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احلبيب ﷺ يف عبادته

وكان من هديه ﷺ في صيام النافلة صوم يومي اإلثنين والخميس من كل أسبوع ،ولما سئل عن صيامهما قال ﷺَ « :ذانِ َك
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َأ ْن ُي ْع َر َض َع َم ِلي َو َأنَا َص ِائ ٌم» (رواه أحمد).
َي ْو َمان ُت ْع َر ُض ف ِيه َما ْالَ ْع َم ُال َع َلى َر ِّب ا ْل َعا َلمي َنَ ،و ُأح ُّ
وك َ
َان من هديه ﷺ أنه « َي ُصو ُم َثال َث َة َأ َّيا ٍم ِم ْن ك ُِّل َش ْه ٍر َو َي ُصو ُم َي ْو َم َع ُ
ورا َء»( .رواه أبو داود).
اش َ
وما كان يصو ُم في ٍ
أكثر صيا ًما منه في
أكثر مما كان يصو ُم في شعبان ،تقول السيدة عائشة رضي الله عنها« :وما رأيتُه َ
شهر َ
َ
شعبان» (رواه البخاري).

كيف تقتدي به ﷺ
الز ِ
ور َوا ْل َع َم َل بِ ِه
 .1اجعل صومك جال ًبا للتقوى ،مقر ًبا لله ،مبعدً ا عن قول وعمل الزور قال ﷺ « َم ْن َل ْم َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
ِ
اج ٌة فِي َأ ْن َيدَ َع َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه» (رواه البخاري).
َف َل ْي َس لله َح َ
 .2حافظ على صيام يومي اإلثنين والخميس؛ ففيهما ترفع األعمال إلى الله ،وقد كان النبي ﷺ يحافظ عليهما.
 .3صيام األيام الثالثة القمرية (أيام  13و 14و 15بالتاريخ الهجري) كصيام الدهرِ ،
فاقتد بالنبي ﷺ في صيامها.
َ .4عج ِل ِ
الف ْط َر ِّ
وأخر السحور كما ورد عنه ﷺ .
ِّ
 .5أفطر على تمرات رطبات كما كان يفعل النبي ﷺ .
 .6احرص على صيام ست من شوال «الست البيض» كما كان يفعل النبي ﷺ .
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صدقة النبي ﷺ
ول ال َّل ِه ﷺ َأ ْج َو َد الن ِ
َان َر ُس ُ
َان َأ ْج َو َد َما َيك ُ
َّاس بِا ْل َخ ْي ِرَ ،وك َ
يروي لنا ابن عباس رضي الله عنه عن صدقة النبي ﷺ فيقول« :ك َ
ُون
فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
ان»( .رواه مسلم)
وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكي لنا عن جوده ﷺ وصدقته فيقولَ « :ما ُس ِئ َل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ َش ْي ًئا َق ُّط َف َق َال َل»
(رواه مسلم) ومعناه :ما ُس ِئ َل شي ًئا من متاع الدنيا.
وهذا كله بيان عظيم لسخائه وغزارة جوده ﷺ ،وقد بلغ صلوات الله عليه مرتبة الكمال اإلنساني في ح ِّبه للعطاء والصدقة..
محتاجا إليها ،فلبسها.
َّبي ﷺ
ً
حتى إن امرأة أهدته ذات يوم عباءة منسوج ًة ،فأخذها الن ُّ
فرآها عليه ٌ ِ
الصحابة ،فقال :يا رسول الله ،ما أحس َن هذه! فاك ُْسنِيها!!
رجل من َّ
فما كان منه ﷺ إال أن أجاب الرجل وأهداها له مع حاجته إليها وعلم الرجل بذلك!! فالمه أصحابه فقالواَ « :ما َأ ْح َسن َْت ِحي َن
ثم سأل َت ُه إ َّياها ،وقد
عرفت أنَّه ال ُي ْس َأل شي ًئا فيمنعه»!! (رواه البخاري).
َ
َّبي ﷺ َأ َخ َذ َها ُم ْحت ً
َاجا إِ َل ْي َهاَّ ،
َر َأ ْي َت الن َّ
ٍ
نعم إنه رسول الله ﷺ الذي قالَ « :لو ك َ ِ ِ
علي َث َل ٌ
ثَ ،و ِعن ِْدي ِمنْ ُه شي ٌءَّ ،إل َش ْي ٌء َأ ْر ُصدُ ُه
ْ
َان لي م ْث ُل ُأ ُحد َذ َه ًبا َما َي ُس ُّرني َأ َّل َي ُم َّر َّ
ِ
َان ﷺ َأ ْع َظ َم الن ِ
لِدَ ْي ٍن» .صلوات الله وسالمه عليه ،فقد ك َ
َت
ّاس َصدَ َق ًة ب َما َم َلك ْ
َيدُ ُهَ ،وك َ
َان َل َي ْس َتكْثِ ُر َش ْي ًئا َأ ْع َطا ُه لِ ّل ِه َت َعا َلى َو َل َي ْست َِقل.
ٍ
قال ﷺ «ما منكم من أحد إال سيكلمه
َان َأ ْو كَثِ ًيراَ ،وك َ
َان َل َي ْس َأ ُل ُه َأ َحدٌ َش ْي ًئا ِعنْدَ ُه ّإل َأ ْع َطا ُه َق ِل ًيل ك َ
َوك َ
اؤ ُه َع َطا َء َم ْن
َان َع َط ُ
الله ،ليس بينه وبينه ترجمان ،فينظر
ٍ
ِ
ب َش ْيء إ َل ْيهَ ،وك َ
اف ا ْل َف ْق َرَ ،وك َ
ور ُه َو َف َر ُح ُه بِ َما
َل َي َخ ُ
الصدَ َق ُة َأ َح ّ
َان ا ْل َع َطا ُء َو ّ
َان ُس ُر ُ
أيمن منه فال يرى إال ما قدم ،فينظر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي ْعطِ ِيه َأ ْع َظ َم م ْن ُس ُر ِ
َان َأ ْج َو َد الن ِ
ور ْالخذ بِ َما َي ْأ ُخ ُذ ُهَ ،وك َ
َالر ِ
يح
ّاس بِا ْل َخ ْي ِر َيمينُ ُه ك ّ
أشأم منه فال يرى إال ما قدم ،فينظر
ا ْل ُم ْر َس َل ِةَ ،وك َ
َاج آ َث َر ُه
َان إ َذا َع َر َض َل ُه ُم ْحت ٌ
بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه،
فاتقوا النار ولو بشق تمرة» (متفق عليه)
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 كيف تعود نفسك على االستمرار في صيام النافلة؟ اذكر ثالث فوائد لإلنسان من الصيام. لماذا نهى النبي ﷺ عن الوصل في الصيام؟ ولماذا غضب النبي ﷺ ممن أرادوا الخروج على هديه؟ وماذا تقول لمن يفعل ذلك؟ -كيف تجعل صومك جال ًبا للتقوى مبعدً ا عن قول الزور والعمل به؟
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احلبيب ﷺ يف عبادته

ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َع َلى َن ْف ِس ِه تَار ًة بِ َطع ِام ِه وتَار ًة بِ ِلب ِ
اس ِهَ .وك َ
َار ًة
َار ًة بِ ّ
َ َ َ َ
َار ًة بِا ْل َهد ّية َوت َ
الصدَ َقة َوت َ
َان ُين َّو ُع في َأ ْصنَاف َع َطائه َو َصدَ َقته َفت ََار ًة بِا ْل ِه َبة َوت َ
َ
بِ ِشر ِاء ّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الس ْل َع َة َجمي ًعا ك ََما َف َع َل ب َبعير َجابر»( .زاد المعاد ج).
الش ْيء ُث ّم ُي ْعطي ا ْل َبائ َع ال ّث َم َن َو ّ
َ

أما هديه ﷺ في زكاة الفطر فقد فرضها على المسلم ،وعلى من يمونه
«صا ًعا ِم ْن َط َعا ٍمَ ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن ت َْمرٍ،
نفقته] من صغير وكبير ،ذكر أو أنثى ،حر أو عبد َ
َأو صا ًعا ِمن َش ِع ٍيرَ ،أو صا ًعا ِمن َأ ْق ٍ
ط» (رواه البخاري) .وكان من هديه ﷺ إخراجها قبل
ْ
ْ َ
ْ
ْ َ
صالة العيد.
وحكمة فرض هذه الزكاة على كل المسلمين حتى الفقراء منهم أن يذوق الفقير
طعم اإلنفاق مرة كل عام.
[من يتحمل

 ما داللة إكثار النبي ﷺ من الصدقات على الفقراء والمساكين؟ -كيف تكون مساعدة الفقراء والمساكين بل وعامة الناس عبادة؟

ِ
ِ
األموال ومصلح َة المساكين م ًعا؟
أرباب
 كيف راعى النبي ﷺ مصلح َة ما الحكمة برأيك من حصر إخراج الزكاة لألصناف الثمانية المذكورة في اآليةَّ
الص َدقَ ُ
الكريمة (إنما َّ
ات ل ِلْ ُف َق َراءِ َوال ْ َم َساكِني َوالْ َعا ِمل َ
ِني َعلَيْ َها َوال ْ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
وب ُه ْم َ
اب
ق
الر
ف
و
ِ
ِ ِ ِ
َ َْ
َ َ ً َ َّ
َّ َ ْ
َّ
َ َ َ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم ) [التوبة]60 :؟
يل ف ِريضة مِن
يل اللِ واب ِن السب ِ ِ
والغارِمِني و ِف سب ِ ِ
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زكاة النبي ﷺ
ِ
ِ
ِ
«فأكمل الهدي في َوقت َها َو َقدْ ِرها ون َصابِها ،وم ْن ت ِ
ُ
ب عليه و َم ْص ِرفهاَ ،را َعى فيها مصلح َة
أما هديه ﷺ في الزكاة المفروضة
َج ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األموال ومصلح َة المساكين ،ففرض في أموال األغنياء ما َيكْفي الفقرا َء م ْن َغ ْير إجحاف.
أرباب
ِ ِ
الر ُج ِل َأنَّه ِم ْن َأ ْه ِل َها أعطا ُه وإِ ْن َس َأله منها َم ْن ال يعرف حا َله أعطا ُه بعد َأ ْن ُي ْخبِ َر ُه أنه ال َح َّظ فيها لِ َغنِ ٍّي وال
وكان إذا َعل َم م َن َّ
لقوي ُم ْكت َِس ٍ
ب.
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحمير ،وال
البغال وال
الرقيق ،وال
الخيل وال
ولم َي ُك ْن ِم ْن َهدْ ِيه َأ ْخ ُذها من
والرطب ،فلم ْ
ُ
يفرق َب ْين
الخ ْض َروات ،وال الفواكه التي ال تُكال وال تُدَّ خر ،إال العنب ُّ
قال ﷺ «ما من يوم يصبح العباد فيه
ِ
ِ
ِ
ُر َ
طبه َو َيابسه»( .زاد المعاد)
إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما :اللهم
ِ
ِ
ُ
النبي ﷺ وقال« :ال َّل ُه َّم َبارك فيه وفي إِبِله»
الرجل بالزكاة دعا له
وكان إذا جاء
أعط منف ًقا خل ًفا ،ويقول اآلخر :اللهم
ُّ
(رواه النسائي).
أعط ممسكًا تل ًفا» (متفق عليه).
ولم يكن من هديه ﷺ أخذ كرائم األموال في الزكاة بل وسط المال ،ولهذا نهى
معا ًذا عن أن يأخذ كرائم أموالهم؛ أي :إذا كان هناك ناقة جيدة جدًّ ا ،فهذه تترك
لصاحبها ،وتؤخذ الزكاة من أوسط النوق -ناقة عادية -قال لهَ « :فإِ َّي َ
َرائم َأ ْم َوالِ ِه ْم» (رواه البخاري).
اك َوك َ

قال ﷺ عن زكاة الفطرَ « :م ْن َأ َّد َاها َق ْب َل
الص َل َة َف ِه َي َزكَا ٌة َم ْق ُبو َل ٌةَ ،و َم ْن َأ َّد َاها
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َقات»
الص َلة َفه َي َصدَ َق ٌة م َن َّ
َب ْعدَ َّ
(رواه أبو داود).

ما تقول لمن يخالف هدي النبي ﷺ في إخراج صدقة الفطر ً
مال ،مدع ًيا أنها أفضل
لمصلحة الفقير؟

كيف تقتدي به ﷺ
كريما جوا ًدا ،وتصدَّ ْق مما أعطاك الله ،واجعل للفقير نصي ًبا مما آتاك الله مقتد ًيا في ذلك برسول الله ﷺ .
 .1كن ً
تبس ْم في وجه الفقير والمسكين وأنت تتصدق؛ فقد كان ﷺ ُي َس ُّر بالعطاء أكثر من األخذ.
َّ .2
 .3ن َِّو ْع في مساعدة الفقير والمحتاج وعامة الناس :تارة بالصدقة ،وتارة بالهدية ،وتارة بشراء شيء يحتاجونه.
 .4احرص على إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد ،وإياك أن تؤخرها حتى يخرج وقتها بعد الصالة.
«الصدَ َق ُة َع َلى ا ْل ِم ْس ِك ِ
ين َصدَ َق ٌةَ ،و ِه َي َع َلى
 .5احرص على اإلنفاق على أهل بيتك ورحمك فهذا أفضل الصدقة ،قال ﷺ َّ
ِذي الر ِح ِم ا ْثنَت ِ
َانَ :صدَ َق ٌةَ ،و ِص َل ٌة » (رواه أحمد).
َّ
ِ
ِ
َّاس إِ َلى ال َّله َأ ْن َف ُع ُه ْم للن ِ
ب الن ِ
ب
َّاسَ ،و َأ َح ُّ
 .6أحب الناس وأحب مساعدتهم؛ فخير الناس أنفعهم للناس ،قال ﷺ « َأ َح ُّ
ِ
ِ
ف َعنْ ُه ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو َي ْق ِضي َعنْ ُه َد ْينًاَ ،أ ْو َي ْط ُر ُد َعنْ ُه ُجو ًعاَ ،و َلَ ْن َأ ْم ِشي
ور تُدْ ِخ ُل ُه َع َلى ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َيك ِْش ُ
األَ ْع َمال إِ َلى ال َّله َع َّز َو َج َّل ُس ُر ٌ
مع َأخٍ في حاج ٍة َأحب إلي ِمن َأ ْن َأ ْعت ِ
ف فِي َه َذا ا ْل َم ْس ِج ِد َ -م ْس ِج ِد ا ْل َم ِدين َِةَ -ش ْه ًرا» (رواه الطبراني).
َك َ
َ َ َ ُّ َّ ْ
َ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َع َلى َن ْف ِس ِه تَار ًة بِ َطع ِام ِه وتَار ًة بِ ِلب ِ
اس ِهَ .وك َ
َار ًة
َار ًة بِ ّ
َ َ َ َ
َار ًة بِا ْل َهد ّية َوت َ
الصدَ َقة َوت َ
َان ُين َّو ُع في َأ ْصنَاف َع َطائه َو َصدَ َقته َفت ََار ًة بِا ْل ِه َبة َوت َ
َ
بِ ِشر ِاء ّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الس ْل َع َة َجمي ًعا ك ََما َف َع َل ب َبعير َجابر»( .زاد المعاد ج).
الش ْيء ُث ّم ُي ْعطي ا ْل َبائ َع ال ّث َم َن َو ّ
َ

 ما داللة إكثار النبي ﷺ من الصدقات على الفقراء والمساكين؟ -كيف تكون مساعدة الفقراء والمساكين بل وعامة الناس عبادة؟

ِ
ِ
األموال ومصلح َة المساكين م ًعا؟
أرباب
 كيف راعى النبي ﷺ مصلح َة ما الحكمة برأيك من حصر إخراج الزكاة لألصناف الثمانية المذكورة في اآليةَّ
الص َدقَ ُ
الكريمة (إنما َّ
ات ل ِلْ ُف َق َراءِ َوال ْ َم َساكِني َوالْ َعا ِمل َ
ِني َعلَيْ َها َوال ْ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
وب ُه ْم َ
اب
ق
الر
ف
و
ِ
ِ ِ ِ
َ َْ
َ َ ً َ َّ
َّ َ ْ
َّ
َ َ َ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم ) [التوبة]60 :؟
يل ف ِريضة مِن
يل اللِ واب ِن السب ِ ِ
والغارِمِني و ِف سب ِ ِ
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(رواه أبو داود).

ما تقول لمن يخالف هدي النبي ﷺ في إخراج صدقة الفطر ً
مال ،مدع ًيا أنها أفضل
لمصلحة الفقير؟

كيف تقتدي به ﷺ
كريما جوا ًدا ،وتصدَّ ْق مما أعطاك الله ،واجعل للفقير نصي ًبا مما آتاك الله مقتد ًيا في ذلك برسول الله ﷺ .
 .1كن ً
تبس ْم في وجه الفقير والمسكين وأنت تتصدق؛ فقد كان ﷺ ُي َس ُّر بالعطاء أكثر من األخذ.
َّ .2
 .3ن َِّو ْع في مساعدة الفقير والمحتاج وعامة الناس :تارة بالصدقة ،وتارة بالهدية ،وتارة بشراء شيء يحتاجونه.
 .4احرص على إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد ،وإياك أن تؤخرها حتى يخرج وقتها بعد الصالة.
«الصدَ َق ُة َع َلى ا ْل ِم ْس ِك ِ
ين َصدَ َق ٌةَ ،و ِه َي َع َلى
 .5احرص على اإلنفاق على أهل بيتك ورحمك فهذا أفضل الصدقة ،قال ﷺ َّ
ِذي الر ِح ِم ا ْثنَت ِ
َانَ :صدَ َق ٌةَ ،و ِص َل ٌة » (رواه أحمد).
َّ
ِ
ِ
َّاس إِ َلى ال َّله َأ ْن َف ُع ُه ْم للن ِ
ب الن ِ
ب
َّاسَ ،و َأ َح ُّ
 .6أحب الناس وأحب مساعدتهم؛ فخير الناس أنفعهم للناس ،قال ﷺ « َأ َح ُّ
ِ
ِ
ف َعنْ ُه ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو َي ْق ِضي َعنْ ُه َد ْينًاَ ،أ ْو َي ْط ُر ُد َعنْ ُه ُجو ًعاَ ،و َلَ ْن َأ ْم ِشي
ور تُدْ ِخ ُل ُه َع َلى ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َيك ِْش ُ
األَ ْع َمال إِ َلى ال َّله َع َّز َو َج َّل ُس ُر ٌ
مع َأخٍ في حاج ٍة َأحب إلي ِمن َأ ْن َأ ْعت ِ
ف فِي َه َذا ا ْل َم ْس ِج ِد َ -م ْس ِج ِد ا ْل َم ِدين َِةَ -ش ْه ًرا» (رواه الطبراني).
َك َ
َ َ َ ُّ َّ ْ
َ َ
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زكاة النبي ﷺ
ِ
ِ
ِ
«فأكمل الهدي في َوقت َها َو َقدْ ِرها ون َصابِها ،وم ْن ت ِ
ُ
ب عليه و َم ْص ِرفهاَ ،را َعى فيها مصلح َة
أما هديه ﷺ في الزكاة المفروضة
َج ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األموال ومصلح َة المساكين ،ففرض في أموال األغنياء ما َيكْفي الفقرا َء م ْن َغ ْير إجحاف.
أرباب
ِ ِ
الر ُج ِل َأنَّه ِم ْن َأ ْه ِل َها أعطا ُه وإِ ْن َس َأله منها َم ْن ال يعرف حا َله أعطا ُه بعد َأ ْن ُي ْخبِ َر ُه أنه ال َح َّظ فيها لِ َغنِ ٍّي وال
وكان إذا َعل َم م َن َّ
لقوي ُم ْكت َِس ٍ
ب.
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحمير ،وال
البغال وال
الرقيق ،وال
الخيل وال
ولم َي ُك ْن ِم ْن َهدْ ِيه َأ ْخ ُذها من
والرطب ،فلم ْ
ُ
يفرق َب ْين
الخ ْض َروات ،وال الفواكه التي ال تُكال وال تُدَّ خر ،إال العنب ُّ
قال ﷺ «ما من يوم يصبح العباد فيه
ِ
ِ
ِ
ُر َ
طبه َو َيابسه»( .زاد المعاد)
إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما :اللهم
ِ
ِ
ُ
النبي ﷺ وقال« :ال َّل ُه َّم َبارك فيه وفي إِبِله»
الرجل بالزكاة دعا له
وكان إذا جاء
أعط منف ًقا خل ًفا ،ويقول اآلخر :اللهم
ُّ
(رواه النسائي).
أعط ممسكًا تل ًفا» (متفق عليه).
ولم يكن من هديه ﷺ أخذ كرائم األموال في الزكاة بل وسط المال ،ولهذا نهى
معا ًذا عن أن يأخذ كرائم أموالهم؛ أي :إذا كان هناك ناقة جيدة جدًّ ا ،فهذه تترك
لصاحبها ،وتؤخذ الزكاة من أوسط النوق -ناقة عادية -قال لهَ « :فإِ َّي َ
َرائم َأ ْم َوالِ ِه ْم» (رواه البخاري).
اك َوك َ

أما هديه ﷺ في زكاة الفطر فقد فرضها على المسلم ،وعلى من يمونه
«صا ًعا ِم ْن َط َعا ٍمَ ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن ت َْمرٍ،
نفقته] من صغير وكبير ،ذكر أو أنثى ،حر أو عبد َ
َأو صا ًعا ِمن َش ِع ٍيرَ ،أو صا ًعا ِمن َأ ْق ٍ
ط» (رواه البخاري) .وكان من هديه ﷺ إخراجها قبل
ْ
ْ َ
ْ
ْ َ
صالة العيد.
وحكمة فرض هذه الزكاة على كل المسلمين حتى الفقراء منهم أن يذوق الفقير
طعم اإلنفاق مرة كل عام.
[من يتحمل

قال ﷺ عن زكاة الفطرَ « :م ْن َأ َّد َاها َق ْب َل
الص َل َة َف ِه َي َزكَا ٌة َم ْق ُبو َل ٌةَ ،و َم ْن َأ َّد َاها
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َقات»
الص َلة َفه َي َصدَ َق ٌة م َن َّ
َب ْعدَ َّ

