراء واملعراج كان ي  قبل أن تُفرض عليه ال
  .على سيدh إبراهيم

صــالة أخــذ موســى  ملسو هيلع هللا ىلصوأنــتم تعلمــون أن رســول هللا  وهــو يف الســماء عنــد فريضــة ال
  . القد ُفرضت على أميت صالٌة واحدة ومل يستطيعوا القيام n: يردده ويقول له

صح ديٌن بغري صـالة، فكـان النـيب  صـالة  ملسو هيلع هللا ىلصإذاً كانت هناك فريضة، فال ي يقـوم �ل
 u صـالة ، عـزَّ وجـلَّ يف أصَّح األقوال على الكيفية اليت كان nا سيدh إبراهيم يؤدى nـا ال

ُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبـَْراِهيَم مُ ( :سيدh إبراهيم قال هللا يف شأنه   ..))البقرةالبقرة١٢٥١٢٥(( )َصل|ىَواختَِّ

صـالة يف اللغـة معناهـا الـدعاء،  وهناك بعض العلماء أخذ �ملعىن اللغوي، فكلمـة ال
ال ســجوٌد، فقــالوا ال ُيشــرتط فيــه ركــوٌع و صــالة هنــا كانــت �ملعــىن : والــدعاء  رمبــا تكــون ال

نون على دعائه ملسو هيلع هللا ىلصاللغوي يعىن دعاء، فكان رسول هللا    .يدعو وهم يؤمِّ

�لكيفيـــة الـــيت  ملسو هيلع هللا ىلصوعلـــى كلتـــا احلـــالتني كانـــت هنـــاك صـــالة أمَّهـــم فيهـــا رســـول هللا 
أرادهــا هللا، ألن هللا أنــزل جربيــل وبــنيَّ للحبيــب ومــن معــه مــن األنبيــاء واملرســلني الكيفيــة 

صـــالة، الــيت يريــد هللا صــالة صــالًة خاصَّـــة  مــنهم أن يــؤدوا nــا هــذه ال وقــد تكــون هــذه ال
صَّــهم nـا هللا وأفـردهم nــا، وصـلى nــم  لألنبيـاء واملرسـلني لــيس لنـا مشـاركة معهــم فيهـا، خ

صالة وأمَّهم وقـادهم يف التوجـه إىل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عـزَّ على هذه اهليئة، املهم أنه أدَّى nم ال
المام أبوالعزائم وجلَّ،    :� يقول ا

  ُصــــــــــــفُّوا وراءك إذ أنـــــــــــــت اإلمـــــــــــــام هلـــــــــــــمُصــــــــــــفُّوا وراءك إذ أنـــــــــــــت اإلمـــــــــــــام هلـــــــــــــم
  

  قــــــــــد �يعــــــــــوك علــــــــــى صــــــــــدق املتابعــــــــــةقــــــــــد �يعــــــــــوك علــــــــــى صــــــــــدق املتابعــــــــــة
صـــــــــــــــــــــماً صـــــــــــــــــــــلَّ صـــــــــــــــــــــلَّ    صـــــــــــــــــــــماً يت متوجهـــــــــــــــــــــاً u معت   يت متوجهـــــــــــــــــــــاً u معت

  
�u حــــــــــــــــىت بــــــــــــــــدا نــــــــــــــــور املفاضــــــــــــــــلة�u حــــــــــــــــىت بــــــــــــــــدا نــــــــــــــــور املفاضــــــــــــــــلة  
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ال الأبــــــــــــــوُهُم أنــــــــــــــت � ســــــــــــــرَّ الوجــــــــــــــود و   أبــــــــــــــوُهُم أنــــــــــــــت � ســــــــــــــرَّ الوجــــــــــــــود و
  

  فخـــــــــــــــــر وســـــــــــــــــرِّمهو قبـــــــــــــــــل املعاينـــــــــــــــــةفخـــــــــــــــــر وســـــــــــــــــرِّمهو قبـــــــــــــــــل املعاينـــــــــــــــــة
  

رسـلني، تثبيتـاً املهم أ�ا كانت إلظهـار مكانتـه، وإظهـار إمامتـه علـى كـل األنبيـاء وامل
  .عزَّ وجلَّ  ملقام هذا النيب الكرمي الذي أقامه فيه الرب الرءوف الرحيم

***********************  

  
 


