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 9بتاريخ:  د. حممد حرز   هصىل اهلل عليه وسلم يف بيته وحياتِ  القدوةُ  خطبُة اجلمعِة القادمِة: النبي  

 م2021أكتوبر 15  –هــ 1443ربيع األول 
َوَمَثاًل، ُقدَوًة  اِْلنَي   والصَّ

ِ
ِمَن األنبَياء لنَا  الِذي َجعَل  ُد هللِ  َمح التنزيلِ اْلمُد هلل   اْلح  القائِل يف حمكِم 

اهللََّ  ﴿ َوَذَكَر  ِخَر  اْلح َم  َيوح َوالح اهللََّ  ُجو  َيرح َكاَن  َنح 
ِلِ َحَسنٌَة  َوٌة  ُأسح اهللَِّ  َرُسوِل  يِف  َلُكمح  َكاَن  ﴾ َكثرًِيا  َلَقدح 

دً [21]األحزاب:   َهُد َأنح ال إَِلَه إاِل اهللَُّ ويل  الصاْلني َوأشهُد َأنَّ حُمَمَّ َعبحُدُه َوَرُسوُلُه وصفي  ، َوَأشح ه من ا 
َعنح النَّبِيِّ   رىض اهلل عنه    هريرةَ مسلٍم ِمنح حديِث َأِِب  وخلقِه وخليُله ,القائُل كام يف صحيِح البخارِي  

َعَليحِه َوَسلََّم َقاَل: ُت  )   َصىلَّ اهللَُّ  : ُأعطيُت جوامَع الكلِِم وُنِِصح  بِستٍّ
ِ
لحُت عىل األنبياء عِب  ُفضِّ بالر 

ًة وُختِم ِب النَّبي ونَ   (وُأِحلَّتح يل الغنائُم وُجِعلت يل األرُض َطهوًرا ومسجًدا وُأرِسلحُت إىل اخلَلِق كافَّ

 األخياِر وسلم تسلياًم    األطهارِ   اِلختاِر وعىل آلِه وصحبهِ    فاللهم صلِّ وسلمح وزدح وباركح عىل النبِي 
 كثريا إىل يوِم الديِن.

                                                       ه األكـــــــوانُ بعبريِ  *** وتعطـرتح  أمحَد األزمـانُ  ببعثةِ  سعدتح 
                                                                          وأرشَق اإليامنُ  جاء البشريُ  ***عندمـا  بالنهايةِ  أنذرَ  والرشكُ 
  يا سيدَ 

ِ
                                                         امبرًش  اىل اْلياةِ  يا من أتيَت  ***الورى يا خريَ  العقالء

                                                              ايف األكوان بدرا نريً  وطلعَت ***فينا هاديا  ن آبالقر عثَت وبُ 
 بني الورى ا يرى كمحمدٍ برًش ***وال برى  ما خلق اإللهُ  واهللِ

ُقوا اهللََّ َحقَّ    َيا }.. فأوصيُكم ونفيس أهيا األخياُر بتقوى العزيِز الغفاِر  …أما بعُد   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َأهي 

لُِمونَ  ُتمح ُمسح  (102ل عمران :آ) {ُتَقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنح
 نا  خطبتِ  نا وعنوانُ وزارتِ  عنوانُ  (( وحياتهِ  صىل اهلل عليه وسلم يف بيتهِ  القدوةُ  )) النبي   :أهيا السادةُ 
   عناُص 

ِ
 : اللقاء

 البد منها  مقدمةٌ  :أوالً 
 .  وحياتهِ  صىل اهلل عليه وسلم يف بيتهِ  النبي  ثانًيا:  
  صورٌ  ثاًلثا:

ِ
 صىل اهلل عليه وسلم .   اِلختارِ  بالنبيِّ  الصحابةِ  من اقتداء

 ؟صىل اهلل عليه وسلم العدنانِ  ي بالنبيِّ قتدِ رابًعا: كيف اَ 
السادةُ  الدقائِق ما أحوجنَ  بدايةً   :  أهيا  النبي اِلختارِ حديثُ   يكونَ   أنح   اِلعدودةِ   ا يف هذه    وهو  نا عن 

 نعيُش    وأيضاً ه صىل اهلل عليه وسلم  مولدِ   ونحن يف شهرِ   خاصةٍ بو  عىلاأل  واِلثُل   اْلسنةُ   القدوةُ 

فَ  وأبناؤُ فيه شبابُ   دَ قَ زماًنا  القدوةَ نا  كلِّ   األعىل  واِلثَل   نا  القدوةِ   ِِ.اْلياة  ميادينِ   يف  يف   فبحثوا عن 

والتافهات   والساقطات  التافهني  باهلل  والساقطني  إال  قوة  وال  حول  أمجَل .  وال  يكونَ   وما    أن 
   وهو إمامُ   وكيف ال عنه    اْلديُث   وما أحىل أن يكونَ   ،عن رسول اهللِ  اْلديُث 

ِ
   وإمامُ   األنبياء

ِ
 األتقياء

  وإمامُ 
ِ
 . من عند اهللِ نا بنصٍّ نا ومرشدُ ومعلمُ نا  نا وأسوتُ وهو قدوتُ  وكيف ال األصفياء

اهللِ  اْلديُث و  عليه وسلم حديٌث   عن رسول  اهلل  حدَّ   طويٌل   رقراٌق   رقيٌق   مجيٌل   صىل  ِلنتهاه   ال 
 وكيف ال؟ 

َراِب والَعَجمِ  ُف األعح َ ٌد َأرشح ِِش َعىَل َقَدمِ ***حُمَمَّ ٌ َمنح َيمح ٌد َخريح  حُمَمَّ
ٌد باِسُط   ُروِف َجاِمَعةً حُمَمَّ ساِن والَكَرمِ ***اِلَعح ٌد صاِحُب اإِلحح  حُمَمَّ

لِ  ٌد تاُج ُرسح َواِل والَكلِمِ ***اهللِ قاطَِبةً  حُمَمَّ ٌد صاِدُق األٌقح  حُمَمَّ
ٌد ثابُِت اِلِيثاِق حافُِظهُ  َيمِ ***حُمَمَّ الِق والشِّ ٌد طيُِّب األخح  حُمَمَّ

ُ َخلحِق اهللِ ِمنح ُمَضٍ  ٌد َخريح ِل اهللِ ُكلِِّهمِ ***حُمَمَّ ُ ُرسح ٌد َخريح  حُمَمَّ
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    البد منها مقدمةٌ  أواًل:
  وأن    ،د الضيِق يأيت بع  الفرَج   ن  أو  ،يأيت بعد الظالمِ   الضياءَ   أن  يف الكون    من سنن اهللِ  :  أهيا  السادةُ 

 تتعلُق   والقلوُب   .  أمةٍ   ميالدُ   صىل اهلل عليه وسلم  العدنانِ   النبيِّ   فكان ميالدُ   ِس عُ يأيت بعد ال  اليَس 
تعاىل   جعل اهلُل  لذا  ؟اا وُخلقً َخلقً   والكامَل   له اجلامَل   اهلُل  ن مجعَ ، فكيف بمَ جبٍل   فطرٍي   باجلامل كأمرٍ 

 فأحسنَ ه  وعلمَ   ه،تأديبَ   تعاىل وأحسنَ   ه اهلُللنا، فأدبَ   حسنةً   صىل اهلل عليه وسلم أسوةً   اه حممدً نبيَّ 
صىل   اهللِ  واِلصطفى واِلجتبى من بني العاِلني هو رسوُل   الطيبةُ   والقدوةُ   اْلسنةُ   فاألسوةُ   .هتعليمَ 

ه ورفعَ   هُ ه، وطهرَ له ذكرَ   ه، وأعىل اهلُلله قدرَ   ه، ورفع اهلُلله صدرَ   اهلل عليه وسلم الذي رشح اهلُل

مَ  اهُ وكر     ه يف كلِّ رب    ه عىل مجيع العاِلني، زكَّ
ٍ
اهُ يشء َما َضلَّ َصاِحُبُكمح    }فقال جل وعال:    يف عقلهِ   : زكَّ

اهُ [2]النجم:  {  َوَما َغَوى  َبَِصُ َوَما َطَغى  }فقال جل وعال:    يف بِصهِ   ، وزكَّ اهُ   [17]النجم:  {  َما َزاَغ الح  ، وزكَّ

َرَك    }فقال جل وعال:    يف صدرهِ  حح َلَك َصدح َ ح َنرشح اهُ   [1]الرشح:  {َأََل فقال جل وعال:   يف ذكرهِ   ، وزكَّ

َركَ } نَا َلَك ِذكح اهُ   [4]الرشح:  {  َوَرَفعح َركَ   }فقال جل وعال:    يف طهرهِ   ، وزكَّ نَا َعنَك ِوزح ، [2]الرشح:   {  َوَوَضعح

اهُ  ََوى َوَما َينحطُِق َعِن    }فقال جل وعال:    يف صدقهِ   وزكَّ اهُ   [3]النجم:  {  اْلح فقال جل وعال:   يف علمهِ   ، وزكَّ

ُقَوى   } الح َشِديُد  َمُه  اهُ   [5]النجم:  {  َعلَّ َرِحيمٌ   }فقال جل وعال:    يف حلمهِ   ، وزكَّ َرُءوٌف  ِمننَِي   {  بِاِلحُؤح
اهُ  [128]التوبة: صىل اهلل عليه  [4]القلم:  { َعظِيمٍ َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق   }فقال جل وعال:   هِ كلِّ  يف خلقهِ  ، وزكَّ

 سلم، اهلل أكرب!و وعىل آلهِ 
ا تيًها رشًفا وومما زادِن   * وكدُت بأمخيص َأطُأ الثريَّ

َت  وأنح   *(يا عبادي) :كدخويل حتت قولِ   يل نبيِّا  أمحدً  صريَّ
 .  صىل اهلل عليه وسلم يف بيته وحياتهِ  النبي  ثانًيا:  

ه عىل دربِ   لنسريَ   ؛وحياتهِ بيته  نا صىل اهلل عليه وسلم يف  نبيِّ   عىل هدِي   تعالوا بنا لنتعرَف   :  أهيا السادةُ 
اهللَِّ  َلَقدح َكاَن َلُكمح يِف َرُسوِل  ﴿    من عند اهللِ  نا بنصٍّ ومرشدُ نا  وهو أسوتُ نا  ه فهو قدوتُ هبديِ   ونقتدَى 

ِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرًِيا َم اْلح َيوح ُجو اهللََّ َوالح َنح َكاَن َيرح
َوٌة َحَسنٌَة ِلِ اهلُل أَمَر و؟  وكيف ال  ،  [21]األحزاب:    ﴾  ُأسح

َتِدَي   فَقاَل   نبِيَُّه َصىلَّ اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم قبَل أيِّ َأَحٍد أنح َيقح
ِ
َوانِِه ِمَن األنبِياء ُأوَلِئَك   ﴿ :خماطًبا إياه  بإِخح

َتِدهح  اقح َفبُِهَداُهُم  اهللَُّ  َهَدى  ِذيَن  ِمَن   (90األنعام:  (﴾   الَّ وانِِه  كإخح رِب  بالصَّ اهلُل  َأمَرُه  الَبالُء  بِِه  َتدَّ  اشح وِلََّا 

 فقاَل ُسبَحاَنهُ 
ِ
ُسلِ  ﴿ :األنبَياء الر  ِمَن  ِم  َعزح الح ُأوُلو  َكاَم َصرَبَ  رِبح   يا   ومن اِلعلومِ   (35األحقاف:  )  ﴾ َفاصح
ى أسادة   فََتَ النُفوَس عليَها،  اهلُل  َجَبَل  آَدِميٌَّة،  َوُسنٌَّة  يٌَّة،  ِجبِلِّ َرٌة  فِطح ٍض  ببعح بعِضِهمح  برَشِ  الح اقتداَء  نَّ 

 ِّ يُد يف اخلرِي أوح يف الرشَّ
ًضا، َسواٌء كاَن هَذا التَّقلِ ُد بعُضُهمح بعح  .النَّاَس ُيَقلِّ

ِفتحَياِن ِمنَّا َدُه َأُبوهُ  ♦♦♦ َوَينحَشُأ َناِشُئ الح  َعىَل َما َكاَن َعوَّ

ثُ   ه؛ حيُث ه وبناتِ ، مع زوجاتِ   تهِ وأس  يف بيته   قدوةٍ   كان خريَ   صىل اهلل عليه وسلم نا  نبي  ف  هم  كان حيدِّ
  م، ويعدُل عىل قلوهِب   السورَ   م، وُيدخُل م ويالطفهُ ، وكان يالعبهُ وأرقِّ التعابريِ   الكلامِت   بأطيِب 

  كام يف مسندِ    صىل اهلل عليه وسلم  النبيِّ   اِلؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ُخلَق   أم    بينهم ولقد وصفتح 

آنَ   ) : َقاَلتح  أمحد  ُقرح ، الزوُج   ه، فكان نعمَ ألهلِ   الناسِ   وكان صىل اهلل عليه وسلم خريَ ،  (  َكاَن ُخُلُقُه الح

َعْنهَ ه خدجية  ، فهذه زوُج اجلد    ، ونعمَ األُب   ونعمَ   ُ ه صىل اهلل عليه وسلم  تصفُ    ا ــ َرِضَي َّللاه
يحَف َوُتِعنُي َعىَل َنَواِئِب  : » له  فتقوُل  ِرى الضَّ ُدوَم َوَتقح ِسُب اِلحَعح َكلَّ َوَتكح ِمُل الح ِحَم َوحَتح إِنََّك َلَتِصُل الرَّ

َقِّ  ـ َرِضَي عن عائشَة  فم يف حاجتهم،  هُ ويساعدُ ه  أهلَ   عنيُ وكان صىل اهلل عليه وسلم يُ   )متفق عليه(  "اْلح

ُ َعْنهَ  ا ُسِئلت: ما كان النَّبي  صىلَّ اهلُل عليه وسلَّم يعَمُل يف بيتِه ؟ قالت: كان ََييُط ثوَبه    ا ـَّللاه أَّنَّ
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جاُل يف بيوِِتم  رىض   َعاِئَشةَ   ، وسأل رجٌل ابن حبان  أمحد و(رواه  وَيِصُف نعَله ويعَمُل ما يعَمُل الرِّ
لِِه    اهلل عنها نَِة أهح : كاَن َيكوُن يف ِمهح نَُع يف َبيحتِِه؟ قاَلتح نِي   -ما كاَن النبي  َصىلَّ اهلُل عليه وسلََّم َيصح َتعح

لِِه   َمَة أهح ِت    -ِخدح اَلةَفإَِذا َحَضَ اَلُة َخَرَج إىل الصَّ ِن َعبَّاٍس ريض اهلل رواه البخاري    «الصَّ ، وَعِن ابح
النَّبِيِّ    امعنه » أن  َقاَل:  وَسلََّم(  َعَليحِه  اهلُل  ِل َصىلَّ  أِلَهح ُكمح  ُ َخريح َوَأَنا  ِه، 

لِ أِلَهح ُكمح  ُ َخريح ُكمح  ُ رواه   «َخريح

ما رأيُت أحًدا كاَن أشَبه سمًتا َوهدًيا ودالا برسوِل اهللَِّ   :عنها  رىض اهلُل  تقول عائشةُ     .الَتمذي
عليِه قاَم إليها فأخَذ بيِدها وقبََّلها وأجلَسها يف   وسلََّم من فاطمَة كانت إذا دخلتح صىلَّ اهللَُّ عليِه  

جملِسها يف  وأجلستُه  فقبَّلتُه  بيِده  فأخذت  قامت  عليها  دخَل  إذا  َوكاَن  داود ((جملِسه  أبو  رواه 

صىل اهلل عليه وسلم    النبيِّ   )ُكنَّ أزواُج  عنها  ريض اهلُل  ويف صحيح مسلم قالت عائشةُ  والَتمذي.
َب فلام رآهَ   ا ها من مشيِة رسول اهلل شيئً مشيتُ   ريض اهلل عنها َتِش ما ُُتطُئ   عنده فأقبلت فاطمةُ    ا رح 

صىل اهلل   النبيِّ   يف أخالِق   اهللَ  اهللَ   يا بنتي( ثم أجلسها عن يمينه أو عن شامله(   ا )مرحبً   : هبا وقال 

اِلؤمنني ، ما رواه الشيخان عن   أمهاِت   بمشاعرِ    صىل اهلل عليه وسلم  ومن عنايتهِ عليه وسلم   
ِرُف َذاَك يا َرسوَل اهللَِّ؟ إريض اهلل عنها    عائشةَ  : ُقلُت: وكيَف َتعح ِرُف َغَضَبِك وِرَضاِك قاَلتح نِّ أَلَعح

ٍد، وإَذا ُكنحِت  :   قاَل: إنَِّك إَذا ُكنحِت َراِضَيًة ُقلحِت: َبىَل وَربِّ حُمَمَّ َراِهيَم قاَلتح َساِخَطًة ُقلحِت: ال وَربِّ إبح
َمَك  ُت ُأَهاِجُر إالَّ اسح ، َلسح ها من رضاها وغضبَ   ها صــار يعلمُ ه بمشاعرِ فمن عنايتِ   ((ُقلُت: أَجلح

وكان  ؟.  نا  نا وأوالد  فأين نحن من قدوتنا في بيوتنا ياسادة مع أزواج   .هاكالمِ   جمردِ 
 :رىض اهلل عنه قال  أِب هريرةَ   كام يف حديِث   يقوُل   حيُث   ،ألمتهِ   الناسِ   صىل اهلل عليه وسلم خريَ 

َرُءوا إِنح ِشئحُتمح : » اهلل    قال رسوُل  ِخَرِة، اقح َيا َواْلح نح ىَل النَّاِس بِِه يِف الد  ِمٍن إاِلَّ َوَأَنا َأوح )النَّبِي     : َما ِمنح ُمؤح
ُه َعَصَبُتُه َمنح َكاُنوا، َفإِنح تَ  ثح رَيِ ِمٍن َتَرَك َمااًل َفلح اَم ُمؤح (، َفَأي  ُفِسِهمح ِمننَِي ِمنح َأنح ىَل بِاِلحُؤح نًا َأوح َضَياًعا  َأوح َرَك َديح

اَله«  َموح َفَأَنا  َيأحتِنِي  البخاري  َفلح ويقوُل رواه  اهلُل  ،  »   صىل  وسلم:  َتَجاَبٌة،  لُِكلِّ  عليه  ُمسح َوٌة  َدعح َنبِيٍّ 
ِقَياَمةِ  َم الح تِي َيوح َويِت َشَفاَعًة أِلُمَّ َتَبأحُت َدعح َوَتُه، َوإِنِّ اخح َل ُكل  َنبِيٍّ َدعح وعن عبد   ،هرواه ابن ماج  «  َفَتَعجَّ

َل اهللِ )َعزَّ وَ َتاَل    َعَليحِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهلُلاهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه »َأنَّ النَّبِيَّ   ( يِف   َقوح َجلَّ
َراِهيَم عليه السالم ُه ِمنِّي َوَمنح َعَصاِن    :سيدنا إِبح َن النَّاِس َفَمن َتبَِعنِي َفإِنَّ َن َكثرًِيا مِّ َللح ُنَّ َأضح »َربِّ إَِّنَّ

ِحيمٌ  اَلُم(: »  َوَقوَل   ، (36)إبراهيم:«  َفإِنََّك َغُفوٌر رَّ ُمح ِعَباُدَك َوإِن  سيدنا ِعيَسى )َعَليحِه السَّ ُمح َفإَِّنَّ هبح إِن ُتَعذِّ
َكِيمُ  َعِزيُز اْلح ِفرح َْلُمح َفإِنََّك َأنَت الح ِه َوَقاَل: »   (118)اِلائدة:«  َتغح تِي، َفَرَفَع َيَديح تِي ُأمَّ ، ُأمَّ َفَقاَل  « َوَبَكى،  اللَُّهمَّ

اَلُم،    : اهلُل َعزَّ َوَجلَّ  يُل َعَليحِه السَّ
ِ
ُه َما ُيبحكِيَك؟ َفَأَتاُه ِجربح َلُم، َفَسلح ٍد، َوَرب َك َأعح َهبح إىَِل حُمَمَّ يُل، اذح

ِ
َيا ِجربح

 ِ َلُم، َفَقاَل اهللُ: َيا ِجربح َم باَِم َقاَل، َوُهَو َأعح ُه َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَليحِه َوَسلَّ رَبَ َهبح إىَِل  يُل،  َفَسَأَلُه َفَأخح اذح
تَِك َواَل َنُسوُؤكَ  ِضيَك يِف ُأمَّ : إِنَّا َسنُرح ٍد َفُقلح القدوة صىل اهلل عليه   النبي  فكان نعم  رواه مسلم  «  حُمَمَّ

 .نا صىل اهلل عليه وسلم هبدى نبيِّ  تقتدَي  ا أنح ها فام أحوجنَم يف حياته كلِّ وسل
 صىل اهلل عليه وسلم .   اِلختارِ بالنبي  من اقتداء الصحابةِ  صورٌ  ا:ثً ثال

هم صىل اهلل عليه وسلم  وكيف نبيِّ   عىل َّنِج   للسريِ   مثالٍ   كانوا خريَ   األخيارُ   الصحابةُ   أهيا السادة :
   بعد الرسلِ   اخللِق   هم أفضُل ف  ال ؟

ِ
  ا م أنقى وأتقى قلوبً قلوهَب   ، وأن  مُ والسال  عليهم الصالةُ   واألنبياء

   الرسلِ   صىل اهلل عليه وسلم وقلوِب   النبيِّ   بعد قلِب 
ِ
 عليهم الصالة والسالم ، وهم أبر     واألنبياء

قلوبً ه األمة  وأعمقُ ذه  علاًم ا  وأقل  ها  تكلفً   وأتقاهُ اها  تعاىل،  هلل  وأكثرهُ -م  -تعاىل-هلل    م خشيةً ، 
  ه إىل أنح صىل اهلل عليه وسلم صحابتَ   النبي    قد أرشدَ ول   وكيف ال؟     عز وجل  -منا عند اهلل    وأفضُل 

أقوالِ  يف  به  وأفعالِ يقتدوا  العبادات، ه  يف  سيام  وال  كام يف صحيح    ه،  وسلم  عليه  اهلل  فقال صىل 

صلى هللا عليه   ويف اْلج  كام يف صحيح مسلم  قال   ( )صل وا كام رأيُتمون أصلِّ    البخاريِّ 

ُيَقبُِّل اْلََجَر ويقوُل:    -نه ع   ريض اهلُل   –  ولذلك كان عمرُ    ”َمنَاِسَكُكمح ُخُذوا َعنِّي  )) :  وسلم  
ُت رَ  اَل َأنِّ َرَأيح َلُم أنََّك َحَجٌر، َوأنََّك ال َتُض  َواَل َتنحَفُع، َوَلوح سوَل اهللِ َصىلَّ  َواهللَِّ، إنِّ ألَُقبُِّلَك، وإنِّ َأعح



 

4 
 

َم َقبََّلَك ما   ُتَك اهللَُّ عليه وسلَّ واقتدوا    -صىل اهلل عليه وسلم   - اتبعوه   ويف الصيامِ   ،  متفق عليه)َقبَّلح

َرَة َريِضَ اهللَُّ َعنحُه َقاَل   ،  عليهم   هبم وشفقةً   ورأفةً   م رمحةً به يف الوصال؛ فنهاهُ  ََّنَى    ” فعن َأِِب ُهَريح
لِِمنَي: إِنََّك ُتَواِصُل  َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم َعنح   ِم. َفَقاَل َلُه َرُجٌل ِمنح اِلحُسح وح ِوَصاِل يِف الصَّ الح

ُكمح ِمثحِل؟! إِنِّ َأبِيُت ُيطحِعمُ  ِوَصاِل  َيا َرُسوَل اهللَِّ! َقاَل: َوَأي  ا َأنح َينحَتُهوا َعنح الح ِقنِي؛ َفَلامَّ َأَبوح نِي َرِبِّ َوَيسح
ًما ثُ  ا َأنح َينحَتهُ َواَصَل هِبِمح َيوح ُتُكمح ؛ َكالتَّنحكِيِل َْلُمح ِحنَي َأَبوح َر َلِزدح اَلَل؛ َفَقاَل: َلوح َتَأخَّ

ِ ا اْلح ًما ُثمَّ َرَأوح   وا مَّ َيوح

   ولشدةِ     .البخاري رواه 
ِ
م يف الصالة كام  م صىل اهلل عليه خلعوا نعاْلَ بنبيهِ  األخيارِ  الصحابةِ  اقتداء

اِلصطفى صىل اهلل   شخصيةَ   و   سريةَ   اْلن أن حتوَل  فام أحوج األمةَ صىل اهلل عليه وسلم    فعل النبي  
  التي جتيدُ   ام أحوج األمةَ ف ،    وجالالً   ا وروعةً يتجىل سموً   وإىل واقعٍ ،   حياةٍ   إىل منهِج   عليه وسلم

  صىل اهلل عليه وسلم   اِلختارِ   النبيِّ   خلَق   حتوَل   أنح إىل    –  واألشعارَ   والقصائدَ   واالحتفاالِت   الكالمَ 
    يف الدنيا واْلخرةِ   لتسعدَ ،    حياةٍ   ومنهِج   عمٍل   إىل واقعٍ 

 ل بالقبو   حتى أبرَش   ** قلبي ال تزول   أحزانُ 
 وتقرعيني بالرسول   ** و أرى كتاِب باليمني  

 لي ولكم   العظيمه   أقول قولي هذا واستغفر للاه 
َدُه    ، إال به   وال يستعانُ   إال له وبسم اهللِ   وال محدَ   هللِ   اْلمدُ   : اخلطبة الثانية  َهُد َأنح ال إَِلَه إاِل اهللَُّ َوحح َوَأشح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه    يَك َله َوَأنَّ حُمَمَّ  وبعد ........................  ال رَشِ
 ؟صىل اهلل عليه وسلم رابًعا: كيف اقتدي بالنبي العدنانِ 

عىل    ه والسريِ بسنتِ   والتأِس   بأخالقهِ   بالنبي صىل اهلل عليه وسلم يف التخلِق ي  قتدِ اَ     أهيا السادة : 

بِبحُكُم    } قال تعاىل  ه فيام َّنى وزجر  ه فيام أمر واجتنابِ ه واتباعِ َّنجِ  بُِعوِن حُيح ب وَن اهللََّ َفاتَّ
ُقلح إِنح ُكنحُتمح حُتِ

ِفرح َلُكمح ُذُنوَبُكمح َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم (   ( 31  :سورة  آل عمران)اهللَُّ َوَيغح
   ، قدوةً يف العفو والصفِح   كونوا قدوةً ف 

ِ
اهلل  نا صىل  كام كان نبي    والرمحةِ   يف الشفقةِ   قدوةً  ، يف اْلياء

أَتيحنا النَّبيَّ صىلَّ اهلُل عليه وسلََّم ونحن َشَببٌة ُمتقاِربوَن،    بن اْلويرث قال: عن مالك عليه وسلم ف 
نا عنَده ِعرشيَن َليلًة،    رواه الدار قطني(  وكان رسوُل اهللِ صىلَّ اهلُل عليه وسلََّم َرحياًم َرقيًقا - فأَقمح

 (. 107األنبياء  )    )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْْحًَة ل ِْلَعاَلِميَ عز وجل عنه )  وقد قال اهلُل   ؟ كيف ال و 

  الناسِ   وأكرمَ   الناسِ   نا صىل اهلل عليه وسلم كان أجودَ كام كان نبي    يف اجلود والكرمِ   كونوا قدوةً   
  غناًم بني جبلني ، فرجعَ فأعطاه  صىل اهلل عليه وسلم  قال: جاء رجٌل إىل النبي بن مالٍك  عن أنسِ ف 

ًدا  فإِنَّ قوم ، أسلموا ،    ال : يا ، فق   إىل قومهِ  طِى   حُمَمَّ رَ   ََيَاُف   َما  َعَطاءً   َلُيعح َفقح  . رواه مسلم  ( الح
ف عن  نا صىل اهلل عليه وسلم ف كام كان نبي    من اهلل   يف اخلشية واخلوِف   كونوا قدوةً  ريض   عن أبيه   ُمَطرِّ
)رأيُت  اهلل عنهام  اهلل عليه وسلم  اهللِ   رسوَل   قال:  أزيٌز كأزيزِ  صىل  من    يصل ويف صدره  الرحى 
 . رواه أبو داود  (  البكاء 

   يف الصرب عىل الناسِ   ، قدوةً يف الثبات مع اليقني بوعد اهللِ   كونوا قدوةً 
ِ
يف    ، قدوةً والعفو عن اِليسء

كام    صيامِ ال و  الصالة يف     تعاىل، قدوةً هلل  ا يف ذكر    يف العبادة، قدوةً   ، قدوةً والتوبةِ   االستغفارِ   كثرةِ 
 نا صىل اهلل عليه وسلم. كان نبي  

 . معاملةً   الناسِ  : كان أحسنَ   نا صىل اهلل عليه وسلم كام كان نبي    مع الناس   يف اِلعامالِت   كونوا قدوةً 
ه قال:  رشيكُ   مَ دِ ه، وِلا قَ غريَ   ، وشاركَ واستأجرَ   واشَتى وآجرَ صىل اهلل عليه وسلم   اهللِ   باع رسوُل  

كنَت رشيكي يف اجلاهليَِّة َفكنَت خرَي  )أما كنت رشيكي    صىل اهلل عليه وسلم   ي؟ قال نِ أما تعرفُ 
 ه ( رواه ابن ماج رشيٍك ال ُتداريني وال َُتاريني 

الذي ْلق    األعىل بسبب الضعِف   واِلثلِ   الصاْلةِ   إىل القدوةِ   اْلاجةِ   يف أمسِّ   نحن اليومِ  ِعَباَد اهللِ:   
   وغلبةِ   القدوةِ   اِلسلمني من خالل غياِب   ببعضِ 

ِ
  اْلاجةُ   وتشتد  .  اخلاصةِ   اِلصالِح   وإيثارِ   األهواء
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  التي َتر  هبا كثريا من بلدان اِلسلمني ،فإذا أردنا أن حيقَق   العصيبةِ   يف هذه الفَتةِ   إىل األسوة اْلسنةِ 
   بالكتاب اِلبنيِ   من العملِ   فالبدَّ   والتمكنيَ   لنا النَِص   اهلُل

ِ
صىل اهلل عليه   بسيد اِلرسلني   واالقتداء

 اِلؤمنني والتابعني ومن تبعهم بإحسانٍ  إىل اتباع سبيلِ   والعودةِ  وسلم 
كم  ألبناِئ   صاْلةً   كونوا قدوةً   لغريكم    حسنةً   نوا قدوةً ووك  ه، أمرَ   ِلن والكم اهلُل   صاْلةً   كونوا قدوةً 

 . ) .  ليسعدوا يف الدنيا واْلخرةِ 
  كان رسوُل وكام    ونذيرا،  ا ه هاديا ومبرشونذيرا فكن أنت عىل أثرِ   ومبرشا اهلل هاديا    فكام كان رسوُل 

،   فكن أنت أيضا رمحةً   مهداةً   اهلل رمحةً  باِلؤمنني    للناس  أيضا  ، ك   رحيام   رؤوفا وكام كان  ن أنت 
 .   رحيام   رؤوفا باِلؤمنني  
   ه وصحةَ حمبتِ   أن يرزقنا صدَق   نسأل اهللَ 

ِ
ا اهلل وهو  ه وأن يتوفنَ نا عىل تتبع أثرِ به وأن يعينَ   االقتداء

  .عنا اللهم آمني   راضٍ 

 يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالةه   ذكروا للاه : ا   للاه   عباده 
 كتبه العبد الفقري إىل عفو ربه 
 د/ حممد حرز 

 إمام بوزارة األوقاف   

 
 


