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  النبي

 
 وحياته   صلي اهلل عليه وسلم يف بيته   القدوة

هللِاحلمدُ  ُُُُ القائلُُُِرب  كتابُُُِالعاملنيُ الكريمُِيفُ ْنُُ) :ُُهُ م  وٌلُ َرس  ْمُ َجاَءك  َلَقْدُ
ِحيمٌُ وٌفُرَّ مُبِاملْ ْؤِمننَِيَُرء  ْمَُعِزيٌزَُعَلْيِهَُماَُعنِتُّْمَُحِريٌصَُعَلْيك  ِسك  ُ،ُوأشهدُ ُ(َأنف 

إلهَُأ اهلل ُُنُالُ ،ُوأشهدُ ُُالُرشيَكُُُهُ وحدَُُُإالُ ونبيَُّسيدَُُُأنُ ُُلهُ عبدُ ناُ هُناُحممداُ
اللهمُصلُوسلمُْورسولُ  ُ، آلهُُُِوباركُُُْهُ ،ُوعيلُ تبعَُه،ُومَُوصحبُُُِعليهُ مُهُ نُ
 : وبعدُ ُإيلُيومُالدينُُِبإحسانُ 

،ُُُمجيعاُ ُُ)صيلُاهللُعليهُوسلم(ُعيلُاخللِقُُُهُ )عزُوجل(ُاصطفيُنبيَُُُّاهللَُُفإنُ  
شأنَُهُ صدرَُُُفرشَحُ وأعيلُ ورفعَُُُهُ ،ُ ومَُهُ ذكرَُُُ،ُ ُُُنُ ،ُ بكل  ُالكاملُُُِصفاِتُُُعليهُ
ُ ُُُالناسُُُِ،ُفكانُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُأكمَلُُُالبرشي  مُنفساُ،ُُهُ ،ُوأطيبَُُُلقاُ خ 
وأسامهُ هُ وأطهرَُ ُ، قلباُ وأحسَنمُ ُ، فكراُ معاملةُ هُ مُ ُُُمُ حيث  ُ،ُُُ ُُُيقول  ُاحلقُّ

َُعظِيمُ ُ) : سبحانه ل ق   (.َوإِنََّكَُلَعىلُخ 

ُ ُنبيُ ُُيفُحياةُُُِواملتأمل  أنهُكانُبحق  القدوةُ ُُناُ)صيلُاهللُعليهُوسلم(ُجيدُ ُُنعمُ
ُُُلإلنسانيةُِ ُُُمجعاءُ،ُحيث  اهللَُُُُِّيقول  وِلُ يِفَُرس  ْمُ َلك  َكاَنُ َقْدُ )لَّ ُ: ُ) )ُعزُوجلُ

ا(ُ،ُفرتاهُ)ُصيلُ وُاهللَََُّواْلَيْوَمُاْْلِخَرَُوَذَكَرُاهللَََُّكثرِي  أ ْسَوٌةَُحَسَنٌةُمل َنَُكاَنَُيْرج 
ُ ُُُاهللُعليهُوسلمُ(ُنعمُالزوج  ُُُاجلدُُّ،ُونعمُُُُ،ُونعمُاألبُّ ُُ،ُالُسيامُأنهُالقائل 

كُ ُ) : )صيلُاهللُعليهُوسلمُُ( كُ َخري  كُ  مُألهلِه،مَُخري   .ُ(مُألهيلوأناَُخري 

أمجَلُ ُُُنقَفُُُأنُُُْوماُ
 
أخالقُُُِعيلُيشء عليهُوسلممنُ اهللُ )ُصيلُ بيتهُُُُِ(هُ ،ُُُيفُ

هُُخدجيةُ)ُريضُاهللُعنهاُ(ُتصفُ ُُالسيدةُ ُُزوجهُ ،ُفهاُهيُُُُألهلهُُُِعرشتهُُُِوحسنُِ
ُ فتقول  ُ) وسلمُ عليهُ اهللُ احلَِديَث،ُُُ)ُصيلُ ُ ق  وَتْصد  ِحَم،ُ الرَّ ُ َلَتِصل  )إنََّكُ ُ:

(،ُوهاُهوُ)ُصيلُاهللُُ ُعىَلَُنَواِئِبُاحلَق  ْيَف،ُوت ِعني  ،ُوَتْقِريُالضَّ ُالَكلَّ ِمل  وََتْ



هُُتزورُ ُُعجوزاُكانْتُُُنُ نُذلكُأاُ؛ُومُِهاُبعدُوفاِتُهلاُعهدَُُُعليهُوسلمُ(ُحيفظُ 

ُعائشةُ ُُالسيدةُ ُُهُ اُ،ُفلامُسألتُْوفادَتُُُهلاُويكرمُ ُُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُفيقومُ 

ُ اُكانْتُ"هُهلاُ،ُقالُ)صيلُاهللُعليهُوسلمُ(:ُُإكرامُُُِعنُس  اَُزَمَنَُخدجيَةَُُتأتيَنُُإَّنَّ

اإليامنُِ منُ الَعهِدُ سَنُ ح  ُ ُُُُ"وإنَّ عليهُوسلم( اهللُ )ُصيلُ ُوكانُ أمُ ُُيقول  ُُعنُ

اُمنها،ُقدُُ"املؤمننيُخدجيةُ)ُريضُاهللُعنهاُ(ُ:ُُ َُخري  ُوجلَّ ماُأبَدَلنيُاهلل ُعزَّ
َقْتنُِ ،ُوصدَّ الناس  يبُ كَفَرُ إذُ يبُ َبنُِآَمنَْتُ كذَّ إذُ وواَسْتنُِيُ ُ، الناس  إذُيُ بامهِلاُ يُ

،ُورَزَقنُِحَرَمنُِ ُوَلَدهايُالناس  ُوجلَّ  ."يُاهلل ُعزَّ

ُاجتُِحهمُيفُُويساعدُ ُُهُ أهلَُُُيهُوسلمُ(ُيعنيُ كامُكانُ)صيلُاهللُعل ُُهمُ،ُحيث 

ُ كانُُ":ُ)ريضُاهللُعنهاُ(ُ:ُكانُ)صيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُ:ُعائشةُ ُالسيدةُ ُتقول 

بيوِتم يفُ ُ جال  الر  ُ يعَمل  ماُ ُ ويعَمل  نعَلهُ ُ وَيِصف  ثوَبهُ ُ ُ"ََييط  وس  ُئلْتُ،ُ
ُُُعائشةُ ُُالسيدةُ  ُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُيصنعُ ُُ)ُريضُاهللُعنهاُ(ُ:ُماُكانُالنبيُّ

بيتهُِ ُُُُيفُ : قالتُ الةُ ُُحرضِتُُُفإذاُُ،ُُأهلِهُُُِِمْهَنةُُُِيفُُيكونُ ُُكان"؟ُ ُُيتوضأٌُُُالصَّ

ُ ُُُُ نانبيُُُُّكانُُبلُُ،ُُ"الصالُةُُإيلُُوَيرج  ُُُُوسلمُُعليهُُاهللُُصيل) ُُعيُلُُحريصا(
ُُُبتخصيصُُُِبيتهُُُِأهلُُِعيلُُالرسورُُُِإدخالُِ ُُاهلُلُُصيل)ُُُُأنهُُذلكُُومُنُُ،ُُهلمُُوقت 
ُُُدخَلُُُإذاُُكان(ُُُُوسلمُُعليه عائشةُ)ريضُاهللُعنهاُ(ُُُُمعُالسيدةُُُِيسريُ ُُالليل 

ُ  . معهاُأحياناُيتحدث 

هُ،ُفقدُُهُوإكرامُِمنُإحسانُُُِعظيمٌُُُهُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُنصيٌبُوكانُلبناتُِ
عليهُ)ُصيلُاهللُعليهُُُ)ُريضُاهللُعنهاُ(ُ،ُإذاُدخلْتُُُفاطمةُ ُُهُالسيدةُ كانتُابنتُ 

وسلم(ُقاَمُإليهاُفأخَذُبيِدهاُوقبََّلهاُوأجلَسهاُيفُجملِسهَُوكاَنُإذاُدخَلُعليهاُُ
ُوأجلستُْبيِدهُفقبَّلتُُُْفأخذْتُُُقامْتُ ُيفُجملِسها،ُوتقولُالسيدةُ ه  )ريضُُُعائشةُ ُُه 

ُ أزواج  :ُكنُ ُ،) عنهاُ ُُُاهللُ َفاطِمة  َفَأْقَبَلْتُ ُ، اهللُعليهُوسلمُعندهُ النبيُصيلُ
َُرآَهاُ ُِمْشيت َهاُِمْنُِمْشَيِةُرسولُاهللَُّملسو هيلع هللا ىلصَُشْيئ ا،َُفَلامَّ ْطِئ  ريضُاهللَُّعنهاََُتِِْش،َُماُُت 

َبُِِبَاُوقال:  .ُ(ُوسلمُهعلُيُاهللُصيُل)ُُبجوارهُأجلسهاُثمُبابَنتي،َُمْرحب ا َرحَّ



ُُُهللُُِاحلمدُ  والصالةُ ُُرب  ُ، خاتمُُُِوالسالمُ ُُالعاملنيُ ُُُعيلُ
ِ
،ُُُاألنبياء واملرسلنيُ

 . هُأمجيعن)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُ،ُوعيلُآلهُوصحبُُِناُحممدُ سيدُِ

مُهُ مُ،ُويالطفُ هُ هُ،ُيكرمُ ألحفادُُِناُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُنعمُاجلدُُّوكانُنبيُُّ
،ُومُِ ُنُُ،ُوحينوُعليهمُ (ُكانَُيطب  اهللُعليهُوسلمُ أنهُ)ُصيلُ فرأيُُُُُذلكُ

يلبسانُُُِواحلسنيَُُُاحلسنَُ عليه،ُ مقبلنيُ عنهامُ اهلل ُ ُ أمحَريِن،َُُُُريِضَ َقميَصنِيُ

ُُُفنََزَلُُُوَيقومانُُُِ–ُُيقعانُُُِ–َُُيْعث رانُِ" امُ،ُُهُ وسلَّمُإليهام،ُفاحتضَنُُعليهُُاهللُُصىلَّ
اُاحلسنيُ)ُنَُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُسيدَُناُ)ُُ،ُورأيُنبيُُُُّاُمعهُإيلُاملنبُِوأخذهَُ

ُ )ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُُُيفُالطريقُ،ُفبسطَُُُمعُغلامنُ ُُريضُاهللُعنه(ُيلعب 

ُُهُالنبي ُكُ هاهناُوهاُهناُ،ُويضاحُُُِيديهُ،ُفجعلُاحلسنيُ)ُريضُاهللُعنهُ(ُيفرُُّ
منيُ،ُوأناُمنُُُهُ،ُوقالُ:ُ)ُحسنيُ ه،ُفقبلَُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُحتيُأخذَُ

ُ ُمَُُاهلل ُحسنيُ،ُأحبَّ  .حسيناُُ(ُنُأحبَّ

ذاَتُ بالناسُ اهللُعليهُوسلمُيصيلُ السيدةُ حفيدتُ ُُهُ يومُفجاءتُُُْوكانُصيلُ ُهُ
هاُعيلُُهاُبنيُيديهُإذاُكانُواقفاُ،ُويضعُ )ُريضُاهللُعنهاُ(ُ؛ُفكانُحيملُ ُُُُأمامةُ 

ُُاألرضُُإذاُسجدَُ هُُزوجتُُِبنَتُُاُ ينبَُزُكامُكانُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُيالعب 

ُ يقول  وهوُ ُ، ُ) عنهاُ اهللُ ريضُ ُ( سلمةُ أمُ ُ" : السيدةُ زينب  ياُُ ، ياُ

ُ  "مراراُ  ، زوينب 

أحوجَن التأِسُفامُ إيلُ ُبنبيُ ُُاُ
ِ
واالقتداء ُ) عليهُوسلمُ اهللُ )ُصيلُ ُبهُيفُمجيعُُُِناُ

مُ،ُُهُ ،ُوأكرمَُُُاخللَقُُُ،ُفقدُكانُ)ُصيلُاهللُعليهُوسلمُ(ُأرحمَُُُحياتهُُُِشئونُِ
ُُحمبتهُُُِمُ،ُوذلكُالتأسُواالقتداءُمنُدالئلُِهُ مُ،ُوأشجعَُمُ،ُوأعدهَل ُهُ وأصدقَُ

ُ حيث  ُ، ُ) وسلمُ عليهُ اهللُ صيلُ ُ(ُُُ ُُُ) : تعايلُُيقول  بُّوَن
ِ َت  نت ْمُ ك  إِنُ ْلُ ُُهللََُّٱق 

ونِىٱَفُ بِع  مُ ُتَّ بِْبك  ْ مَُُْوَيْغِفرُُْهللَّ ٱُ حي  مَُُْلك  ن وَبك  ورٌُُهللَّ ٱوَُُۗ  ُذ  ِحيمٌَُُغف  ُ(ُ.رَّ

 

 
 
 بنبيك ) صلي اهلل عليه وسلم (  التأسي   اللهم ارزقنا حسن


