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ٌٌههٌوحيات ٌ)صليٌهللاٌعليهٌوسلم(ٌفيٌبيت ٌٌالقدوة ٌٌالنبيٌ بعنوان:ٌٌخطبة ٌ
ٌٌم2021أكتوبر15ٌهـٌـ1443ٌربيعٌاألول9ٌٌبتاريخٌ

ه   لله   الحمد     ه   َرس وله   فهي  لَك م    َكانَ   لَّقَد  : )ه العزيزه في كتابه   العالمين، القائله   رب   ّللاَّ
َوة   و  َكانَ   ل هَمن  َحَسنَة    أ س  ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  خه َ   َوذََكرَ   اْل   أن ال إلهَ   (، وأشهد  َكثهيًرا   ّللاَّ
ه، اللهم صل ه ورسول  نا محمداً عبد  ا ونبيَّ سيدنَ  أن    له، وأشهد    وحده ال شريكَ   إال للا  

وبارك   آلهه   وسلم  وعلي  ومَ وصحبه   عليه،  تبعَ ه،  بإحسان  ه  ن  يومه   م  ، الدينه   إلي 

 :ــــد  عوب
مثله     األيامه   ففي  كل ه مه   المباركةه   هذه  شهره   عام    ن  يستقبل    ربيع    وفي    األول 

المصطفى )صلي   الحبيبه   ها ذكري ميالده ومغاربه   األرضه   المسلمون في مشارقه 
ه قبل ه، وأقروا له بنبوته ه قبل مولده برسالته   له األنبياء    للا عليه وسلم(، الذي شهدَ 

 بنا، ويكون    يليق    احتفاالنا )صلي للا عليه وسلم(  نبي ه   بميالده   لكن كيف نحتفل  ه،  بعثته 
به )صلي للا   االقتداءهو    األمثل    فاالحتفال  ؟  نا لنا يوم القيامةه نبي ه   سبباً في شفاعةه 
 :عليه وسلم(

ٌ(هٌ)صليٌهللاٌعليهٌوسلم)عزٌوجل(ٌلرسولٌ ٌهللاٌ ٌأوالً:ٌتكريمٌ 
م  حياته   )صلي للا عليه وسلم(، طوالَ   الرسول  لقد عاش     من للا )عز كرَّ ه  ماً 

المحجلين،   الغر ه   المرسلين، وقائدَ   ، وسيدَ األنبياءه   إمامَ   ه  بأن جعلَ   ه للا  وجل(، فكرمَ 
 اللواءه   ، وصاحبَ المحموده   المقامه   العظمي يوم الدين، وصاحبَ   الشفاعةه   وصاحبَ 
ه )صلي للا عليه رسوله   في تكريمه   للا    ، وزادَ الموروده   الحوضه   ، وصاحبَ المعقوده 

في   ه، وزكاه  عنه وزرَ   ه، ووضعَ له ذكرَ   للا    ه، ورفعَ له صدرَ   شرحَ   وسلم( بأن  
ك ره   في  سبحانه  زكَّاه    حيث  :  شىء    كل   )سبحانه  فقال  هذه ك َركَ   لَكَ   َوَرفَع نَا:  ( ذه

ل قه   في  وزكَّاه  ،  (4)الشرح ل ق    لَعَلى  َوإهنَّكَ : )سبحانه  فقال  هخ  يم    خ   كما،  (4)القلم(  َعظه

ب ك م    َضلَّ   َما: )سبحانه  فقال  هعقله   في  زكَّاه    في   وزكَّاه  ،  (2  )النجم  (َغَوى  َوَما  َصاحه

قه  د  ق    َوَما: )سبحانه   فقال  هصه ه  في  (، وزكَّاه  3  )النجم(  ال َهَوى  َعنه   يَنطه  فقال  بَصره

ه  في   وزكَّاه  ،  (17  )النجم( َطغَى  َوَما  ال بََصر    َزاغَ   َما: ) سبحانه ل مه : سبحانه  فقال  عه

يد    َعلََّمه  )  َجاَءك م    لَقَد  ﴿  سبحانه:  فقال  هوحلمه   هفي طبعه   ، وزك اه  (5  )النجم(  ال ق َوى  َشده

ن    َرس ول   ك م    مه يز    أَنف سه يص    َعنهتُّم    َما  َعلَي هه   َعزه نهينَ   َعلَي ك م    َحره مه ؤ  يم    َرء وف    بهال م  ﴾  َرحه
 (. 128 )التوبة

 والميثاقَ   العهدَ   للا    أخذَ   )صلي للا عليه وسلم(، بأن    الرسوله   في تكريمه   للا    وزادَ   
 )صلي للا عليه وسلم(، وأن    للاه   برسوله   يؤمنَ   ه إلي الناس أن  أرسلَ   نبي     علي كل ه 
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يثَاقَ   ّللاَّ    أََخذَ   َوإهذ  ه كما قال تعالي: )ينصرَ  ن  آتَي ت ك م   لََما  النَّبهي هينَ   مه تَاب    م ه َمة    كه ك    ث مَّ   َوحه
ق    َرس ول    َجاَءك م   َصد ه ن نَّ   َمعَك م    ل هَما  مُّ مه نَّه  قَالَ   بههه   لَت ؤ  ت م    َولَتَنص ر   َعلَى    َوأََخذ ت م    أَأَق َرر 
لهك م   ي  ذَ  ره نَا  قَال وا  إهص  نَ   َمعَك م  َوأَنَا  َهد وافَاش    قَالَ   أَق َرر  ينَ   م ه ده  .( 81( )ال عمران  الشَّاهه
تكريمه     رسول    كان كلُّ   ، حيث  للناس عامةً   ه  تَ رسالَ   جعلَ   أن    لرسولهه   للاه   ومن 
)عز    هه ربُّ )صلي للا عليه وسلم( فقد أرسلَ   نا، أما حبيب  ه خاصةً إلي قومه   ل  رسَ ي  

برسالته الرساالت، وختم به )صلي للا عليه وسلم  ، وختم  وجل( إلي الناس عامةً 
ف  والرسلَ   األنبياءَ  :  قالَ   وسلَّمَ   علي هه   للا    صلَّى  للاه   َرسولَ   أنَّ   ه ريَرةَ   أبي  عن  ، 

ل ت  ) ،  جوامعَ   أع طيت  :  بهست     األن بياءه   على  فًض ه ت    الَكلهمه ر  ع به،  ونصه لَّت    بالرُّ  لهيَ   وأحه
لَت    الغنائهم ، عه ض    ليَ   وج  ل ت    ومس جداً،  َطهوراً   األر  سه تهمَ   كافَّةً،  الخلقه   إلى  وأر   وخ 

 )رواه مسلم(. (النَّبيُّونَ  بهيَ 
  :يقول   إذ الشاعر   وصدق
ه  اسمَ  اإلله   وضمَّ  سه  في قَالَ  إذا             اسمهه  إلى النبي  ن   الَخم  ؤذ ه َهد   الم   أش 
ه   اسـمـهه  منه  لـه   وَشـقَّ    ـلَـّ جه د   وهذا محمود ،  العرشه  فذ و                 لـيـ  َحمَّ  م 

ٌفيٌبيتهٌ)صليٌهللاٌعليهٌوسلم(ٌالقدوة ٌٌالنبيٌ ثانياً:ٌ
 ونذيراً،   ومبشراً،  هادياً،(    وسلم  عليه   للا  صلي)  هرسولَ   تعالي  للا    بعثَ   فقد    

 ً ً  هبإذنه  للا إلي وداعيا  ،الساميةه  واْلدابه  ،الفاضلةه  باألخالقه  وحباه   منيراً، وسراجا
 ه ألمته   القدوة    نعم  (ٌٌوسلمٌٌعليهٌٌهللاٌٌصلي)ٌٌٌٌفكان  ،اإلنسانيةه   والقيمه   ثله الم    وجوامعه 

 لَك م    َكانَ   لَقَد    ):وتعالي  سبحانه   الحقُّ   يقول    حيث    ه،أحواله   كل ه   في  جمعاء  ولإلنسانيةه 
ه   َرس وله   فهي َوة    ّللاَّ و  َكانَ   ل هَمن  َحَسنَة    أ س  ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  َ   َوذََكرَ   اْلخه  ّللاَّ

 للاه   برسول  التأسي  في  كبير    أصل    الكريمة    اْلية    فهذه  (،  21َكثهيراً()األحزاب  

 بالتأسي  الناسَ   أمرَ   ولهذا;    هوأحواله   هوأفعاله   هأقواله   في  وسلم(  عليه  للا  )صلى
 ه ومرابطته   هومصابرته   هصبره   في  ،  األحزابه   يومَ   وسلم(  عليه  للا  )صلى  بالنبي  

 دائما  عليه  هوسالم    للاه   صلوات    ،   وجل  عزَّ   ،  ربه  من  الفرجَ   ه وانتظاره   هومجاهدته 
 في  واضطربوا  وتزلزلوا  وتضجروا  تقلقوا  للذين  تعالى  قال  ولهذا;  الدين  يوم  إلى
ه   َرس وله   فهي  لَك م    َكانَ   لَّقَد  : )  األحزابه   يومَ   همأمره  َوة    ّللاَّ  ماقتديت    هال:  َحَسنَة ( أي  أ س 
)قال  ولهذا  ؟  ه بشمائله   موتأسيت    به و  َكانَ   ل هَمن:  ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  خه َ   َوذََكرَ   اْل   ّللاَّ

 . َكثهيًرا(
ً ه  في بيته   )صليٌهللاٌعليهٌوسلم(ٌٌوقدٌكانٌالنبيٌ      الكبره   وعدمه   للتواضع  نموذجا

 عليه   للا    )صلَّى  للاه   رسوله   عمل    كان  ما  س ئهلت    أنَّها  عائشةَ   فعن   ،الغيره   وتكليف
ن   بَشًرا  إالَّ   كان  ما:  قالت  ؟  بيتهه  في  وسلَّم(  شاتَه  ويحل ب    ثوبَه  يَف لي  كان   البَشره   مه
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يَ  َعائهَشةَ   َسأَل ت  ) قال   يزيد    بن   األسوده   عنونفَسه( )رواه ابن حبان(،    ويخد م    َرضه
نَع   وسلََّم، عليه للا   َصلَّى النبيُّ  كانَ  ما  َعن َها، ّللاَّ   ؟ في يَص   يَكون   كانَ : قالَت   البَي ته
نَةه   في ه  ،  مه لههه عَ   فَإهذَا  أه   عليه   للا  صلى  النبيَّ   بل إن    )متفق عليه(،  َخَرَج(  األذَانَ   َسمه

 َعبَّاس    اب نه   َعنه   ،الزوجاته   معاملةه   حسنَ   الرجاله   خيريةه   معاييره   من  جعل  وسلم،
ه   َعنه   عنهما،  للا    رضي ك م  :  قَالَ   وَسلََّم،  َوآله  َعلَي هه   للا    َصلَّى  النَّبهي  ك م    )َخي ر    َخي ر 
، لههه َه  ك م    َوأَنَا  أله لهي(  َخي ر  َه   صلى  هومسئولياته   هأعبائه   كثرةه   فمعالترمذي(،    )رواه  أله
ً   كان  وسلم،  عليه  للا ً   زوجا  ويتلطف    ه،أهلَ   يداعب    ،البشره   دائمَ   ،العشرةه   جميلَ   ،محبا
 .البيته  أموره  في همويعين   عليهن، ويصبر    ه،نساءَ  ويضاحك   ، نفقةً  همويوسع   بهم،
كان    وقد  ه،بأبنائه   والعنايةه   االهتمامه   كثيرَ   والسالم(ٌٌالصالة ٌٌٌ)عليهٌٌالنبيٌ ٌٌوقدٌ

 عائشةَ   عن  الحديث    جاء  فقد   هذا؛  تؤك د    كثيرة    بمواقفَ   النبويةه   السيرةه   كتب    زخرت  
ه   تعامله   كيفي ةَ   ي بي ن   :  قالت  فقد  إي اها،  هوإكرامه   لها،  هواحترامه   فاطمة،   هابنته   مع  النبي 
ها  فأَخذَ   إليها،  قام  عليه  دَخلَت    إذا  كانت) لََسها  وقبَّلَها  بيده ه،  في  وأَج   إذا   وكان  مجلسه

ه  فأََخذَت    إليه،  قامت    عليها  دَخلَ  ها  في  وأََجلََست ه  فقَبَّلَت ه  بيده  داود(،  )رواه ابو  (مجلسه

 وكان  ،  همويالعب    هأحفادَ   وي ق بل    هبناتَ   يالطف    وسلم  عليه  للا  صلى  كان  فقد  وهكذا
ا  بعض   عن  جاء  ما  هن  باهتماماته   هواهتمامه   ه،ببناته   هعنايته   شد ةه   على  يدلُّ   مم 

ا  أن ه  من  الصحابةه   تدمعان؛  وعيناه    القبر  على   وقفَ   حياته،  في  هبناته   بعض    ماتت    لم 
ومن  وشفقةً   رحمةً   ، ً   لهن    َمحب ته  بهن  ،  يهتمُّ   كان  أن ه  أيضا  ويحلُّ   بشؤونهن 
،مشاكلَ  ً   هجاءت    فاطمةَ   هابنتَ   أن    ذلك  ومثال  هن  ا   تشكو  يوما  ،العمله   جهده   من  هتجد    مم 
 َخي ر    هو  ما  علَى  أد لُّك ما  أال: )هاولزوجه   لها  فقال  خادماً،  لها  ي حضرَ   أن  منه  فطلبت  
ن  لَك ما ؟  مه م  ك ما،  إلى  أَوي ت ما  إذا  خاده عَك ما،  أَخذ ت ما  أو    فهراشه   ثاَلثًا  فََكبه را  َمضاجه

َمدا  وثاَلثهيَن،  ثاَلثًا  وَسبه حا  وثاَلثهيَن، ن  لَك ما  َخي ر    فَهذا  وثاَلثهيَن،  ثاَلثًا  واح  م    مه  (خاده
 )رواه البخاري(.

 ه،بناته   لمولد  ويفرح    ي سَّر    كان  أنه  وسلم،ٌٌعليٌهٌٌهللاٌٌصلىٌٌالنبي  ٌٌٌهديٌٌمنٌٌكانو  
 وتوسمَ   عنها،  للا  رضي  فاطمةَ   هابنته   لمولد  وسلم  عليه  للا  صلى  واستبشرَ   س رَّ   فقد
 أبيها   أم ه ب  كنىت    وكانت  ،(الزهراء )بـه   هاولقبَ   ،فاطمةَ   فسماها  ، والي منَ   البركةَ   فيها
 درس    هذا  في  أنه  موضحا  وسلم،  عليه  للا  صلى  له  الرابعة    البنت    كانت  أنها  رغم
ق   نمَ   بأن    وسلم  عليه  للا  صلى  منه زه  يظهرَ   أن    عليه  نعدده    رَ كث    وإن    البنات  ر 

 هن، تربيتَ   يحسنَ   وأن  الذرية،  من  وهبه  ما  على  سبحانه  للاَ   ويشكرَ   والسرورَ   الفرحَ 
ينه  صاحب" التقي" بالكفءه  هنتزويجه  على ويحرصَ   .الد ه
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جَ :  الرجاله   خيرةه   من  هبناته   جميعَ   وسلم   عليه  للا  صلى  النبيُّ   زوجَ   قدو    زينبَ   فزوَّ
 من   وكان  عنه،  للا   رضي  القرشي  الربيع  بن  العاص  أبي  من   عنها  للا  رضي
 من   عنها  للا  رضي  رقيةَ   وزوجَ ،    وتجارةً   وأمانةً   ماال  المعدودين  مكةَ   رجال
  فلما   ،الحييه   السخيه   الجواده   الزاهده   الراشده   الخليفةه   عنه  للا  رضي  عفان  بن  عثمان

ج  وكذلك  ،عنها  للا   رضي  لثومك    أمَّ   زوجه  وفيتت    من  عنها  للا  رضي  فاطمةَ   زوَّ
 .عنه للا رضي طالب أبي بن علي
 الفرحَ   عليهن  ويدخل    الزواجه   بعد  هبناتَ   يزور    وسلمٌٌعليهٌٌهللاٌٌصلىٌٌكانو  

 بأن  هاولزوجه   لها  ودعا  هازواجه   بعد  عنها  للا  رضي  فاطمةَ   زارَ   فقد  ،والسرورَ 
 وسلم   عليه  للا  صلى  هيشغل    يكن  ولم  ،الرجيمه   الشيطان  من  ماوذريته    للا    ماه  يعيذً 
 في   وهو  عنهن  ويسأل    بهن،  يهتمُّ   كان  بل  ،شاغل    عنهن  للا  رضي  بناته  عن

 قريش    لمالقاةه   لبدر    الخروجَ   وسلم  عليه  للا  صلى  أرادَ   فعندما  ،الظروفه   أصعبه 
  ها زوجَ   وسلم  عليه  للا  صلى  النبيُّ   فأمر  ،مريضةً   عنها  للا  رضي  رقية    كانت
  ه بسهمه   له  وضربَ   هاليمرضَ   ،المدينةه   في  يبقى  أن  عنه  للا  رضي  عفان  بن  عثمانَ 
 .بدر   مغانم في

 ********** 
ه   لل  الحمد    نا سيده   والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   علي  والسالم    والصالة    العالمين،  رب 
 . أجمعين هوصحبه  آلهه  وعلي ،(وسلم عليه للا صلي)محمد  

ٌهفيٌحيات ٌٌ)صليٌهللاٌعليهٌوسلم(ٌالقدوة ٌٌثالثاً:ٌالنبيٌ 
النبيُّ     هم حديثاً،  خلقاً، وأصدقَ   الناسه   )صلي للا عليه وسلم(، أحسنَ   لقد كان 

ً   جسداً   يشهد    لم  هبأجمعه   التاريخَ   إن    بل هم عشرةً،  وأكرمَ   خصال    فيه  اجتمعت    آدميا
 من (  وسلم  عليه  للا  صلي)  محمد    به  تحلي  ما  تناظر    أو  تربو  وسجايا  وأخالق  
(  عنه  للا  رضي)  هريرةَ   أبي  عنف  (:هرحمت ٌ)ففيٌٌ  :اْلدابه   وجميله   الخصاله   عظيمه 
 حابس   بن  األقرع  وعنده  علي    بن  الحسنَ (  وسلم   عليه  للا  صلي)  النبيُّ   لَ قبَّ :  قال

 النبيُّ  إليه فنظرَ  أحداً، منهم لت  قبَّ  ما الولد  من عشرةً  لي إن  : األقرع   فقال جالساً،
  (رحمي   ال رحميَ  ال من):قال ثم( وسلم عليه للا صلي)
 للاه   رسول    خيرَ   ما):  قالت   اأنه(  عنها  للا  رضي)    عائشةً   فعن  :(هفقٌ رٌ )وفيٌٌ  
ً   كان  فإن  إثماً،  يكن  مالم  هماأيسرَ   اختارَ   إال  أمرين  بين(  وسلم  عليه  للا  صلي)   إثما

   ،(متفق عليه)( منه  الناسه  أبعدَ  كان
 فيأخذون   يتحدثون  كانوا)  قال(  عنهما  للا  رضي )   سمرة  بن  جابر  عن  :(ينهلٌ )وفيٌٌ
 . (رواه مسلم) (وسلم  عليه للا صلي)  ويبتسم   فيضحكون ،الجاهليةه   أمر في
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ه   سعيد    أبي  عن  (ٌ:هءٌ حيا)وفيٌٌ    للاه   رسول    كان):  قال(  عنه   للا   رضي)    الخدري 
ً   هكره   إذا  وكان  خدرها،  في  العذراء  من    حياءً أشد  (  وسلم  عليه  للا  صلي)    شيئا

 .(عليه متفق )  (وجهه في اهعرفنَ
 للا  صلي)    للا  رسول    كان:    قال(  عنه  للا  رضي)    أنس    عن  :(هشجاعت ٌ)وفيٌٌ  

 أهل    فزعَ   ولقد  ،الناسه   أشجعَ   وكان  ،الناسه   أجودَ   وكان  ،الناسه   أحسنَ (  وسلم  عليه
 عليه  للا  صلي)    للا   رسول    فتلقاهم  ،الصوته   بلقه   ناس    فانطلق  ،ليلة    ذاتَ   المدينةه 
 عنقهه   في  طلحةَ   ألبي  فرس    علي  وهو  الصوت،  إلي  همسبقَ   وقد  راجعاً،(  وسلم
عليه(,    (تراعوا  لم  تراعوا،  لم):  يقول    وهو  ،السيف    وال  تخافوا  ال  أي)متفق 
 . تفزعوا
 عليه   للا   صلي)    النبيَّ   سأل  رجالً   أن(  عنه  للا   رضي)    أنس    عن  :(هجودٌ )وفيٌٌ
ً (  وسلم  إن    فوللاه   أسلموا،!    قوم  أي:  فقال  هقومَ   فأتي  إياه،  فأعطاه  جبلين،  بين  غنما
 ( مسلمرواه .) الفقرَ  يخاف   ما عطاءً  ليعطي محمداً 

 وفدت    لقد  قال: )وللاه (  عنه   للا  رضي)  مسعود    بن  عروةَ   عن  :(همكانت ٌ)وعنٌٌٌٌ
ً   رأيت  إن    وللاه   ،  والنجاشي  وكسري  قيصرَ   علي  ووفدت    ،  الملوك  علي  قط   ملكا
 وللا  ،  محمداً (  وسلم  عليه  للا  صلي)    محمد    أصحاب    يعظم    ما  هأصحاب    هيعظم  
  أمرهم   وإذا  ،  هوجلدَ   هوجهَ   بها  فدلكَ   منهم  رجل    كف    في  وقعت    إال  نخامةً   تنخمَ   إن

َ   وإذا  ،  هأمرَ   ابتدروا  خفضوا   تكلمَ   وإذا  ،  هوضوئه   علي  يقتتلون  كادوا  توضأ
ً  النظرَ  إليه يحدون وما ، عنده همأصواتَ   . (رواه البخاري )  (له  تعظيما

 نتخلقَ   أن    علينا  فيجب  (  وسلم   عليه  للا  صلي)    نانبي  ٌٌٌأخالقٌ ٌٌهذهٌٌكانتٌٌوإذا  
)    للا  رسوله   في  لنا  وليكن  ،  هوتقريره   هوأفعاله   هأقواله   في  به  نقتديَ   وأن  هبأخالقه 
)   للا  رسولَ   نحبَّ   أن  علينا  ويجب  ،  الحسنةَ   والقدوةَ   األسوةَ   وسلم   عليه  للا  صلي
 ..بهم ونقتدي ، هأصحابَ  ونحب   ،( وسلم  عليه للا صلي

بنبيك )صلي للا عليه  قتداءَ واال والتخلقَ  التأسي والتأدبَ   اللهم ارزقنا حسنَ 
 وسلم( 

 ،،،،،  الدعاء،،،،،                                           وأقم الصالةَ 
 الوهاب طه ممدوح عبد كتبه:    

 إمام وخطيب بوزارة األوقاف   


