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  االقتداء والتأسي بالرسول صلى اهلل عليه وسلم  خطبة بعنوان:
 م 8201 ديسمرب 7  - هـ4014 ربيع األول 92 بتاريخ:

 
 عناصر الخطبة:

 واألسوة: الرسول صلى هللا عليه وسلم القدوة ولاألالعنصر 
 صور مشرقة من أتسي الصحابة ابلرسول صلى هللا عليه وسلمالعنصر الثاين : 

 التأسي واالقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم جوبالث: و العنصر الث
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 واألسوة: الرسول صلى هللا عليه وسلم القدوة ولاألالعنصر 
أفعل  الوسلا   عيع،لاأ وأا إلا إن ال، لانأ وإن  بلادم اظسلال    ل  والرتبية هي  والعبادة واألخالق يف الدعوةواألسوة القدوة إن  عباد هللا :

كان صل  هللا عليه وسلم صورة، حية، لتعلاليم اظسلال  الملا ية يف كل   ليَأ رأنا ال،لا  فيله اد  لها الداعي اب  املدعوينيأ و ابلقبول حي،ما ميتث
َن العلنيأ فهللو أع لم اللدوة  هللاأ ولقلد   كللس اللو  ال،للا  بقلدر وسللعها ولو الت بيللس والعمل أ يقتبمللون يف اتريللا البيل ية كلوأسلوة اظسلال  رأي

ابلن حل: " ن لن أراد خلخ ا،خل ةأ وحلملة اللداياأ وعلدل الملخةأ واىحتلواَ علل   اسلن  األخلالق   . يقلول اظ لا آدابله  ن اوره ويتعلملون  لن
 ) األخالق والمخ (. ن. ليمتعم  أخالاه وسخه  ا أ ل،هصل  هللا عليه وسلمأ و  أبس هاأ فليقتد مبحمد كلهاأ واستحقاقن اللضا  

،لا وأخالا،لا فهو صل  هللا عليه وسلم القدوة واألسوة واملعلم وامل يب احلليمأ وهو إ ا  الدعاة الذَ أ   هللا رب،ا أن اقتدَ به يف عبادت،لا ودعوت
لنن ُا ي هنذ   }وسلوكيات،ا و عا الت،ا ويف عيع أ ور حيات،اأ اال تعان"  لخنة  أنان ون نلن  اتلهبلنعنلو  ونُسلبيحنانن اَّلله  ون نلا أنان    ه  سنب يل ي أنديُعو إ نن اَّلله  عنلن  بنص 

 [.108]يوسف"  {.اليُميي  ك نين 
سأ والد  املعلا  فلان رسول هللا صل  هللا عليه وسلم خخن ادوة لأل ة يف ت بيلس هلذا اللدينأ ف ملع بلني القلول والعمل أ وربلة ال،  يلة ابلت بيل

 ملباد ه. ص حيا،  لدعوتهأ و نثال،  حيا،  حقا س حيةأ فاهُتدَ بعمله اب  اولهأ وبلعله اب  علمهأ وكان أ ا  أصحابه جتميدا، 
سللخته صلللحة  ليللوفة يع فهللا  بللوه و للاالوهأ ولقللد اقلل  ل،للا اللل واة دايللس وصللف بداللهأ وامللمايف وأهللهأ وصلللة  للع هأ وكللم  لليبة يف رأسلله 

 يقللة حديثللهأ وح كللة يللدهأ كمللا اقلللوا تلصللي   للراه يف  ركلللهأ و يلل بهأ و  كبللهأ وسللل هأ وإاا تللهأ وعبادتللهأ ور للاهأ و ضللبهأ حلل  وحليتللهأ و 
يف  دخلللوا يف ركلل  حاللله  للع أهواألله أ هللايف امللل، ،ني يف املعا لل ةأ والنملل أ والقمللمأ وال،لقللةأ واملداعبللةأ واملنا للبةأ وا للدأ وامللل:انأ وفصلللوا

و لل ورا.ا. كلهللم  للدون يف سللخته اتدايللة التا للة عللل  ت،للوط أحللواتم وتلللاويف  لل ا قهمأ والللل د الواحللد ى  لل   عللن  لل   خصوصلليايف احليللاة
 القدوة به صل  هللا عليه وسلم  هما تقلبس به احلالأ و هما ركب  ن األ وار؛ فهو القدوة واألسوة يف رلك كله.

 ا كلان عليله  لن أخلالق ابل  البعثلةأ حيلع كلان يعل س ابل  ال سلالة  -ل  هللا عليه وسلمص -و ن أب ه األ ثلة عل  القدوة يف  خص رسول،ا
ابلصادق األ نيأ و ا أ هب او ه عليه كذاب، اةأ ولقد  لهديف لله هوأله عا يلة ر لي هللا ع،هلا؛ وهلي ألصلس ال،لا  بلهأ وأكثل هم واوف،لا علل  

اظ للا  اليللا و" نوإاللا كللان صللل  هللا عليلله وسلللم خلقلله  . يقللول ملللم ( )ننأ أفعاللله يف بيتللهأ أبالله صللل  هللا عليلله وسلللم" نكللان خلقلله القلل آ
ان الق آن ألاه حلهم الوحي عل  المه ح  صار يف عمله وعلمه عل  وفقهأ فللان لللوحي  وافق،لا الا ال،  لذع،،ا  لبي،لا واال،لا ع،لد حلملهن. فلل

حااه وتعلان لله ابألخلالق الع يملة يف كل  األ لور يف حياتله صلل  هللا عليلله صلل  هللا عليله وسللم ال آا، مييلي علل  األرد. ولقلد  لهد هللا سلب
{)القلم"  (أ  للن أألل  رلللك ارتضللاه هللا سللبحااه وتعللان للبيلل ية كلهللا أبالله القللدوة احلملل،ةأ 4وسلللمأ اللال هللا تعان"}ونإ اهللكن لنعنللل  ُخلُللس  عن  لليم 
هلذه اااصلة كاالس  لن أع لم األدللة علل  صلداه فيملا ألاَ بلهأ إر الد ألاه  ابأل ل  واألسوة ال يبة يف ك   ا يصدر ع،ه  ن أاوال  وأفعلال. و 
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 وهلو  ل،، أ وابل،هلي وهللو  ،تله أ وابللوعت وهلو  للتهعتأ وابلتخويلف وهلو أول االا لنيأ وابلرتأيللة وهلو سلا س دابلة اللل اأنيأ وحقيقلة رللك كللله
 الص اط املمتقيم الذا سار عليه صل  هللا عليه وسلم. أعُلُه الي يعةن امل،:لة عليه ح ة، حاكمة عليهأ ودىلة له عل 

أسلوة يف أاوالله وأفعاللهأ فلأرا أن نل  نلخ كلان أسل ط ال،لا  إن ت،ليلذهأ وإرا أبلل   ليل،ا  لن  -صلل  هللا عليله وسللم  -لقد كان ال  ال ةلة  ملد  
ا وورع،اأ وعبادة تقواأ  ة وك  ،لاأ وأكل هم تضلحية وبلذى، الوحي كان أول  ن يلت:  بهأ فلان أ ده ال،ا  ههد، وأع مهم   اعة و ها ة و ل َو

َ،أ وأكث هم ص ،ا وحلم،ا وعلو،اأ ول،ا القدوة واألسلوة فيله  لانن  –صلل  هللا عليله وسللم  -وفدا ل،نَة ل منلني كن لونَة حنمن لانن لنُللمي يف  رنُسلول  هللا  أُسي }لنقنلدي كن
 (.21 كنث خ،ا { )األح:اب" يلن يُأو هللان ونالييلنوي ن ا،خ  ن ونرنكن ن هللان 

يف أاواللله وأفعاللله وأحوالللهأ وتللذا أ لل  هللا تبللارس وتعللان ال،للا   -صللل  هللا عليلله وسلللم -وهللذه ا،يللة الل ميللة أصلل  كبللخ يف الترسللي ب سللول هللا 
ويعملللوا كمللا عملل أ ويف المللخة ال،بويللة  ابلترسللي بلله صللل  هللا عليلله وسلللم؛ فلللان إرا أ لل ن بيلليَ  أو ادا بلله فعللله أوى، ابلل  ال،للا أ ليترسللوا بلله

  واهد عل  رلك كثخةأ  ،ها"
والل يو واصللوا يف ب،ودهللا أن ي أللع اململللمون هللذا العللا  بللال أداَ العملل ة ويعللودوا يف العللا  القللاد أ أ لل   ؛أالله ملللا ح صلللب احلديبيللة بللني اململللمني

فتلاسل  الصلحابة حيلع ؛  لن إحل ا هم فقلال" ناو لوا فلاو وا ق احلقلوان  أصحابه أن ي،ح وا اتدَ ويتحلللوا -صل  هللا عليه وسلم  -ال،  
إن اليل وط كااللس ألا  ة، عللل  اململلمنيأ فللدخ  رسلول هللا صللل  هللا عليلله وسللم عللل  المليدة أ  سلللمة  نضلب،اأ وأخ هللا بتخللف ال،للا  عللن 

صل  هللا عليه وسلم فحللس رأسلهأ وول  هديلهأ وتملابس الصلحابة أ  هأ فر اريف عليه صل  هللا عليه وسلم أبن ُيم ط يف الت،ليذ أ ا همأ فقا  
 !! بعضهم يقت  بعض،ا  ن  دة ال:حا  يف الت بيس ح  كاد

كلان يبلدأ ب،لمله ابل  ال،لا  ليقتلدَ ال،لا  بلهأ  والله يف   -صلل  هللا عليله وسللم -و ن أب ه األ ثلة يف المخة ال،بوية الي يلة أيض،لا علل  كواله
 كان ييارس الصحابة يف احلل  واق  الرتابأ ورفع الب،اَأ وكااوا ي تل:ون أث،اَ عملهم بقوتم"ب،اَ املم د؛ حيع  

 لئن قعدان والرسول يعمُل.................. لذاك منا العمل املضللُ 
املدي،لةأ وكلان لله املم  و اركهم صل  هللا عليه وسلم يف حل  اا،دق حول املدي،ةأ ع،د ا مسع بقدو  األح:اب ىستلصال  لرفة اململلمني يف

ا   ثلهم يبا   احلل   عهم بيدهأ وحيم  الرتاب عل  كتلهأ وإرا استعصس عليهم  يللة سارعوا إليه يلتممون  ،له حلالهل تلا مبعوللهأ فللان هلذ
يف خ،للدق  واحللدأ  كللله دافع،للا للصللحابة عللل  العملل أ و قللواهل تممهللم وعلل:ا مهمأ فلللم يلملللوا أو يتوااللوا؛ حيللع يلل ون اا للدهم ورسللوتم  عهللم

 يعم  كما يعملونأ وأيك  مما أيكلونأ وي،ا  عل   ث   ا ي،ا ونأ و ا هادهم رلك إى إمياا، وتمليم،ا.
وهلللذا كللان صللل  هللا عليلله وسلللم اللدوة وأسللوة للصللحابة الللل ا  ؛ بلل  لأل للة ععللاَ ؛ يف أخالالله وتعا التلله  للع اململللمني و للخ اململللمني؛ ويف 

 ل به ؛ ويف حياته كلها ؛ وهذا  ا س،ع فه يف ع،ص ا التايل إن  اَ هللا تعان !! تهاد  ا ه؛ ويف عببيعه و 
 صور مشرقة من أتسي الصحابة ابلرسول صلى هللا عليه وسلمالعنصر الثاين : 
 .  َم يف ك   يتعالوا ب،ا يف ع،ص ا هذا ل،ع د صورا،  ي اة ىاتداَ وأتسي الصحابة ابل سول صل  هللا عليه وسل أيها املسلمون:

الصلالة  قد أر د ال،  صل  هللا عليه وسلم صحابته إن أن يقتدوا بله يف أاوالله وأفعاللهأ وى سليما يف العبلادايفأ فللم يُع لدل رلملا ليل ن أركلانف
(أ ويف احلللل" االنُخلل وا كملللا رأيُتمللو  أصلللل ي ن )وسلل،،ها و ب ال.للا كمللا العللل  ا،نأ وإاللا اللال" ن صللل   لللنُلمين )ُذوا البخللاَر  مللللم  عنللول   ن،ناس 

وملا علم ال سول  دة ااتداَ الصحابة بله صلل  هللا عليله وسللم وخاصلة يف  ،اسلك احلل" خيلي علليهم اىهدحلا  والتقاتل  يف أداَ  وال،ما ي(.
 أ ووالف بع فلةأ فقلال" "ن الد ول يف هاه،لاأ و له كلهلا  ،حل -صل  هللا عليه وسلم -امل،اسك ف فع ع،هم احل  ؛ فعن أاب أ اال" اال ال،  

 .أبوداود ( اد والس هاه،اأ وع فة كلها  وافأ وواف ابمل:دللةأ فقال" اد والس هاه،اأ وامل:دللة كلها  وافن )
تصوريف هذا امليهد  ن اهدحا  ال،ا  ع،د أب  ال ةة يف أرد ع فايف والس" لو اال ال،  صل  هللا عليه وسللم" واللس هلا ه،لا وهلذا هلو  

 أب ته.  يف ها ه،ا وهذا هو امل،ح !! لتقات  ال،ا  وهلك اللثخ ؛ ولل،ه صل  هللا عليه وسلم كان رحيما، املواف!! وو
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يقبلل  احل لل  األسللود ويقللول" وهللا إ  أعلللم أاللك ح لل  ى ت،لللع وى تضلل  ؛ ولللوى أ  رأيللس رسللول هللا  -ر للي هللا ع،لله –ولللذلك كللان عملل  
 )  تلس عليه (. صل  هللا عليه وسلم يقبلك  ا ابلتك !!

ن  ؛يف الوصلالوااتلدوا بله  -صل  هللا عليله وسللم -ويف الصيا  اتبعوه ُ عن،يلُه انلالن لين اَّلله ف،هلاهم رةلة ورأفلة إلم و للقة علليهم؛ فعلن أنيب  ُه نيليل نةن رن  
. فلنقنالن  ُ عنلنييه  ونسنلهمن عنني اليو صنال  يف  الصهوي   ثيل لي ! إ  ل  َننن  رنُسوُل اَّلله  صنله  اَّلله " ونأني ُللمي    ُ  ان رنُسولن اَّلله ! انالن ل م نين" إ اهكن تُلوناص  لنُه رنُأَ    ني اليُممي

تلنُهلوا عنلني اليو صنلال  وناصنل ن إ  لمي يلنوي ،لا ُقه يلنوي ،لا ق ني ؛ فلنلنمها أنبلنويا أنني يلن،لي ُلمي ُقه رنأنويا اتي لالن  أنب يُس يُ يع ُمو  رنيبل  ونينمي التله،يل يل   تن " لنلوي أتننخهل ن لنل: ديُتُلمي ؛ كن ؛ فلنقنلالن لن
تلنُهوا ن ) البخاَر ( نين أنبلنويا أنني يلن،لي  .ح 

 دون  خه. -لعارد –اتبعوه يف خلع اعله أث،اَ الصالةأ  ع أن هذا األ   خاص به -صل  هللا عليه وسلم-وليدة ااتداَ الصحابة به 
لللهمن ُيصنلللل ي إ ري ون نللعن النعيلن الببهقللي أخلل   أبللو داود واحلللاكم و فقللد  ُ عنلنييلله  ونسن للا رنُسللوُل اَّلله  صنللله  اَّلله ،نمن " بلنيلي َل  انللالن ر  ُللدي للع يد  ااي للار ه  عنللني أنيب  سن ييلله  عنلنلل  ينمن

لللهمن الصهلل ُ عنلنييلله  ونسن للا انضنلل  رنُسللوُل اَّلله  صنللله  اَّلله ُميأ فلنلنمه َ  ا عنللال ُلمي   نأ انللاُلوا " رنأنيلي،نللاسن أنليقنييللسن فنللرنليقن  ال،هللاُ  ا عنللاتن " ن  نللا ةننلنُلللمي عنلنلل  إ ليقنللا الةن أ انللالن
" ن إ نه أ  ي ي ن أنخي نن   أننه ف يه منا انذنر،ا أنوي أنر،ا فنمنني رنأنا  ،ناأ فلنقنالن هُ  -يلنعيو   -فنرنليقنيلي  منا ُقه ل ُيصن ل  ف يه منا .نيف  النعيل ه  انذنر،ا أنوي أنر،ا فلنليينميمنحي

للهمن يف لبس خاح اللذهب  لا رَو  -صل  هللا عليه وسلم  -ويف اىاتداَ به  لا" أننه رنُسلولن اَّلله  صنلله  هللاُ عنلنييله  ونسن ُهمن ُ عن،لي لين اَّلله ل ن رن   عنلن  ابيلن  ُعمن
عنلل ُ  للانن يلنليبنُملُهأ فلنين ي للني رنهنلب  ونكن "  اصيل ن،نعن خنا،ن،لا    لونات يمنأ ُقه إ اهللُه أنلنلسن عنلنلل  امل ،يل ن  فلن،لن:نعنللُهأ فلنقنلالن إ  ل  ُك،يللُس »فنصهلُه يف  ابن  للن  كنلل له أ فنصنل،نعن ال،هللاُ  خن

عنُ  فنصهُه   ني دناخ     ا ااناح نأ ونأنأي " « أنليبنُس هنذن ا»فلن ن ن  ب ه  ُقه انالن ُهمي فلن « وناَّلله  ىن أنليبنُمُه أنبند، (. ،لنبنذن ال،هاُ  خنونات يمن  . ) البخاَر
 -صلل  هللا عليله وسللم-لتيلم  األ للال والصلبيانأ فقلد كلان رسلول هللا  -صل  هللا عليه وسلم -يف حياة ال، واألسوة ولقد ا تديف القدوة 

 رأا  لللال،  -صللل  هللا عليلله وسلللم-أ ق ي لللب  للن األ لللال والصللبيان أن يلعلللوه كمللا ىح للوهأ فقللد رَو أالله إرا أ لل  بعملل  كللان يلعللله أوى، 
إى أن مشهلل  عللن سللاعديه وبللدأ بملللا اليللاة أ للا  ال للل ؛ وران ال للل  يتر لل   -صللل  هللا عليلله وسلللم-يملللا  للاة و للا حيمللنأ فمللا كللان  ،لله 
للهمن  نل ه ب نُلالن     األة وابلن حبلان  لن حلديعأخل   ابلن الليلية ويُعم  عقله يف رلكأ فقد  َل  أننه رنُسلولن هللا  صنلله  هللا عنلييله  وسن ر  ُلدي أنيب  سنلع يد  ااي

للهمن  ُلُا  ناة، أ فلنقنالن لنُه رنُسلوُل هللا  صنلله  هللا عنلييله  وسن لم  أ " تلنل،نبه أ حنل ه أُر ينلكن فنرنديخنل ن رنُسلوُل هللا  صنلله  هللا عن نينمي ن ا ي ليلد  وناللهحي ُه بنلنيي للهمن ينلدن لييله  وسن
ُلاي ُقه  نضن   ا فناسي ب ة  ونانالن " ان ُ النُ  هنلنذن  .…نفندنحنسن إ نا أ حن ه تلنونارنيفي إ نن اظ 

 بللن عمل  ر للي هللا ع،همللا ؛ مبوالف را للع لملليدا عبلدهللا -صللل  هللا عليله وسلللم  –يف  لدة الترسللي واىاتللداَ بله  أخلتم هللذه الصلور واملوااللف
ق ا:ل  ن فوق ظه  ااتلهأ وصلل  ركعتلنيأ فصل،ع ابلن عمل  رللك إرا ععله     عل    يس يو ا،  -صل  هللا عليه وسلم-فقد رَو أن ال سول 

  أن االلة يلعلل  رلللك فلعلللس!! بلل  إالله ليللذك -صللل  هللا عليلله وسلللم-فقللال" رأيللس ال سللول   ل  عللن رلللكُمللالمللل  بلل،لس البقعللة وامللان..فن 
 ال سللول داريف بلله دورتللني يف هللذا امللللان مبلللةأ ابلل  أن ي،لل:ل ال سللول  للن فللوق ظه هللاأ ويصلللي ركعتللنيأ واللد تلللون ال،االلة فعلللس رلللك تلقا يللا، 

رأا كملا   ح  يلدور ب،ااتلهأ ق ي،يخهلاأ ق يصللي ركعتلني ا.. ،ا لا،  لتهيئ ل،لمها  ،اخها؛ للن عبدهللا بن عم  ى يلاد يبل  ها امللان يو ا، 
 !!! -صل  هللا عليه وسلم  – امليهد  ن اب   ع رسول هللا

َ، وأتسيا، به صل  هللا عليه وسلم !! –صل  هللا عليه وسلم  –ح  يف األ عمة كااوا حيبون األ عمة اليت حيبها رسول هللا   ااتدا
يها ،للا  بيللن   أنانللس  فعلن  ُ عن،يللُهأ يلنُقللوُل" إ نه خن للين اَّلله للك  رن  

بيُس  نللعن  نال  " فنللذنهن لللهمن ل  نعنللا   صنلل،لنعنُهأ انللالن أنانللُس بيللُن  نال للك  دنعنللا رنُسللولن اَّلله  صنلله  هللاُ عنلنييلله  ونسن
أ فلنقنل هبن إ نن رنُسلول  اَّلله  صنلله  هللاُ عنلنييله   للهمن خُ رنُسول  اَّلله  صنله  هللاُ عنلنييه  ونسنلهمن إ نن رنل كن ال هعنا   ه صنلله   ونسن ََ وناند يلَدأ فلن نأنييلُس ال،هل   ل:،ا ون ن نا،لاأ ف يله  ُدابه بلي

َن   ني حنونايلن  القنصيعنة  »هللاُ عنلنييه  ونسنلهمن  " «يلنتلنتلنبهُع الد ابه ل ذ  »أ انالن َن   ني يلنوي   ب  الد ابه (.. ) «فلنلنمي أنهنلي أُح   البخاَر
عل  التيبه أبهل  االخ واىاتلداَ إلم يف امل لاعم و خهلا . وفيله فضليلة ظلاه ة ألالس ىاتلا له أثل  ال،ل  فيه احل ص يقول اظ ا  ابن ح   " ن 

 ن ) فتب الباَر (.صل  هللا عليه وسلم ح  يف األ ياَ ا بلية أ وكان أيخذ المه ابتباعه فيها أ ر ي هللا ع،ه .
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يف عيلع أالوال وأفعالله وأحوالله ؛  -صلل  هللا عليله وسللم  -بة ب سلول هللا هذا  لي   لن فلي  لصلور ااتلداَ وأتسلي الصلحا أيها املسلمون:
 فعلي،ا اىاتداَ والترسي به كما سيريت  لصال، يف ع،ص ا التايل إن  اَ هللا تعان .

 التأسي واالقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم جوبالعنصر الثالث: و 
 . خخ ادوة ل،ا ألاه -صل  هللا عليه وسلم  – سول هللا ابل سيوالتر ب عل  اململمني اىاتداَ  عباد هللا:

 "  ن. يف أخالاه وأفعاله وأوا  ه وس،،ه -صل  هللا عليه وسلم  – ن عال ايف احملب ا ع: وأ   تابعة حبيب هللان اال رو ال،ون املصَ 
دربللهأ فلوهللا ى سللعادة ل،للا وى لللاة يف الللدايا وا،خلل ة إى  أى  لا أحوأ،للا أن ا أللع  للن أديللد إن رسللول هللا صلل  هللا عليلله وسلللم؛ ل،مللخ عللل 

عي،نللا إرا عللدا  للن أديللد إليلله وسلل ا عللل  الللس الللدرب الللذَ سللار عليللهأ ورددا  للع المللابقني األولللني الصللاداني اللولتهم ااالللدة" }مسن عي،نللا ونأن ن 
ُخ{ ]البق ة" ر لي هللا ع،له أن ال سلول هللا صلل  هللا عليله وسللم الال يف خ بلة اللوداط يلو  ع فلة"  [. فعلن ألاب 285ُ لي ناانكن رنبله،نا ونإ لنييكن اليمنص 

للا أناليلل»  للرنُلونن عنللهل  فنمن ُتمي ب لله  ك تنللابن اَّلله . ونأناليللُتمي ُتمي ُه إ ن  اعيتنصنللمي للل وا بلنعيللدن للُس ف لليُلمي  نللا لنللني تنض  للهنُد أناهللكن انللدي بلن «. ُتمي انللا  ُلونن تلن نكي لهنيللسن ونأندهييللسن انللاُلوا انيي
َ  ونيلن،يُلتُلهنا إ نن ال،ها    بنع ه  المهبهابنة  يلن يفلنُعهنا إ نن المهمنا . فلنقنالن ِب  صي هند  ال» ونانصنحيسن هندي اللهُهمه ا ي  .)رواه  ملم(«. لهُهمه ا ي

ُلنلن  ُُ لور ؛ فنلأ نه وهو القا   صل  هللا عليه وسلم"  ن عنلنييُلمي ب ُم،هيت  ونُس،هة  ااي ُكلمي ونُ يلدنانيف  األي لذ ؛ ونإ اه ل،لهوناأ  لا اب  د يل نين؛ ونعنض لوا عنلنيليهن د ينن اليمنهي َ  ال ها   ا
لنَةن )رواه أبو داود والرت ذَأ واال" حديع حمن صحيب( عنة   نالن عنَة ونإ نه ُك ه ب دي ثنة  ب دي  .ُك ه ُ يدن

مج يللن ع يب،للا أن تصل،نع تلللك اليخصللية أإلل يف العلامج أعللع؛ و  -صللل  هللا عليلله وسللم  –ة يف حيللاة ال سلول إن القللدوة واألسلو  أحبـ    هللا:
احلضللاَر و  العمللي والعلملي املتلل ل دة راس األثل  الللخ يف اللو  الصلحابةأ لُيقلدل  وا لاحلايف ُ بهلل ة علل  الصلعيد اللل دَ وا ملاعيأ ويف ا لال

األ   الذَ أع  ) ليوبولدفايس( يقول عن س،ة ال،  صل  هللا عليه وسلم واىاتداَ به" إن العم  بمل،ة  والمياسي والعملَ  واىأتماعي؛
 !! رسول هللا صل  هللا عليه وسلم هو عم  علي حلت كيان اظسال  وعلي تقد ه أ وإن ت س الم،ة هو اوالل اظسال 

 عللادا، أ بل  اسللتحس  للدارة أن يللون خللاح األابيللاَ أ ألاله اابلل  كلل  الصللعاب يقلول الباحللع الل امللي كليملان هللواريف " نمج يلللن  ملدا، ابيللا، و 
ا  ليس عادا،  لن يقملم أاله نللو سل اس فا ملة اب،تله لق لع يلدهان ! وللو أن … اليت اابلس ك  األابياَ الذين سبقوه  ضاعلة  ن بو او ه 

 ناي  الدعوة ألصبب العامج  ملما، اململمني اختذوا رسوتم ادوة يف 
 للحضارة كلها. القدوة يف ب،اَ األف اد واأل م واحلضارايفأ واعت وا هد  القدوة هد ا، و  األسوة ولقد ف ن الن ب إن أمهية

 يقول أحد املمتي اني" إرا أرديف أن .د  حضارة أ ة فه،اس وسا   ثالث هي"
 . أسقة القدوايف.3......... اهد  التعليم.....................2. اهد  األس ة...................  1

 * للي .د  األس ة" عليك بتنييب دور )األ ( اأعلها خت    ن وصلها بلنربة بيسن
 * وللي .د  التعليم" عليك بل )املعلم( ى جتع  له أمهية يف ا تمع وال   ن  لااته ح  حيتق ه  البه.

 ال   ن  رَنمأ  لك فيهم ح  ى يممع تم وى يقتدَ إم أحد.* وللي تمقة القدوايف" عليك بل )العلماَ وا،ابَ( ا عن فيهم 
 فأرا اختلس )األ  الواعية(أ واختل  )املعلم واألب املخلص(أ وسق س )القدوة(؛ فمن ي يب ال،وَ عل  القيم !

 ! وكللم اللدر   عليلله وسلللمال سللول صللل  هللا أخللالقبللني القللول واللعلل ؛ فلللم اقلل أ عللن وإن  للن ي، لل  إن وااع،للا املعاصلل   للد ت،ااضللا ع يبللا 
َ،  ،ثللورا،  فضلا    لل  ! وكللم  لن فلل د يف ا تمللع يملمع يف اململل د واظعللال  واحملا ل ايف كال للا،  ؛ فيصللخ اللللال   يتللرث  بله حل للايف ق يت،للاث  هبلا

 !!! واللع   يلا آخ   يلا، 
قل  بلني الواالع وامللر ول يف ا االب األخالالي" وسرحلي للم اصة تلدل علل   لدا اىالصلا  واىالصلال بلني ال،  يلة والت بيلس؛ وإن  للس ف

 اب يعم  يف دولة أأ،بيلةأ فرع بتله فتلاة أأ،بيلة فتقلد  ا بتهلا وكاالس  لخ  مللمةأ فل ف  أبلوه ألَنلا  لخ  مللمةأ فرخلذ اليلاب رموعلة 
 هللة  له ين تقل أ اللتلب وتتعل س   ن اللتب ت ه  مساحة اظسال  وروحه وأخالاه ق أع اها تلاأ  معلا، يف إسلال ها وهواأهلاأ ف لبلس  ،له
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عللل  اظسللال  وروحلله وأخالالله ومساحتللهأ وبعللد ااتهللاَ املللدة تقللد  تللا ف فضللته اا لللة" لمللس أاللس اليللخص الللذَ حيملل  تلللك الصلللايف اللليت يف 
 اللتبأ وللو أريد  خصا، إذه الصلايف. 

تعلاليم اظسلال  الا ال،" وألديف ه،لاس إسلال ا، بلال  مللمني وه،لا  وحي:او اول أحد العلماَ اململمني ملا ساف  إن دول النل ب ووألدهم ي بقلون
  ملمني بال إسال .

َ،  ؛ القدوة علم وعم األسوة و إن  عباد هللا: في ب عل  العلامج  أو املل يب أن يعمل  مبلا يعللم أو يقلولأ حل  تل،يت القلدوة الارهلاأ وإى كاالس هبلا
ت،لا ع ،يلدن اَّلله  أنني  }َ بقولله تعلان" لقد ر  هللا هل،ى ،ثورا، ى وهن تا وى أتثخ. و  لا الهلذ ينن آن ن،ُلوا مج ن تلنُقولُلونن  نلا ىن تلنليعنلُلوننأكنُ ن  نقي  تلنُقولُلوا  نلا ىن ان أنيل هن

ق لل ة عللن اللال  الللك بللن دي،للار رةلله هللا ن إن العللامج إرا مج يعملل  بعمللله هلللس  وع تلله عللن القلللوب كمللا تلل:ل ال . (3أ  2) الصللف  {تلنليعنلُللونن 
الللذَ هللو  للن أهللم  -القللدوة  -فاللعلل   للاهد للله و صللدقن ؛ فهللذا املعلللم أو هللذا األسللا   ن إرا واللع القللول بيللاا،  "الصلللان ويقللول اليللا  

فلل ة يف أعلل  صلورهأ ألن رللك سلوس يع ي،لا  ابللع ؛ ويليدا أكث  أن ا اه   بقلا،  إى بعد أن ا اه   بقا،  أسس الرتبية والذَ لن يليدا كثخا، 
 عملية عن املدا الذَ ميلن أن يبل  إليه هذا الع،ص  ل،قيس به أهدا إليه يف ك    ة وواول امل:يد.

 إن حال  ن خمالف اوله فعله يف دعوته وت بيته كحال  ن اال" 
 لقد أمسعت لو انديت حيا......ولكن ال حياة ملن تنادي
 دولو انرا نفخت هبا أضاءت..... ولكن أنت تنفخ   رما

ا   إا،لللا  لللب أن اللللون الللدوة ألب،ا ،لللا وب،ات،لللا واملللا ،ا وعيلللع أفللل اد رتمع،لللا إرا ك،لللا ا يلللد أن ابلللو رتمعلللا، فا لللال،  ،سملللا، علللل  القللليم واللضللل
 اال أحدهم " لوااع؛ وإى فال ب،اَ  تمع كماواألخالق ال،بوية !! وتا  عيعا، دون استث،اَ إن تلعي   ، و ة األخالق عل  أرد ا

 ىت يبلغ البنيان يوما متامه....... إذا كنت تبنيه وغريك يهدم؟!!وم
كيف حيافت الوللد علل  الصلالة وأبلوه تلا  لن املهملني !كيلف  لف ألداَ صلالة الل ل   لع ا ماعلة وأبلوه ع،هلا  لن املتلاسللني !  ل  يلتعلم 

النلو وواللده ينلو يف بيعله و ل ا ه و عا التله ! و لن هلذا الصدق يف القول والوفاَ ابلوعدأ وهو ي ا والده يلذب و لف !    يعي ح  لة 
ال الب الذَ سيل   أارهأ ووالده وأاره  تالحيان  تخاصمان ! وأَ  الب سي بس  ا تعلمه عن صلة ال حمأ وأبلوه  صلار  ألخيله  قلا ع 

 !! كان أو اب ال،   لبو عمه وأااربه !   ى  ك أاه يقلد والده يف ك   ئ حقا، 
 وُس يومـاً ابْعـوجاٍج........فـقـلَد شكـَل َمشيتـِه بنـوهُ َمَشـى الطـاو 

 فقـاَل: عـالَم ختتـالوَن ؟ فقالـوا: ......بـدْأَت بـه ، وحنـُن مقلـِـدوهُ 
 فخـاِلْف سـريَك املعـوجَّ واعـدْل ........فـــإنـا إن عـدلـَْت معـدلـوه

 ......جيـاري ابخلـُطـى مـن أدبـوه؟!أمـــــَا تـــــــــدري أبـانـا كـلُّ فــــــرعٍ ..
 وينَشــأُ انشـُئ الفتيــاِن منـــــــــــا..........علـى ما كـان عـوََّده أبـــوه

 القدوة القدوة تللحوا ؛ القدوة القلدوة ت، حلوا؛ القلدوة القلدوة تنت،لوا؛ القلدوة القلدوة تعتللوا؛ القلدوة القلدوة تملودوا ؛ القلدوة القلدوة عباد هللا:
 قودوا؛ القدوة القدوة تعم وا ؛ القدوة القدوة القدوة.......ت

 اللهم اجعلنا هداة مهديني ال ضالني وال مضلني،،،،،،،،
 الدعاء،،،،                                                            وأقم الصالة،،،،،  

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
 د / خالد بدير بدوي


