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ه   لله   الحمد     ل ق    لََعلَى    َوإهنَّكَ : }  الكريمه   كتابهه   في  القائله   العالمين،  رب  يم     خ    للا    إال    إلَهَ   ال  أن    وأشهد    ،{َعظه
،   وبارك    وسلم    صل ه   اللهمَّ   ورسول ه ،  عبد ه    محمًدا  سيَدنَا  أنَّ   وأشهد    له ،  شريكَ   ال  وحَده     آلهه   وعلى  عليهه

، ،  يومه  إلى بإحسان   تبَعه م وَمن وصحبهه  : وبعد  الدينه
 ووجوُب اإلقتداٍء بهٍ  (وسلم عليه للاُ  صل ي) لرسوِلهِ ( وجل   عز  ) للاِ  تكريمُ : أولً 
ل ق    لََعلى َوإهنَّكَ : ﴿  فقالَ   أخالقههه  سموه   على   وسلم  عليه للا    صلَّى  محمًدا  نبيَّه    للا    امتدحَ   لقد  يم    خ    وذلك ﴾    َعظه

ن  ظهرَ   العظيم    الخلق   ،  معاشرتهه   خالله   مه   خلق    كان  كيف  -  عنها  للا    رضي  -  عائشة    س ئلت    ولقد  للناسه
ه   ممتثاًل   وآدابهه،  القرآنه   بأخالقه   عاماًل   كان:  أي  ، (القرآن  خلق ه    كان: )فقالت    وسلم؟  عليه  للا    صلَّى  النبي 
،  وي عملَ   لي تدبرَ   القرآنه   إنزاله   في   للاه   حكمةَ  لَه م  الناسه   أولَى  فكان  بهه   سيد    ألوامرهه   وامتثاالً   بهه   عماًل   وأو 
 . وسلم عليه للا   صلَّى محمد   الخلقه 

ًما  حياتههه   طوالَ   ،(وسلم  عليه  للا    صلَّي)  الرسول    عاشَ   ولقد  كرَّ ن  م   جعلَه    بأن    للا    فكرَمه    ،(وجلَّ   عزَّ )   للاه   مه
،  إمامَ  ،  يومَ   الع ظمي  الشفاعةه   وصاحبَ   المحجلين،  الغر ه   وقائدَ   المرسلين،  وسيدَ   األنبياءه  وصاحبَ   الدينه
،  المقامه  ،  اللواءه   وصاحبَ   المحموده ،  الحوضه   وصاحبَ   المعقوده   صلَّي)  رسولههه   تكريمه   في  للا    وزادَ   الموروده
  حيث  :  شىء    كل ه   في  وزكاه    وزَره ،  عنه    ووضعَ   ذكَره ،  له    للا    ورفعَ   صدَره ،   له   شرحَ  بأن  (  وسلم  عليه  للا  

هه   في  سبحانَه    زكَّاه   ك ره ك َركَ   لَكَ   َوَرفَع نَا: ) سبحانَه    فقالَ   ذه ل قههه   في  وزكَّاه    ،(4الشرح ( )ذه   َوإهنَّكَ : )سبحانَه    فقالَ   خ 

ل ق    لََعلى يم    خ  ب ك م    َضلَّ   َما: )سبحانَه    فقالَ   عقلههه   في  زكَّاه    كما  ، (4القلم( )َعظه   ، ( 2  النجم( )َغَوى  َوَما  َصاحه
قههه   في  وزكَّاه   د  ق    َوَما: )سبحانَه    فقالَ   صه هه   في  وزكَّاه    ،(3  النجم( )ال َهَوى  َعنه   يَنطه  َما: )سبحانَه    فقالَ   بَصره

هه   في  وزكَّاه    ،(17  النجم( )َطَغى  َوَما  ال بََصر    َزاغَ  ل مه يد    َعلََّمه  : )سبحانَه    فقالَ   عه  وزك اه    ،(5  النجم( )ال ق َوى  َشده

هه   في هه   طبعه ن    َرس ول    َجاَءك م    لَقَد  : ﴿ سبحانَه    فقالَ   وحلمه ك م    مه يز    أَنف سه يص    َعنهتُّم    َما  َعلَي هه   َعزه نهينَ   َعلَي ك م    َحره مه ؤ    بهال م 
يم   َرء وف    (. 128  التوبة﴾ )َرحه

  أرسلَه    نبي     كل ه   علي  والميثاقَ   العهدَ   للا    أخذَ   بأن    ،(وسلم  عليه  للا    صلَّي )  الرسوله   تكريمه   في  للا    وزادَ   
يثَاقَ   ّللاَّ    أََخذَ   َوإهذ  : )تعالي  قالَ   كما  ينصَره    وأن    ،(وسلم  عليه  للا    صلَّي)  للاه   برسوله   يؤمنَ   أن   الناسه   إلي  مه

ن  آتَي ت ك م  لََما  النَّبهي هينَ  تَاب    م ه َمة    كه ك  ق    َرس ول    َجاَءك م    ث مَّ   َوحه َصد ه ن نَّ   َمَعك م    ل هَما  مُّ مه نَّه    بههه   لَت ؤ  ت م   قَالَ   َولَتَنص ر   أَأَق َرر 

لهك م   َعلَى   َوأََخذ ت م   ي ذَ  ره نَا قَال وا إهص  َهد وا قَالَ  أَق َرر  نَ  َمَعك م َوأَنَا فَاش  ينَ  م ه ده  (. 81 عمران ال( )الشَّاهه

ن   ه  إلي  ي رَسل    رسول    كلُّ   كان  حيث    عامةً،  للناسه   رسالَتَه    جعلَ   أن    لرسولههه   للاه   تكريمه   ومه   خاصةً،   قومه
ا ،  برسالتهه  وختمَ  عامةً، الناسه  إلي(  وجلَّ  عزَّ ) ربُّه   أرسلَه   فقد( وسلم عليه للا   صلَّي) حبيب نَا أمَّ   الرساالته

:  قالَ   وسلَّمَ   علي هه   للا    صلَّى   للاه   َرسولَ   أنَّ   ه ريَرةَ   أبي   فعن    ،  والرسلَ   األنبياءَ   وسلم  عليه  للا    صلَّي)  بهه   وختمَ 
ل ت  ) ،  جوامعَ   أع طيت  :  بهست     األن بياءه   على  فًض ه ت    الَكلهمه ر  ع به،  ونصه لَّت    بالرُّ لَت    الغنائهم ،  لهيَ   وأحه عه   ليَ   وج 

ض   ل ت   ومس جداً، َطهوراً  األر  سه تهمَ   كافَّةً، الخلقه  إلى وأر   (.مسلم رواه( )النَّبيُّونَ  بهيَ  وخ 
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 واإلقتداِء بهِ  بيتهِ  في( وسلم  عليه للاُ  صل ي)  أخالُق النبي  : ثانيًا
 بإذنههه   للاه   إلي  وداعيًا  ونذيًرا،  ومبشًرا،  هاديًا،(    وسلم  عليه  للا    صليَّ )  رسولَه    تعالي  للا    بعثَ   فقد    

،  باألخالقه   وحباه    منيًرا،  وسراًجا ،  واآلدابه   الفاضلةه ثله   وجوامعه   الساميةه ،  والقيمه   الم   صلَّي)    فكانَ   اإلنسانيةه
،   كل ه   في  اءجمع   ولإلنسانيةه   ألمتهه  القدوة    نعمَ (    وسلم  عليه  للا   :)  وتعالَي  سبحانَه    الحقُّ   يقول    حيث    أحوالههه
ه   َرس وله   فهي  لَك م    َكانَ   لَقَد   َوة    ّللاَّ و  َكانَ   ل هَمن  َحَسنَة    أ س  ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  َ   َوذََكرَ   اآلخه    ، (21  األحزاب()َكثهيراً  ّللاَّ
  وأحوالههه،  وأفعالههه  أقوالههه  في( وسلم عليه  للا   صلَّى) للاه  برسوله  التأسه ي في  كبير   أصل   الكريمة   اآلية   فهذه 
ي  الناسَ   أمرَ   ولهذا ه   بالتأس ه هه   في  ،   األحزابه   يومَ (  وسلم  عليه  للا    صلَّى)  بالنبي    ومرابطتههه   ومصابرتههه   صبره

هه   ومجاهدتههه  ن  الفرجَ   وانتظاره ه  للاه   صلوات    ،  وجلَّ   عزَّ   ،   رب ههه   مه ،  يومه   إلى  دائًما  عليهه   وسالم    ولهذا   الدينه
وا  تقلق وا  للذين  تعالى  قالَ  ههم  في  واضطرب وا  وتزلزل وا  وتضجر    َرس وله   فهي  لَك م    َكانَ   لَّقَد  : )  األحزابه   يومَ   أمره
ه  َوة    ّللاَّ و  َكانَ   ل هَمن: )قالَ   ولهذا  ؟  بشمائلههه   وتأسيت م  بهه   اقتديت م  هالَّ :  أي(  َحَسنَة    أ س  ج  َ   يَر  مَ   ّللاَّ رَ   َوال يَو  خه  َوذََكرَ   اآل 
 َ  (.َكثهيًرا ّللاَّ
،  وتكليفه   الكبره   وعدمه   للتواضعه   نموذًجا  بيتههه   في(  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  النبيُّ   كان  وقد    عائشةَ   فعن  الغيره
ن  بَشًرا  إالَّ   كان  ما:  قالت  ؟  بيتهه  في (  وسلَّم  عليه  للا    صلَّى)   للاه   رسوله   عمل    كان  ما  س ئهلت    أنَّها  البَشره   مه
  َعائهَشةَ   َسأَل ت  )  قال  يزيد    بنه   األسوده   وعن  ،(حبان  ابن  رواه( )نفَسه    ويخد م    شاتَه    ويحل ب    ثوبَه    يَف لي  كان

يَ  نَع    وسلََّم،  عليه  للا    َصلَّى  النبيُّ   كانَ   ما  َعن َها،  ّللاَّ    َرضه ؟  في  يَص  نَةه   في  يَكون    كانَ :  قالَت    البَي ته ه  ،   مه لههه   أه 
عَ  فَإهذَا ن جعلَ   وسلم، عليه للا   صلَّى  النبيَّ  إن    بل ، ( عليه متفق( )َخَرجَ  األذَانَ   َسمه   الرجاله  خيريةه  معاييرَ  مه
،  معاملةه   حسنَ  ه   َعنه   عنهما،  للا    رضي  َعبَّاس    اب نه   َعنه   الزوجاته :  قَالَ   وَسلََّم،  آلهوَ   َعلَي هه   للا    َصلَّى  النَّبهي 

ك م  ) ك م    َخي ر  ،  َخي ر  لههه َه  ك م    َوأَنَا  أله لهي  َخي ر  َه    عليه   للا    صلَّى  ومسئولياتههه   أعبائههه   كثرةه   فمع  ،(الترمذي  رواه( )أله
،  دائمَ   العشرةه،  جميلَ   محبًّا،  زوًجا  كان  وسلم، م،  ويتلطف    أهلَه ،  يداعب    البشره   ويضاحك    نفقةً،  ويوسع ه م  بهه
، ويصبر   نساَءه ،  .البيته  أموره  في ويعين ه م عليهنَّ

،  والعنايةه   االهتمامه   كثيرَ (  والسالم  الصالة    عليه)  النبيُّ   كان  وقد     النبويةه   السيرةه   كتب    زخرت    وقد  بأبنائههه
ه  تعامله  كيفي ةَ  ي بي ن   عائشةَ  عن الحديث   جاءَ  فقد هذا، تؤك د   كثيرة   بمواقفَ  هه   فاطمةَ، ابنتههه  مع النبي   واحترامه

هه   لَها، َها  فأَخذَ   إليَها،   قامَ   عليهه   دَخلَت    إذا  كانت  : )قالت    فقد  إي اَها،   وإكرامه لََسَها  وقبَّلََها   بيده هه،   في   وأَج    مجلسه
،  قامت    عليَها  دَخلَ   إذا  وكان ه  فأََخذَت    إليهه َها  في  وأََجلََست ه    فقَبَّلَت ه    بيده   فقد   وهكذا  ،(داود  ابو   رواه( )مجلسه
ا  وكان  ،  ويالعب ه م  أحفاَده    وي ق بل    بناتَه    يالطف    وسلم  عليه  للا    صلَّى  كانَ  مه  ،   عنايتههه   شد ةه   على  يدلُّ   مه   ببناتههه

هه  ن  الصحابةه   بعضه   عن   جاءَ   ما  باهتماماتههن    واهتمامه ا  أن ه    مه ،  في  بناتههه   بعض    ماتت    لمَّ  على  وقفَ   حياتهه
،  وشفقةً   رحمةً   تدمعان؛  وعيناه    القبره  ن  بهنَّ ،  يهتمُّ   كان  أن ه    أيًضا  له نَّ   َمحب تههه   ومه نَّ ،  ويحلُّ   بشؤونههه  مشاكلَه نَّ
ا  تشكو  يوًما  جاءت ه    فاطمةَ   ابنتَه    أن    ذلك  ومثال   م  ن  تجد ه    مه ،  جهده   مه   خادًما،   لها   ي حضرَ   أن  منه    فطلبت    العمله
َها  لها  فقال ) ولزوجه ن  لَك ما  َخي ر    هو   ما  علَى   أد لُّك ما  أال:  ؟  مه م  ك ما،  إلى   أَوي ت ما  إذا   خاده  أَخذ ت ما  أو    فهراشه

َعك ما، َمدا وثاَلثهيَن، ثاَلثًا وَسبه حا وثاَلثهيَن، ثاَلثًا فََكبه را َمضاجه ن لَك ما َخي ر   فَهذا وثاَلثهيَن، ثاَلثًا واح  م   مه  ( خاده
ن   وكان   ه   هدي  مه ،  لمولده   ويفرح    ي سَّر    كانَ   أنَّه    وسلم،  عليه  للا    صلَّى  النبي    صلَّى   واستبشرَ   س رَّ   فقد  بناتههه
اَها  والي مَن،  البركةَ   فيها  وتوسمَ   عنها،  للا    رضي  فاطمةَ   ابنتهه  لمولده   وسلم  عليه  للا     ولقبَها   فاطمةَ،  فسمَّ
 أنَّه    موضًحا  وسلم،  عليه  للا    صلَّى  له    الرابعةَ   البنتَ   كانت  أنَّها  رغمَ   أبيَها   بأم ه   ت كنَى  وكانت    ،(الزهراءه )بـه 
قَ   َمن    بأن    وسلم  عليه  للا    صلَّى  منه   درس    هذا  في زه   الفرحَ   يظهرَ   أن    عليهه   عدده نَّ   كث رَ   وإن    البنات  ر 
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ن  وهبَه    ما  على  سبحانَه    للاَ   ويشكرَ   والسرورَ  ،  مه ،  يحسنَ   وأن    الذريةه هنَّ   على  ويحرصَ   تربيتَهنَّ   تزويجه
ه “ بالكفءه  ينه  صاحبه  ”التقي   . الد ه

********** 
ه   لله   الحمد     نَا  والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   علي  والسالم    والصالة    العالمين،  رب    عليه   للا    صلَّي)محمد    سيده

 .أجمعين  وصحبههه  آلههه  وعلي ،(وسلم
 حياتِه  في القدوةُ ( وسلم عليه للاُ  صل ي) النبي  : ثالثًا
 إن    بل  عشرةً،  وأكرَمه م  حديثًا،  وأصدقَه م  خلقًا،  الناسه   أحسنَ   ،(وسلم  عليه  للا    صلَّي)  النبيُّ   كان  لقد   

هه   التاريخَ    بهه   تحلَّي  ما  تناظر    أو  ترب و  وسجايَا  وأخالق    خصال    فيه  اجتمعت    آدميًّا  جسًدا  يشهد    لم  بأجمعه
ن(  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  محمد     رضي )  هريرةَ   أبي  فعن(:  رحمتههه )  ففهي :  اآلدابه   وجميله   الخصاله   عظيمه   مه
،  حابس    بن    األقرع    وعنده  علي     بنَ   الحسنَ (  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  النبيُّ   قبَّلَ :  قال(  عنه  للا     فقال   جالس 

ن  عشرةً   لهي  إن  :  األقرع    َمن:)قال  ثم(  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  النبيُّ   إليهه   فنظرَ   أحًدا،  منه م  قبَّلت    ما  الولده   مه
 (ي رحم   ال يَرحم   ال
فقههه )  وفي     بينَ (  وسلم  عليه  للا    صلَّي)  للاه   رسول    خيرَ   ما: )قالت    أنَّها(  عنها  للا   رضي)    عائشةَ   فعن(:  ره

(:  لهينهه )   وفي  ،(عليه  متفق( )منه    الناسه   أبعدَ   كان  إثًما  كان  فإن    إثًما،  يكن    مالم    أيسَره َما  اختارَ   إالَّ   أمرينه 
،  أمره   في  فيأخذ ون  يتحدث ون  كان وا)  قال(  عنهما   للا    رضي)  سمرةَ   بنه   جابره   عن   ويبتسم    فيضحك ون  الجاهليةه
 (.مسلم رواه( )وسلم عليه للا   صلَّي)
،   أحسنَ (  وسلم  عليه  للا    صلَّي )    للاه   رسول    كان:    قال(  عنه  للا    رضي)    أنس    عن(:  شجاعتههه )  وفي     الناسه

،  أجودَ   وكان ،  أشجعَ   وكان  الناسه ،  ذاتَ   المدينةه   أهل    فزَع   ولقد  الناسه ،  قهبلَ   ناس    فانطلقَ   ليلة   فتلقاه م   الصوته
،  إلي  سبقَه م  وقد  راجًعا،(  وسلم  عليه  للا    صلَّي)    للاه   رسول    عنقهه   في  طلحةَ   ألبي  فرس    علي  وهو  الصوته
،  تفزع وا.  وال تخاف وا ال أي(, عليه متفق( )تراع وا لم تراع وا، لم:) يقول   وهو السيف 
هه )  وفي ،  بين  غنًما(  وسلم  عليه  للا    صلَّي )    النبيَّ  سألَ   رجاًل   أنَّ (  عنه للا    رضي)    أنس    عن(:  جوده   جبلينه

وا،!  قوم أي:  فقال قوَمه   فأتي إياه ، فأعطاه   ي محمًدا إن   فو للاه  أسلم   الفقرَ  يخاف   ما عطاءً  ليعطه
  في   بهه   نقتدهيَ   وأن    بأخالقههه   نتخلقَ   أن    علينَا  فيجب  (  وسلم  عليه  للا    صلَّي)    نبي هنَا  أخالق    هذه  كانت    وإذا  

هه   وأفعالههه   أقوالههه   ويجب    ،  الحسنة    والقدوة    األسوة    وسلم(  عليه  للا    صلَّي )    للاه   رسوله   يف   لنَا  وليكن    ،  وتقريره
 .. بهم ونقتديَ  ،  أصحابَه    ونحبَّ  ،( وسلم عليه للا   صلَّي)  للاه  رسولَ  نحبَّ  أن   علينَا
ي حسنَ  ارزقنَا اللهم  ( وسلم عليه للا   صلَّي) بنبهي هكَ  واالقتداءَ  والتخلقَ  والتأدبَ   التأس ه

 الصالةَ،،،  وأقم                                       الدعاُء،،،
 عبدالوهاب ممدوح طه: كتبه
 األوقاف بوزارة  وخطيب إمام

 


