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احلبيب ﷺ يف السياسة والعالقات الدولية واحلروب

كيف تقتدي به ﷺ

الحبيب ﷺ في الصالة

وجعلت قرة عيني في الصالة
ُ

يروي لنا حذيفة رضي الله عنه حال النبي ﷺ في صالته
ول ال َّل ِه ﷺ َذ َ ٍ
«ص َّل ْي ُت م َع رس ِ
ور ِة
فيقولَ :
اس َت ْفت ََح بِ ُس َ
ات َل ْي َلةَ ،ف ْ
َ َ ُ
ِ
ٍ
ِ
ا ْل َب َق َر ِةَ ،ف ُق ْل ُت َي ْق َر ُأ ما َئ َة آ َيةُ ،ث َّم َي ْرك َُع َف َم َضىَ ،ف ُق ْل ُت َي ْخت ُم َها،
ُثم يركَعَ ،فمضى حتَّى َقر َأ سور َة النِّس ِ
اءَ ،و َآل ِع ْم َر َ
انُ ،ث َّم َرك ََع
َّ َ ْ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ن َْح ًوا ِم ْن ِق َيامهَ ،ف َي ُق ُ
ان َر ِّب َي ا ْل َعظي ِمُ ،س ْب َح َ
ولُ :س ْب َح َ
ان َر ِّب َي
ا ْل َعظِي ِمُ ،ث َّم َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َالَ :س ِم َع ال َّل ُه لِ َم ْن َح ِمدَ ُه ،ال َّل ُه َّم َر َّبنَا
ِ
الس ُجو َدَ ،ي ُق ُ
ول فِي
َل َك ا ْل َح ْمدُ َ ،ف َأ َط َال ا ْلق َيا َمُ ،ث َّم َس َجدَ َف َأ َط َال ُّ
ِ
سج ِ
ود ِهُ :س ْب َح َ
ان َر ِّب َي األَ ْع َلى ،ال َي ُم ُّر بِآ َي ٍة فِ َيها ت ْ
يم
َخ ِو ٌ
ُ ُ
يف َو َت ْعظ ٌ
َ
إِال ذك ََر ُه»( .رواه البيهقي).
ف َف َس َأ َل
اس َت ْفت ََح ا ْل َب َق َر َة ال َي ُم ُّر بِآ َي ِة َر ْح َم ٍة إال َو َق َ
وفي روايةَ « :ف ْ
ِ
اللهَ ،وال َي ُم ُّر بِآ َي ِة َع َذ ٍ
ف َي َت َع َّو ُذُ ،ث َّم َرك ََع َف َمك َ
َث َراك ًعا
اب إال َو َق َ
بِ َقدْ ِر ِق َي ِام ِه ( »..رواه أحمد).
يجسد لنا ذلك الحديث حب النبي ﷺ للصالة والوقوف
بين يدي الله تعالى  ..فكان ﷺ أطول الناس صال ًة لنفسه ،وإذا
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أمر َف ِزع إلى الصالة ،وتصف لنا السيدة عائشة رضي الله
َح َزبه ٌ
ِ
عنها طول صالة النبي ﷺ فتقول« :ك َ
َان َي ُقو ُم م َن ال َّل ْي ِل َحتَّى
ِ
َت َت َف َّط َر َقدَ َما ُه»َ ،ف َقا َل ْت َع ِائ َش ُة« :لِ َم ت َْصن َُع َه َذا َيا َر ُس َ
ول الله َو َقدْ
ِ
ِ
ب
َغ َف َر الل ُه َل َك َما َت َقدَّ َم م ْن َذنْبِ َك َو َما ت ََأ َّخ َر؟!» َق َالَ « :أ َف َل ُأح ُّ
َأ ْن َأك َ
ُورا» (رواه البخاري) .كيف ال وهو القائل ﷺ:
ُون َع ْبدً ا َشك ً
ِ
ِ
ِ ِ
فقرة عينه ﷺ وهو
«و ُجع َل ْت ُق َّر ُة َع ْيني في َّ
َ
الص َلة» (رواه أحمد)ّ ،
داخل في الصالة ،أيّ :قرة عينه بصلته بر ّبه وعبادته له وتبتله
إليه.
وأما هديه ﷺ في صالة الفريضة إذا أ َّم المسلمين في
أخف الناس صال ًة على الناس ،وكان
المسجد ،فكان ﷺ
ّ
ﷺ يراعي مصلحة المصلين خلفه فيرحمهم ويرفق بهم ،وقد
أوصى بذلك فقال ﷺ« :إِ َذا َص َّلى َأ َحدُ ك ُْم لِلن ِ
ف؛
َّاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
يف و ِ
َفإِ َّن فِ ِيهم َّ ِ
اج ِةَ ،وإِ َذا َص َّلى
يم َوا ْلكَبِ َير َو َذا ا ْل َح َ
السق َ
الضع َ َ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
َأ َحدك ُْم لنَ ْفسه َف ْل ُي َط ِّو ْل َما َشا َء» (متفق عليه).
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ات َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» (رواه مسلم).
 .1إياك واالستبداد والظلم حتى مع أعدائك؛ فقد قال ﷺ «إِ َّن ال ُّظ ْل َم ُظ ُل َم ٌ
ِ .2
اقتد بسيرة المصطفى ﷺ واجمع بين العمل والتوكل ،فليس النصر بالعتاد والسالح وحده.

الفصل الرابع
الحبيب ﷺ في عبادته
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احلبيب ﷺ يف الصالة

احلبيب ﷺ يف عبادته

صبي ،فيخفف من صالته رحم ًة بأ ّمه ،قال ﷺ« :إِنِّي َلَ ُقو ُم إِ َلى
ولربما دخل في الصالة وهو ينوي اإلطالة ،فيسمع بكاء
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َّو ُز فِي َص َلتي ك ََراه َي َة َأ ْن َأ ُش َّق َع َلى ُأ ِّمه» (رواه البخاري).
الصبِ ِّيَ ،ف َأت َ
الص َلةَ ،و ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َط ِّو َل ف َيهاَ ،ف َأ ْس َم ُع ُبكَا َء َّ
َّ

الخشوع في الصالة

وكان ﷺ يحرص على الخشوع في الصالة وسكينتها وتمام الصلة بربه و ُي َع ِّلم أصحابه ذلك ،فقد « َد َخ َل َر ُج ٌل ا ْل َم ْس ِجدَ
ِ
ِ ِ ِ
ورس ُ ِ
«ار ِج ْع َف َص ِّل َفإِنَّك َل ْم ت َُص ِّلَ .ف َر َج َع َف َص َّلى ك ََما َص َّلىُ ،ث َّم َجا َء َف َس َّل َم
ول اللهﷺ َجال ٌس فيه َف َر َّد َع َل ْيه َّ
الس َل َم»ُ ،ث َّم َق َال َل ُهْ :
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ارج ْع َف َص ِّل َفإن ََّك َل ْم ت َُص ِّلَ ،ف َر َج َع َف َص َّلى ك ََما َص َّلىُ ،ث َّم َجا َء َف َس َّل َم َع َلى النَّب ِّي ﷺ» َف َر َّد
الس َل َم ُث َّم َق َالْ :
َع َلى النَّب ِّي ﷺ » َف َر َّد َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
«ار ِج ْع َف َص ِّل َفإِن ََّك َل ْم ت َُص ِّل ( َث َل َ
«وا َّلذي َب َع َث َك بِا ْل َح ِّق َيا َر ُسول ال َّله َما ُأ ْحس ُن
ث َم َّرات)»َ ،ف َق َال في ال َّثال َثةَ :
َع َل ْيه َّ
الس َل َمَ ،و َق َالْ :
آنُ ،ثم اركَع حتَّى َت ْطم ِئن ر ِ
َغيره َفع ِّلمنِي»َ .ف َق َال ﷺ« :إِ َذا ُقم َت إِ َلى الص َل ِة َف َكبرُ ،ثم ا ْقر ْأ ما َتيسر مع َك ِمن ا ْل ُقر ِ
اك ًعاُ ،ث َّم ْار َف ْع
َّ ْ ْ َ
ِّ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َ َّ َ
َ ْ
ْ
َْ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُجدْ َحتَّى َت ْط َمئ َّن َساجدً اَ ،وا ْف َع ْل َذل َك في
اس ُجدْ َحتَّى َت ْط َمئ َّن َساجدً اُ ،ث َّم ْ
اجل ْس َحتَّى َت ْط َمئ َّن َجال ًساُ ،ث َّم ْ
َحتَّى َت ْعتَد َل َقائ ًماُ ،ث َّم ْ
َص َلتِ َك ُك ِّل َها» (متفق عليه).
ف َع َّلم ﷺ صحابته الخشوع والطمأنينة في كل ركن من أركان الصالة وجعلها شر ًطا
ِ
قال رسول الله ﷺ« :إن الرجل
أساس ًّيا لصحة الصالة ،فقال ﷺَ :
الر ُج ُل فِ َيها ُص ْل َب ُه [ َظ ْه َر ُه] فِي
«ل ت ْ
يم َّ
ُج ِز ُئ َص َل ٌة َل ُيق ُ
الركُو ِع والسج ِ
لينصرف ،وما كتب له إال ُعشر صالته،
ود» (رواه أبو داود) ،واعتبر من لم يفعل ذلك سار ًقا! قال ﷺ « َأ ْس َو ُأ الن ِ
َّاس
َ ُّ ُ
ُّ
تُسعهاُ ،ثمنهاُ ،سبعهاُ ،سدسهاُ ،خمسها،
ف َي ْس ِر ُق ِم ْن َص َلتِ ِه؟» َق َال:
َس ِر َق ًة ا َّل ِذي َي ْس ِر ُق ِم ْن َص َلتِ ِه»َ ،قا ُلوا َيا َر ُسول ال َّل ِهَ :و َك ْي َ
ر ُبعهاُ ،ثلثها ،نُصفها» (رواه أبو داود والنسائي).
َ
«ل ُيتِ ُّم ُركُو َع َها َو َل ُس ُجو َد َها» (رواه أحمد).

أليس من صلى سري ًعا ص ّلى؟! فلماذا عدَّ ه النبي ﷺ لم ُي ِّ
صل؟!
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 رغم كون النبي ﷺ قد ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،فهو أكثر الناس قيا ًما بينيدي الله ،فما داللة ذلك؟ وماذا يجب علينا نحن؟
ِ ِ
ِ
الص َل ِة» فكيف تجعل الصالة قرة عينك؟
 قال ﷺَ ..« :و ُجع َل ْت ُق َّر ُة َع ْيني في َّأخف الناس صالة على الناس ،وإذا صلى لنفسه صلى حتى
 لماذا كان النبي ﷺّ
تتشقق قدماه؟!

ولحرصه ﷺ على السكينة والخشوع وتمام الصلة بالله ،حث أصحابه على الصالة
ف َع َلى َص َلتِ ِه
الر ُج ِل فِي ا ْل َج َما َع ِة ت َْض ُع ُ
في الجماعة وأوصاهم بذلك فقال ﷺَ :
«ص َل ُة َّ
ِ
فِي بيتِ ِه وفِي س ِ
ِ
َ
َ
وق ِه َخ ْم ًسا َو ِع ْش ِري َن ِض ْع ًفاَ ،و َذل َك َأ َّن ُه :إ َذا ت ََو َّضأَ ،فأ ْح َسن ا ْل ُو ُضوءُ ،ث َّم
َْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
الص َلةَ ،ل ْم َي ْخ ُط َخ ْط َوةً ،إِ َّل ُرفِ َع ْت َل ُه بِ َها َد َر َج ٌةَ ،و ُحطَّ
ْ
َخ َر َج إِ َلى ال َم ْسجد ،ل ُيخر ُج ُه إل َّ
َعنْ ُه بِ َها َخطِي َئ ٌةَ ،فإِ َذا َص َّلى َل ْم ت ََز ِل ا ْل َم َل ِئ َك ُة ت َُص ِّلي َع َل ْي ِه َما َدا َم فِي ُم َص َّل ُه :ال َّل ُه َّم َص ِّل
ٍ
ِ
ِ
الص َلةَ» (رواه البخاري)
َع َل ْيه ،ال َّل ُه َّم ْار َح ْم ُهَ ،و َل َي َز ُال َأ َحدُ ك ُْم في َص َلة َما ا ْن َت َظ َر َّ
وحثهم وهم في طريقهم إلى المسجد للصالة ،فقال ﷺ« :إِ َذا َس ِم ْعت ُُم ِ
اإل َقا َم َة َفا ْم ُشوا
ِ
الس ِكين َِة َوا ْل َو َق ِ
ارَ ،ف َما َأ ْد َر ْكت ُْم َف َص ُّلوا َو َما َفا َتك ُْم َف َأتِ ُّموا» (متفق عليه).
إِ َلى َّ
الصالة َو َع َل ْيك ُْم بِ َّ

ولم يأذن حتى للرجل األعمى الذي استأذنه َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه إِنِّي َر ُج ٌل َض ِر ُير
ِ
ِ
ا ْلبص ِر َش ِ
اس ُع الدَّ ِار َولِي َق ِائدٌ َل ُي َل ِئ ُمنِيَ ،ف َه ْل لِي ُر ْخ َص ٌة َأ ْن ُأ َص ِّل َي في َب ْيتي»؟ َق َال:
َ َ
ِ
َ
«ه ْل ت َْس َم ُع النِّدَ ا َء؟» َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :
«ل أجدُ َل َك ُر ْخ َص ًة » (رواه أبو داود وابن ماجه) ،بل وقال
َ
ِ
ِ
ِ
ف إلى َمن َِازل َق ْو ٍم ال َي ْش َهدُ َ
الص َل َة
الص َلة َف ُت َقا ُم ،ثم ُأ َخال ُ
ون َّ
ﷺ « َل َقدْ َه َم ْم ُت َأ ْن آ ُم َر بِ َّ
م» (متفق عليه).
حرق َع َل ْي ِه ْ
َف ُأ ِّ

فكان ﷺ يحذر أمته من عدم إتمام الصالة وخشوعها وسكينتها وصالتها في
الجماعة ً
فضل عن تركها ،إذ كيف يترك مسلم الصلة بربه ومناجاته والتضرع إليه؟!
ِ
فقال ﷺ
الص َلةَُ ،ف َم ْن ت ََرك ََها َف َقدْ
محذرا ومبينًا أهمية الصالة« :ا ْل َع ْهدُ ا َّلذي َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ُم َّ
ً
َك َف َر» (رواه أحمد).

ُج ِز ُئ َصال ُة
قال رسول الله ﷺ« :ال ت ْ
ِ
الركُو ِع
يم َظ ْه َر ُه في ُّ
الر ُج ِل َحتَّى ُيق َ
َّ
ِ
الس ُجود» (رواه أبو داود).
َو ُّ

رأى حذيف ُة بن اليمان ً
رجل يصلي وال
ِ
الصالة وال سجو َدها ،فقال
ركوع
ُيتِ َّم
َ
وأنت
صليت! ولو ِم َّت
له حذيفة« :ما
َ
َ
ِ
ت َُص ِّلي هذه الصالةَ ،م َّت على غير فطرة
محمد ﷺ»!! (رواه البخاري).

عن عبدالله بن شقيق قال« :لم يكن
أصحاب النبي ﷺ يرون شيئا من
األعمال تركه كفر غير الصالة»
(رواه الترمذي)

 هل هناك عذر أو أعذار تجعل المسلم يترك الصالة أو يؤخر صالة عن وقتها؟ كيف يجد بعض الناس رخصة في عدم الصالة  -والعياذ بالله  -مع أن النبي ﷺ لميجد رخصة لألعمى للصالة في بيته؟!
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صبي ،فيخفف من صالته رحم ًة بأ ّمه ،قال ﷺ« :إِنِّي َلَ ُقو ُم إِ َلى
ولربما دخل في الصالة وهو ينوي اإلطالة ،فيسمع بكاء
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َّو ُز فِي َص َلتي ك ََراه َي َة َأ ْن َأ ُش َّق َع َلى ُأ ِّمه» (رواه البخاري).
الصبِ ِّيَ ،ف َأت َ
الص َلةَ ،و ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َط ِّو َل ف َيهاَ ،ف َأ ْس َم ُع ُبكَا َء َّ
َّ

الخشوع في الصالة

وكان ﷺ يحرص على الخشوع في الصالة وسكينتها وتمام الصلة بربه و ُي َع ِّلم أصحابه ذلك ،فقد « َد َخ َل َر ُج ٌل ا ْل َم ْس ِجدَ
ِ
ِ ِ ِ
ورس ُ ِ
«ار ِج ْع َف َص ِّل َفإِنَّك َل ْم ت َُص ِّلَ .ف َر َج َع َف َص َّلى ك ََما َص َّلىُ ،ث َّم َجا َء َف َس َّل َم
ول اللهﷺ َجال ٌس فيه َف َر َّد َع َل ْيه َّ
الس َل َم»ُ ،ث َّم َق َال َل ُهْ :
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ارج ْع َف َص ِّل َفإن ََّك َل ْم ت َُص ِّلَ ،ف َر َج َع َف َص َّلى ك ََما َص َّلىُ ،ث َّم َجا َء َف َس َّل َم َع َلى النَّب ِّي ﷺ» َف َر َّد
الس َل َم ُث َّم َق َالْ :
َع َلى النَّب ِّي ﷺ » َف َر َّد َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
«ار ِج ْع َف َص ِّل َفإِن ََّك َل ْم ت َُص ِّل ( َث َل َ
«وا َّلذي َب َع َث َك بِا ْل َح ِّق َيا َر ُسول ال َّله َما ُأ ْحس ُن
ث َم َّرات)»َ ،ف َق َال في ال َّثال َثةَ :
َع َل ْيه َّ
الس َل َمَ ،و َق َالْ :
آنُ ،ثم اركَع حتَّى َت ْطم ِئن ر ِ
َغيره َفع ِّلمنِي»َ .ف َق َال ﷺ« :إِ َذا ُقم َت إِ َلى الص َل ِة َف َكبرُ ،ثم ا ْقر ْأ ما َتيسر مع َك ِمن ا ْل ُقر ِ
اك ًعاُ ،ث َّم ْار َف ْع
َّ ْ ْ َ
ِّ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َ َّ َ
َ ْ
ْ
َْ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُجدْ َحتَّى َت ْط َمئ َّن َساجدً اَ ،وا ْف َع ْل َذل َك في
اس ُجدْ َحتَّى َت ْط َمئ َّن َساجدً اُ ،ث َّم ْ
اجل ْس َحتَّى َت ْط َمئ َّن َجال ًساُ ،ث َّم ْ
َحتَّى َت ْعتَد َل َقائ ًماُ ،ث َّم ْ
َص َلتِ َك ُك ِّل َها» (متفق عليه).
ف َع َّلم ﷺ صحابته الخشوع والطمأنينة في كل ركن من أركان الصالة وجعلها شر ًطا
ِ
قال رسول الله ﷺ« :إن الرجل
أساس ًّيا لصحة الصالة ،فقال ﷺَ :
الر ُج ُل فِ َيها ُص ْل َب ُه [ َظ ْه َر ُه] فِي
«ل ت ْ
يم َّ
ُج ِز ُئ َص َل ٌة َل ُيق ُ
الركُو ِع والسج ِ
لينصرف ،وما كتب له إال ُعشر صالته،
ود» (رواه أبو داود) ،واعتبر من لم يفعل ذلك سار ًقا! قال ﷺ « َأ ْس َو ُأ الن ِ
َّاس
َ ُّ ُ
ُّ
تُسعهاُ ،ثمنهاُ ،سبعهاُ ،سدسهاُ ،خمسها،
ف َي ْس ِر ُق ِم ْن َص َلتِ ِه؟» َق َال:
َس ِر َق ًة ا َّل ِذي َي ْس ِر ُق ِم ْن َص َلتِ ِه»َ ،قا ُلوا َيا َر ُسول ال َّل ِهَ :و َك ْي َ
ر ُبعهاُ ،ثلثها ،نُصفها» (رواه أبو داود والنسائي).
َ
«ل ُيتِ ُّم ُركُو َع َها َو َل ُس ُجو َد َها» (رواه أحمد).

أليس من صلى سري ًعا ص ّلى؟! فلماذا عدَّ ه النبي ﷺ لم ُي ِّ
صل؟!
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ولم يأذن حتى للرجل األعمى الذي استأذنه َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه إِنِّي َر ُج ٌل َض ِر ُير
ِ
ِ
ا ْلبص ِر َش ِ
اس ُع الدَّ ِار َولِي َق ِائدٌ َل ُي َل ِئ ُمنِيَ ،ف َه ْل لِي ُر ْخ َص ٌة َأ ْن ُأ َص ِّل َي في َب ْيتي»؟ َق َال:
َ َ
ِ
َ
«ه ْل ت َْس َم ُع النِّدَ ا َء؟» َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :
«ل أجدُ َل َك ُر ْخ َص ًة » (رواه أبو داود وابن ماجه) ،بل وقال
َ
ِ
ِ
ِ
ف إلى َمن َِازل َق ْو ٍم ال َي ْش َهدُ َ
الص َل َة
الص َلة َف ُت َقا ُم ،ثم ُأ َخال ُ
ون َّ
ﷺ « َل َقدْ َه َم ْم ُت َأ ْن آ ُم َر بِ َّ
م» (متفق عليه).
حرق َع َل ْي ِه ْ
َف ُأ ِّ

فكان ﷺ يحذر أمته من عدم إتمام الصالة وخشوعها وسكينتها وصالتها في
الجماعة ً
فضل عن تركها ،إذ كيف يترك مسلم الصلة بربه ومناجاته والتضرع إليه؟!
ِ
فقال ﷺ
الص َلةَُ ،ف َم ْن ت ََرك ََها َف َقدْ
محذرا ومبينًا أهمية الصالة« :ا ْل َع ْهدُ ا َّلذي َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ُم َّ
ً
َك َف َر» (رواه أحمد).

ُج ِز ُئ َصال ُة
قال رسول الله ﷺ« :ال ت ْ
ِ
الركُو ِع
يم َظ ْه َر ُه في ُّ
الر ُج ِل َحتَّى ُيق َ
َّ
ِ
الس ُجود» (رواه أبو داود).
َو ُّ

رأى حذيف ُة بن اليمان ً
رجل يصلي وال
ِ
الصالة وال سجو َدها ،فقال
ركوع
ُيتِ َّم
َ
وأنت
صليت! ولو ِم َّت
له حذيفة« :ما
َ
َ
ِ
ت َُص ِّلي هذه الصالةَ ،م َّت على غير فطرة
محمد ﷺ»!! (رواه البخاري).

عن عبدالله بن شقيق قال« :لم يكن
أصحاب النبي ﷺ يرون شيئا من
األعمال تركه كفر غير الصالة»
(رواه الترمذي)

 هل هناك عذر أو أعذار تجعل المسلم يترك الصالة أو يؤخر صالة عن وقتها؟ كيف يجد بعض الناس رخصة في عدم الصالة  -والعياذ بالله  -مع أن النبي ﷺ لميجد رخصة لألعمى للصالة في بيته؟!
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 رغم كون النبي ﷺ قد ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،فهو أكثر الناس قيا ًما بينيدي الله ،فما داللة ذلك؟ وماذا يجب علينا نحن؟
ِ ِ
ِ
الص َل ِة» فكيف تجعل الصالة قرة عينك؟
 قال ﷺَ ..« :و ُجع َل ْت ُق َّر ُة َع ْيني في َّأخف الناس صالة على الناس ،وإذا صلى لنفسه صلى حتى
 لماذا كان النبي ﷺّ
تتشقق قدماه؟!

ولحرصه ﷺ على السكينة والخشوع وتمام الصلة بالله ،حث أصحابه على الصالة
ف َع َلى َص َلتِ ِه
الر ُج ِل فِي ا ْل َج َما َع ِة ت َْض ُع ُ
في الجماعة وأوصاهم بذلك فقال ﷺَ :
«ص َل ُة َّ
ِ
فِي بيتِ ِه وفِي س ِ
ِ
َ
َ
وق ِه َخ ْم ًسا َو ِع ْش ِري َن ِض ْع ًفاَ ،و َذل َك َأ َّن ُه :إ َذا ت ََو َّضأَ ،فأ ْح َسن ا ْل ُو ُضوءُ ،ث َّم
َْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
الص َلةَ ،ل ْم َي ْخ ُط َخ ْط َوةً ،إِ َّل ُرفِ َع ْت َل ُه بِ َها َد َر َج ٌةَ ،و ُحطَّ
ْ
َخ َر َج إِ َلى ال َم ْسجد ،ل ُيخر ُج ُه إل َّ
َعنْ ُه بِ َها َخطِي َئ ٌةَ ،فإِ َذا َص َّلى َل ْم ت ََز ِل ا ْل َم َل ِئ َك ُة ت َُص ِّلي َع َل ْي ِه َما َدا َم فِي ُم َص َّل ُه :ال َّل ُه َّم َص ِّل
ٍ
ِ
ِ
الص َلةَ» (رواه البخاري)
َع َل ْيه ،ال َّل ُه َّم ْار َح ْم ُهَ ،و َل َي َز ُال َأ َحدُ ك ُْم في َص َلة َما ا ْن َت َظ َر َّ
وحثهم وهم في طريقهم إلى المسجد للصالة ،فقال ﷺ« :إِ َذا َس ِم ْعت ُُم ِ
اإل َقا َم َة َفا ْم ُشوا
ِ
الس ِكين َِة َوا ْل َو َق ِ
ارَ ،ف َما َأ ْد َر ْكت ُْم َف َص ُّلوا َو َما َفا َتك ُْم َف َأتِ ُّموا» (متفق عليه).
إِ َلى َّ
الصالة َو َع َل ْيك ُْم بِ َّ
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احلبيب ﷺ يف عبادته

كيف تقتدي به ﷺ
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 .1أكثر من الصالة والسجود وداوم عليهما ،واستمتع باالتصال بالرحيم الكريم الجواد القريب المجيب سبحانه.
 .2الصالة صلة بالله فأحسن صلتك بالعلي العظيم الكبير المتعال سبحانه يحسن إليك.
«ص ُّلوا ك ََما َر َأ ْيت ُُمونِي ُأ َص ِّلي» (متفق عليه).
النبي ﷺ أن تصلي مثله فقالَ :
 .3تعلم صفة صالته ﷺ فقد أمرك ُّ
واطرح الدنيا وراء ظهرك ،واحرص على تمام الصلة باللهَّ ،
ِ
وتأن وقف على رؤوس
وقفت في الصالة فقف خاش ًعا،
 .4إذا
َ
متفكرا كما كان يفعل النبي ﷺ .
اآليات
ً
ف بالناس وال تطل عليهم الصالة؛ لئال ت َُش َّق عليهم كما أخبر النبي
كنت إِما ًما فخ ِّف ْ
 .5إذا صليت وحدك َفأطِ ْل وتبتَّل ،وإذا َ
ﷺ.
 .6اؤمر زوجك وأوالدك بالصالة وحافظ عليها ،واجعل لبيتك نصي ًبا من صالة النافلة كما كان هديه ﷺ.
 .7سارع إلى الصالة في المسجد متى سمعت النداء ،وحافظ على الصف األول فهو أفضل كما ع َّل َمنا ﷺ.
 .8إياك وتأخير الصالة عن وقتها ،حتى ولو صالة واحدة! فأول ما ستحاسب عليه يوم القيامة صالتك ،فإن صلحت صلح
سائر عملك.

صيام الفريضة

الحبيب ﷺ مخط ًطا عسكر ًّيا

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ك ُم ّ
الص َي ُ
ام
صام ﷺ رمضان وأمر بصومه ،قال تعالى (يا أيها الِين آمنوا كتِب علي
ِ
َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
ع َّال َ
ِين مِن قبْل ِك ْم ل َعلك ْم ت َّتقون) [البقرة ،]132 :فجعل الصيام من أجل
كما كتِب
قة ،أو بشهادةِ
ؤية مح َّق ٍ
التقوى والقرب من الله ،وكان ﷺ ال يدْ ُخ ُل في صوم رمضان إال بِر ٍ
ُ َ
َ
ُ
ِ
ٍ
َ
َ
شاهدَ ،فإِ ْن لم َي ُك ْن ُر ْؤي ٌة وال شهاد ٌة أكمل عدَّ َة شعبان ثالثي َن.
ويحث على ذلك قال ﷺَ :
ُّ
«ل ت ََز ُال ُأ َّمتِي بِ َخ ْي ٍر َما َع َّج ُلوا ا ْل ِف ْط َر»
الفطر
وكان ﷺ ُي َع ِّج ُل
َ

ب
كان النبي ﷺ يقول إذا أفطرَ « :ذ َه َ
ال َّظم ُأ ،واب َت َّل ِ
ت ال ُع ُر ُ
وق ،و َث َب َت األَ ْج ُر
ْ
َ
َ
إِ ْن َشا َء الل ُه َت َعالى» (رواه أبو داود).

(متفق عليه)

ويؤخره وير ِّغب في ِ
ِ
الس ُح ِ
تأخيره ،قال ﷺ:
ور َب َر َك ًة» (متفق عليه)
ِّ ُ ُ َ ُ
وكان يتسحر ُ
الس ُحور قال ﷺ« :ت ََس َّح ُروا َفإِ َّن في َّ
ويح ُّث على َّ
ِ
ِ
َ
َ
ور َو َع َّج ُلوا ا ْلف ْط َر» (رواه أحمد).
الس ُح َ
«ل ت ََز ُال ُأ َّمتي بِ َخ ْي ٍر َما أ َّخ ُروا َّ
اتَ ،فإِ ْن َلم يجد َفع َلى حس ٍ
ات إِ ْن وجدَ هاَ ،فإِ ْن َلم ي ِجدْ ها َفع َلى تَمر ٍ
وكان فِ ْطره على ر َطب ٍ
وات ِم ْن
وكان ُي ْفطِ ُر َق ْب َل َأ ْن ُي َص ِّل َي،
َ
َ
ْ َ
َ َ
ُ َ
َ َ
ْ
ََ
َ ُ
ٍ
ماء( .زاد المعاد).
ِ
ِ
ٍ
وكان ﷺ يصوم في غير رمضان تطو ًعا ،وكان هديه فيه ﷺ َ
النفوس،
للمقصود وأسه َله على
تحصيل
وأعظم
أكمل الهدي،
َ
فكان ﷺ يصوم ويفطر.
ول َقدْ َصا َمَ ،و ُي ْفطِ ُر َحتَّى َن ُق َ
َان َي ُصو ُم َحتَّى َن ُق َ
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي ﷺ« :ك َ
ول َقدْ َأ ْف َط َرَ ،و َما َصا َم
الله ﷺ َشهرا ك ِ
ول ِ
َر ُس ُ
َام ًل ُمن ُْذ َق ِد َم ا ْل َم ِدينَ َة إِ َّل َر َم َض َ
ان» (رواه مسلم).
ًْ

ما داللة صوم النبي ﷺ رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟

صيام النافلة

وبعد رمضان كان «ال ُي ْفطِ ُر َأ َّيا َم البِ ِ
يض في َح َض ٍر وال َس َف ٍر» (رواه النسائي) ،بل كان َي ُح ُّض على  ،+وأرشد ﷺ أمته إلى فضل صيام
َان ك ِ
ان ُث َّم َأ ْت َب َع ُه ِستًّا ِم ْن َش َّو َال ك َ
الست من شوال ،وحثهم بأسلوب ير ِّغب في صيام هذه األيام ،فقال ﷺَ « :م ْن َصا َم َر َم َض َ
َص َيا ِم
الدَّ ْه ِر» (رواه مسلم) ،وإنما كان كصيام الدهر؛ ألن الحسنة بعشر أمثالها ،فرمضان بعشرة أشهر ،والستة بشهرين.
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