
1 
 

 (1) –   صلى الله عليه وسلم -شمولية القدوة في حياة نبي األسوة
 للشيخ السيد مراد سالمة

 أما بعد: 

جيل النصر املنشود الذي يعيد  اإلسالمية تعيش مرحلة عصيبة تفتقد فيها القدوات اليت تعمل على بناء األمة إناإلسالم  إخوة

األضواء تسلط على التافهني و التافهات ممن ال خالق هلم من املمثلني و  وأصحبت مة مكانتها وريادتها بني سائر األمملأل

و مع ذلك مت تشويه صور املصلحني و الدعاة حتى  إمعة األمة مما انتج جيال مسخا ألبناءاملهرجني و الالعبني و جعلهم قدوات 

 عر وحالنا و حاهلم كما قال الشا الدعاة،و  من يسخر من الصحابة و التابعنيينا أر

 َباِقُل ِباْلَفَهاَهِة َقّشًا َوَعيََّر**        َماِدٌر ِباْلُبْخِل الطَّاِئيَّ َعيََّر ِإَذا

 َحاِئُل َوْجُهَك ِلْلَبْدِر الدَُّجى َوَقاَل**    َكِسيَفٌة َأْنِت ِللشَّْمِس السَُّها َوَقال

 َهاِزُل َدْهَرِك ِإنَّ ِجدِّي َنْفُس َوَيا**     ذميمٌة اْلَحَياَة ِإْن ُزْر َمْوُت َفَيا

 األنبياء  بإماموجوب االقتداء 

 أساس فاالقتداء; - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل برسول والتأسي االقتداء ومسلمة مسلم كل على : أنه جيب وإياكاعلم علمين اهلل 

[ 12:األحزاب" ]َكِثريًا اللََّه َكَرَوَذ اْلآِخَر َواْلَيْوَم اللََّه َيْرُجو َكاَن ِلَمْن َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّه َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد: " تعاىل قال االهتداء،

 الناُس ُأِمَر اوهلذ وأحواله، وأفعاله أقواله يف - وسلم عليه اهلل صلى – اهلل برسول التأسي يف كبري أصل اآلية هذه: " كثري ابن قال

 عز– ربه من الفرج وانتظاره وجماهدته ومرابطته ومصابرته صربه يف األحزاب يوم - وسلم عليه اهلل صلى – بالنيب بالتأسي

 (.2)" -وجل

 الّلَه بُّوَنُتِح ُكنُتْم ِإن ُقْل}: تعاىل قال ورضوانه، وجنته حمبته ذلك على ووعد به، واالقتداء ومتابعته بطاعته أمرنا اهلل أناعلموا 

 ْوْاَتَولَّ فِإن َوالرَُّسوَل الّلَه َأِطيُعوْا ُقْل}: سبحانه وقال ،[[12: عمران آل]{رَِّحيٌم َغُفوٌر َوالّلُه ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفْر الّلُه ُيْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني

 َأن َأْمِرِه َعْن َخاِلُفوَنُي الَِّذيَن َفْلَيْحَذِر}: تعاىل فقال أمره خمالفة من تعاىل اهلل حذرناو: عمران آل] {اْلَكاِفِريَن ُيِحبُّ اَل الّلَه َفِإنَّ

 اهلل رسول طريق من إال يعرف ال واألعمال العبادات من املشروع بيان فإن[. [31: النور] {َأِليٌم َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو ِفْتَنٌة ُتِصيَبُهْم

 ُنزَِّل َما ِللنَّاِس َبيَِّنِلُت الذِّْكَر ِإَلْيَك َوَأنَزْلَنا}: تعاىل فقال ربهم، من إليهم نزل ما للناس يبني أن اهلل أمره الذي وسلم، عليه اهلل صلى

 [44: النحل] {َيَتَفكَُّروَن َوَلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم

 مشولية القدوة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

لذا  ته،قياد يف الكامل ،معاملته يف الكامل ،خلقه يف الكامل ،إميانه يف الكامل اإلنسان هو – وسلم عليه اهلل صلى األمني والنيب

 اْلآِخَر َواْلَيْوَم اللََّه ْرُجوَي َكاَن ِلَمْن َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّه َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد} تعاىل اهلل قالجعله اهلل تعاىل لنا أسوة شاملة كاملة ف

 [12: األحزاب] { َكِثرًيا اللََّه َوَذَكَر

ويهمل بقضية من القضايا  ومل يهتماألخر  ويهمل اجلانبجبانب من جوانب احلياة -صلى اهلل عليه وسلم–فلم يتهم النيب 

متوازنا مع مجيع مناحي احلياة ففي العابدة هو إمام العابدين و يف احلياة –األخرى، بل كان صلى اهلل عليه وسلم  القضايا
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األبوة جتده األب احلنون الرحيم ويف القيادة جتده القائد األعظم الذي مجع بني احلزم و  الزوجية هو أسوة لألزواج أمجعني و يف

 الرفق بني العدل والعفو .........  الرفقاللني بني الشدة و

 الفضائل واستحقاق كلها، األخالق حماسن على واالحتواء السرية، وعدل الدنيا، وحكمة اآلخرة، خرَي أراد َمْن: حزٍم ابن قال

 نِّه،مَب به االتساء على اهلل أعاننا أمكنه، ما وسريه أخالقه، وليستعمل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مبحمد فليقتِد بأسرها،

 .آمني

  -يف حياته صلى اهلل عليه وسلم األسوةوإليكم عباد اهلل صورا من جماالت 

 به عبادا  القدوة- وسلم عليه اهلل صلى–الرسول

ه كانت عبادت وأخشاهم وأتقاهم لذا –هو اعبد اخللق للخالق سبحانه وتعاىل  –صلى اهلل عليه وسلم –نبينا اهلمام  اإلسالم:إخوة 

اعة ألنه أسوة المته يف الط وينام ويصوم ويفطر وذلكفهو يقوم  وسراجا للعارفنيدستورا للسالكني –اهلل عليه وسلم  وطاعته صلى

  والعبادة

 َوَقْد َهَذا َأَتْصَنُع ، اهلِل َرُسوَل َيا : َلُه َفِقيَل َقَدَماُه َتِرَم َحتَّى ُيَصلِّي َكاَن وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل َأنَّ ، ُشْعَبَة ْبِن اْلُمِغرَيِة َعِن

 (1).ًراَشُكو َعْبًدا َأُكوُن َأَفاَل:  وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل ؟ َتَأخََّر َوَما َذْنِبَك ِمْن َتَقدََّم َما َلَك ُغِفَر

 كان احلبيب صلى اهلل عليه وسلم يبكي حتى يبل الثرى 

 َقاَل َكَما ُأمَّْه َيا َأُقوُل: فَقاَل َتُزوَرَنا، َأْن َلَك آَن َقْد: ُعَمْيٍر ْبِن ِلُعَبْيِد َفَقاَلْت َعاِئَشَة َعَلى ُعَمْيٍر، ْبُن َوُعَبْيُد َأَنا َدَخْلُت: َقاَل َعَطاٍء، َعْن

 َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِمْن َرَأْيِتِه َشْيٍء ِبِبَأْعَج َأْخِبِريَنا: ُعَمْيٍر اْبُن َقاَل َهِذِه، َرَطاَنِتُكْم ِمْن َدُعوَنا: َفَقاَلْت: َقاَل ُحبًّا، َتْزَدْد ِغبًّا ُزْر: اْلَأوَُّل

 ِإنِّي َواللَِّه: ُقْلُت «ِلَربِّي اللَّْيَلَة َأَتَعبَُّد َذِريِني َعاِئَشُة َيا: »َقاَل اللََّياِلي، ِمَن َلْيَلٌة َكاَن َلمَّا: َقاَلْت ُثمَّ َفَسَكَتْت: َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اللَُّه

 َفَلْم َبَكى ُثمَّ: َقاَلْت ِحْجَرُه، َبلَّ تَّىَح َيْبِكي َيَزْل َفَلْم: َقاَلْت ُيَصلِّي، َقاَم ُثمَّ َفَتَطهََّر، َفَقاَم: َقاَلْت َسرََّك، َما َوُأِحبُّ ُقْرَبَك، َلُأِحبُّ

 َيا: َقاَل َيْبِكي، َرآُه َفَلمَّا ِبالصََّلاِة، ُيْؤِذُنُه ٌلِبَلا َفَجاَء اْلَأْرَض، َبلَّ َحتَّى َيْبِكي َيَزْل َفَلْم َبَكى ُثمَّ: َقاَلْت ِلْحَيَتُه، َبلَّ َحتَّى َيْبِكي َيَزْل

 ِلَمْن َوْيٌل آَيٌة، اللَّْيَلَة َعَليَّ َنَزَلْت ْدَلَق َشُكوًرا، َعْبًدا َأُكوُن َأَفَلا: »َقاَل َتَأخََّر؟، َوَما َتَقدََّم َما َلَك اللَُّه َغَفَر َوَقْد َتْبِكي ِلَم ِه،اللَّ َرُسوَل

 (4) [. 291: عمران آل] ُكلََّها اْلآَيَة« {...  َواْلَأْرِض السََّمَواِت َخْلِق ِفي ِإنَّ} ِفيَها َيَتَفكَّْر َوَلْم َقَرَأَها

  -اهلل عليه وسلم والتباعه صلىمته أل ويفطر ويقوم ويرقد قدوةاهلل عليه وسلم يصوم  وكان صلى

 ُيِريُد َما َنُقوَل َحتَّى الشَّْهِر ِمَن َيُصوُم َنَكا: " َقاَل َتَطوًُّعا، َوَصْوِمِه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َصَلاِة َعْن ُسِئَل َأنَُّه َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

 َناِئًما َنَراُه َوَلا َرَأْيَناُه، ِإلَّا ُمَصلًِّيا اللَّْيِل ِمَن َنَراُه َأْن َنَشاُء ُكنَّا َوَما َشْيًئا، ِمْنُه َيُصوَم َأْن ُيِريُد َما َنُقوَل َحتَّى َوُيْفِطُر َشْيًئا، ِمْنُه ُيْفِطَر َأْن

 (5)"  َرَأْيَناُه ِإلَّا

 -صلى اهلل عليه و سلم نواجذه حتى تبدو يضحك-َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-وكان 
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 َأن ِإَلى ُدُخوال اْلجنَّة هلأ َوآخر ُخُروًجا النَّار أهل آخر ألْعلم ِإنِّيَ ) َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبي َعن َعْنه اللَُّه َرِضَي َمْسُعود عن اْبن

 َرُسول َرَأْيت َفَلَقد َقاَل( اْلملك َوَأنت ِبي َأتسخر َفَيُقول َأْمَثاهَلا َوعشر الدُّْنَيا مثل َلك َفِإن اْلجنَّة َفاْدُخْل اْذَهْب َتَعاَلى اهلل َفَيُقول َقاَل

 (6)َنَواِجذه  َبَدت َحتَّى ضحكَ  َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلل

 يضحك وكان نواجذه، تبدو أن ضحكه نهاية فكان تبسم، كله بل التبسم، وسلم عليه اهلل صلى ضحكه جّل وكان: "القيم ابن قال

 (4) "ويستندر وقوعه وُيستغرب مثله، من يتعجب مما وهو منه، يضحك مما

 الُكرباُء يتعشَُّق وما منها    الُعال تهوى ما األخالق له من يا

 الُكرماُء وُيولُع بهن ُيغَرى    مشائٌل العظيِم اخُلُلق يف زانْتَك

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم زاهدا 

كرم أهو  وهو من –صلى اهلل عليه وسلم – والقناعة زهدهترسم لنا معاني الرضا  اليت-وسلمصلى اهلل عليه  –حياته  ومن صور

 الدنيا، لذاتم عن الناس أبعد من فكان زاهًدا، قنوًعا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى وحبيب احلقاخللق 

 اهلل، عند وما اآلخرة فاختار اآلخرة، وبني شاء، ما فيها يعيش وأن الدنيا، بني وعال جلَّ ربه خريه وقد اآلخرة، إىل وأرغبهم

 .نبيًّا عبًدا يكون أن فاختار نبيًّا، عبًدا أو نبيًّا ملًكا يكون أن وخيَّره

 جيعل عيشه كفافا  أنكان يدعو اهلل 

 َواْخُلْف ِفيِه، يل َوَباِرْك َرَزْقَتِني، ِبَما َقنِّْعِني اللَُّهَم: »يدعو كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

  (3)«ِبَخْيٍر ِلي َغاِئَبٍة ُكلَّ َعَليَّ

 ِإَزاَرُه َعَلْيِه َفَأْدَنى ْسُت،َفَجَل َحِصرٍي، َعَلى ُمْضَطِجٌع َوُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعَلى قال :َدَخْلُت -اهلل عنهعن عمر رضي 

 ِمْن ِبَقْبَضٍة َأَنا َفِإَذا َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل لَّىَص اهلِل َرُسوِل ِخَزاَنِة ِفي ِبَبَصِري َفَنَظْرُت َجْنِبِه، ِفي َأثََّر َقْد اْلَحِصرُي َوِإَذا َغْيُرُه، َعَلْيِه َوَلْيَس

 «طَّاِباْلَخ اْبَن َيا ُيْبِكيَك َما: »اَلَق َعْيَناَي، َفاْبَتَدَرْت: َقاَل ُمَعلٌَّق، َأِفيٌق َوِإَذا اْلُغْرَفِة،  َناِحَيِة ِفي َقَرًظا َوِمْثِلَها الصَّاِع، َنْحِو َشِعرٍي

 َوِكْسَرى َقْيَصُر َوَذاَك َأَرى، َما ِإلَّا اِفيَه َأَرى َلا ِخَزاَنُتَك َوَهِذِه َجْنِبَك، ِفي َأثََّر َقْد اْلَحِصرُي َوَهَذا َأْبِكي َلا ِلي َوَما اهلِل، َنِبيَّ َيا: ُقْلُت

 َتُكوَن َأْن َتْرَضى َأَلا اْلَخطَّاِب، اْبَن َيا» :َفَقاَل ِخَزاَنُتَك، َوَهِذِه َوَصْفَوُتُه، َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َوَأْنَت َواْلَأْنَهاِر، الثَِّماِر ِفي

 (9) َبَلى،: ُقْلُت ،«الدُّْنَيا؟ َوَلُهُم اْلآِخَرُة َلَنا

  (12)" متر إحداهما إال يوم يف أكلتني وسلم عليه اهلل صلى حممد آل أكل ما: "قالت عنهما اهلل رضي عائشة عن عروة وعن

 قبض حتى متتابعني، يومني شعري، خبز من وسلم عليه اهلل صلى حممد آل شبع ما: "قالت أنها عنها اهلل رضي عائشة وعن

 (11)"وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 (12)" ُقبض حتى تباًعا ليال ثالث ُبٍر طعام من املدينة قدم منذ حممد آل شبع ما: "قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن

 مرّقعا القميص لبس فضفاضة*  حّلة السعادة الدنيا ألبس من

                                                           
 (136 رقم ، 1/144) ومسلم ،( 6222 رقم ، 5/2422) البخاري - 6
 (1/132) المعاد زاد - 4
 [(.4/131: ]الربانية الفتوحات في حجر ابن وحسَّنه يخرجاه، ولم" اإلسناد صحيح: "الحاكم قال[. 1/626: ]والحاكم ،[2423[ ]4/214: ]خزيمة ابن رواه- 3
 ( .164 رقم ، 1/149) يعلى وأبو ،( 1449 رقم ، 2/1125) مسلم أخرجه - 9

 [(.6455: ]البخاري رواه- 12
 [(.2942] :مسلم رواه - 11
 [(.2942: ]ومسلم ،[5416: ]البخاري رواه- 12
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 أمجعا البسيطة فوق الذي كل*  كفه نالت شار لو الذي وهو

 معا والدنيا الدين أمر وأبان*  رسله املهيمن اختتم به مسك

 القدوة به زوجا -صلى اهلل عليه وسلم –الرسول 

احلياة  كونوكيف ت املرأةالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان قدوة يف بيته مع نسائه صلى اهلل عليه وسلم فوضع لنا أسس التعامل مع 

 سعيدة الزوجية حياة طيبة 

 اهلِل، َسِبيِل ِفي ُيَجاِهَد َأْن الَِّإ َشْيًئا، َواَل اْمَرَأًة، َواَل َقطُّ، َخاِدًما ِبَيِدِه وَسلم َعَليه اهلل َصلى اهلِل َرُسوُل َضَرَب َما: َقاَلْت َعاِئَشَة، عْن

 اْخَتاَر ِإالَّ َأْمَرْيِن َبْيَن ُخيَِّر َواَل َوَجلَّ، َعزَّ  ِللَِّه َيْنَتِقُم ُهَو َفَيُكوُن اهلِل َمَحاِرُم ُتْنَتَهَك َحتَّى ِإَلْيِه، ُيْؤَتى َشْيٍء ِمْن ِلَنْفِسِه اْنَتَقَم َواَل

 (11).اإِلْثِم ِمَن النَّاِس َأْبَعَد َكاَن ِإْثًما َكاَن َفِإَذا ِإْثًما، َيُكوَن َحتَّى َأْيَسَرُهَما،

  أهلهكان خيدم  أنه-وسلمهديه صلى اهلل عليه  وكان من

عن مساعدة زوجاتهم و يعاملونهن مببدأ السيد و  يأنفونمن األزواج الذين يتكربون و  ككثري-وسلمصلى اهلل عليه –مل يكن النيب 

 َيْصَنُع َكاَن ْيَفَك َعاِئَشَة َسَأْلُت َقاَل: اأَلْسَوِد، َعِن متواضعا يف بيته عطوفا رحيمااهلل عليه وسلم صلى  –األمة نكال بل كان النيب 

 (14).َفَصلَّى َرَجَخ الصَّاَلُة َحَضَرِت َفِإَذا َأْهِلِه، ِمْهَنِة ِفي َيُكوُن َكاَن َقاَلْت: ؟ َبْيِتِه ِفي وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل

 به أبا القدوة- وسلم عليه اهلل صلى–الرسول

 من يشتكي رجل مرة ذات جاءنيواألمهات  يقول أحد الدعاة أيها اآلباء: حنن األن نفتقد األسوة والقدوة لدى كثري من اآلباء 

 أن تريد كيف إذًا: قلت. نعم: قال تدخن؟ هل وأنت: له فقالت ذلك، عن منعهم يف احليل أعيته وأنه للدخان أبنائه شرب

 !بفعلك؟ الدخان على وحتثهم بلسانك تنهاهم وأنت ينتهوا

فالوالد يدخن أو يدمن املخدرات واألم متربجة والبيت ال ترى فيه من يصلي أو يقرأ القران فالبد أن يكون املنتج الذي ينتج عن 

 سرة رديئا وغري سوي يهدم وال يبين خيرب وال يعمر يفرق وال يؤلف .........................تلك األ

  -صلى اهلل عليه وسلم-إنه حبيب اهلل والفالح أيها اآلباء هيا لنرى الوالد األسوة والقدوة كيف ربي أبنائه على الصالح 

 . بهن رمحًة ، باحلسنى لإلسالم هلنَّ دعوته

يامن ال تامر أبنائك بالصالة وتراهم جياهرون باإلفطار يف شهر رمضان أنت مسؤول أمام اهلل تعاىل عن ذلك و أريدك أن تتأمل حال 

 رضي اهلل عنهن أمجعني –صلى اهلل عليه وسلم مع بناته الطاهرات –النيب 

 َقاَل( اأَلْقَرِبنَي ِشرَيَتَكَع َوَأْنِذْر):  َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َأْنَزَل ِحنَي وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوُل َقاَم:  َقاَل عنه اهلل رضي ُهَرْيَرَة أبي عن

 اللَِّه ِمَن َعْنُكْم ُأْغِنى اَل َمَناٍف ْبِدَع َبِني َيا ، َشْيًئا اللَِّه ِمَن َعْنُكْم ُأْغِنى اَل ، َأْنُفَسُكْم اْشَتُروا - َنْحَوَها َكِلَمًة َأْو - ُقَرْيٍش َمْعَشَر َيا: )

 َفاِطَمُة َوَيا ، َشْيًئا اللَِّه ِمَن َعْنِك ُأْغِنى اَل اللَِّه َرُسوِل َعمََّة َصِفيَُّة َوَيا ، َشْيًئا اللَِّه ِمَن َعْنَك ُأْغِنى اَل اْلُمطَِّلِب َعْبِد ْبَن َعبَّاُس َيا ، َشْيًئا

 (15).( َشْيًئا اللَِّه ِمَن َعْنِك ُأْغِنى اَل ماِلي ِمْن ِشْئِت َما َسِليِني ُمَحمٍَّد ِبْنَت

 . وسلم عليه اهلل صلى معه وهاجرن فأسلمن، اإلسالم، أدركن فكلهن بناته: وأما إسحاق: ابن قال

                                                           
 ) عساكر وابن ،( 1431 رقم ،412 ص) حميد بن وعبد ،( 26443 رقم ،6/231) وأحمد ،( 9/442) الرزاق عبد أخرجه- 11
 الشيخين شرط على صحيح إسناده (421/ 41) الرسالة ط أحمد مسند - 14
 ( .. 226)  ومسلم(  2622)  البخاري رواه "- 15
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 األوقات. أشد يف حتى مرضهن يف بهن وسلم عليه اهلل صلى عنايته 

 صلى الرسول بنت رقية زوجته عند يبقى أن عنه اهلل رضي عفان بن عثمان أمر لبدر اخلروج وسلم عليه اهلل صلى النيب أراد فلما

 مريضة. كانت ألنها وسلم عليه اهلل

 اهلل صلى اللَِّه َرُسوِل ُتِبْن َتْحَتُه َكاَنْت َفِإنَُّه ، َبْدٍر َعْن- عفان بن عثمان أي: – َتَغيُُّبُه َوَأمَّا قال: عنهما اهلل رضي ُعَمَر اْبِن فعن

 َبْدًرا َشِهَد مَّْنِم َرُجٍل َأْجَر َلَك ِإنَّ: )  وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوُل َلُه َفَقاَل ، َمِريَضًة َوَكاَنْت - رقية:  وهي – وسلم عليه

  (16) ( َوَسْهَمُه

  -صلى اهلل عليه وسلم–بناته وحسن االستقبال لالسرور 

 َفَأْقَبَلْت ، َواِحَدٌة ِمنَّا ُتَغاَدْر َلْم ِميًعاَج ِعْنَدُه َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َأْزَواَج ُكنَّا ِإنَّا:  َقاَلْت عنها اهلل رضي اْلُمْؤِمِنِيَن ُأمِّ َعاِئَشة عن

 َمْرَحًبا: ) َقاَل َرحََّب َرآَها َفَلمَّا ، َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسوِل ِمْشَيِة ِمْن ِمْشَيُتَها َتْخَفى َما َواللَِّه َلا ، َتْمِشي السََّلام َعَلْيَها َفاِطَمُة

 ِهَي َفِإَذا ، الثَّاِنَيَة َسارََّها:  ْزَنَهاُح َرَأى َفَلمَّا ، َشِديًدا ُبَكاًء َفَبَكْت ، َسارََّها ُثمَّ ، ِشَماِلِه َعْن َأْو ، َيِميِنِه َعْن َأْجَلَسَها ُثمَّ( ِباْبَنِتي

 َرُسوُل َقاَم َفَلمَّا ، َتْبِكنَي َأْنِت ُثمَّ ، َبْيِنَنا ِمْن ِبالسِّرِّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َخصَِّك:  ِنَساِئِه َبْيِن ِمْن َأَنا َلَها َفُقْلُت ، َتْضَحُك

 ُقْلُت ُتُوفَِّي َفَلمَّا ، ِسرَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعَلى ِلُأْفِشَي ُكْنُت َما:  َقاَلْت ، َسارَِّك َعمَّا َسَأْلُتَها َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 اْلَأْمِر ِفي َسارَِّني ِحنَي َأمَّا:  اَلْتَق َفَأْخَبَرْتِني ، َفَنَعْم اْلآَن َأمَّا:  َقاَلْت َأْخَبْرِتِني َلمَّا اْلَحقِّ ِمْن َعَلْيِك ِلي ِبَما َعَلْيِك َعَزْمُت:  َلَها

 َرَباْقَت َقْد ِإلَّا اْلَأَجَل َأَرى َوَلا َمرََّتْيِن اَماْلَع ِبِه َعاَرَضِني َقْد َوِإنَُّه َمرًَّة َسَنٍة ُكلَّ ِباْلُقْرآِن ُيَعاِرُضُه َكاَن ِجْبِريَل) َأنَّ َأْخَبَرِني َفِإنَُّه اْلَأوَِّل

 َيا: ) َقاَل ، الثَّاِنَيَة َسارَِّني َجَزِعي َأىَر َفَلمَّا ، َرَأْيِت الَِّذي ُبَكاِئي َفَبَكْيُت:  َقاَلْت( َلِك َأَنا السََّلُف ِنْعَم َفِإنِّي َواْصِبِري اللََّه َفاتَِّقي

 (14) (اْلُأمَِّة َهِذِه ِنَساِء َسيَِّدَة َأْو ، اْلُمْؤِمِننَي ِنَساِء َسيَِّدَة َتُكوِني َأْن َتْرَضْيَن َأَلا َفاِطَمُة

 اللباس. يف والسرت باحلجاب أمرهن

و من صور األبوة الرحيمة اليت ختاف على بناتها من عذاب اهلل تعاىل و من فتنة الدنيا أمرهن صلى اهلل عليه وسلم بناته  

 َذِلَك َجالِبيِبِهنَّ ِمْن َعَلْيِهنَّ ُيْدِننَي اْلُمْؤِمِننَي َوِنَساِء َوَبَناِتَك ِلَأْزَواِجَك ُقْل النَِّبيُّ َأيَُّها َيا) تعاىل: اهلل ألمر استجابًة وذلكباحلجاب 

 . 99/ األحزاب( َرِحيمًا َغُفورًا اللَُّه َوَكاَن ُيْؤَذْيَن َفال ُيْعَرْفَن َأْن َأْدَنى

ت سافرات متربجات فيحدث ماال حيمد عقباه من حترش خترج الفتيا بناتهن حيث ومن لباسأحوال  واألمهات منفاين اآلباء 

فريضة احلجاب اليت حتصن البنات من  واألمهات عناآلباء  غفلةيف ذلك هو  واغتصاب والسبب الرئيسجنسي بهن أو اختطاف 

 الذئاب البشرية 

 األسوة قائدا  – وسلم عليه اهلل صلى–الرسول 

جمال القيادة يتصدر البشرية مجعاء الن الذي علمه هو رب األرض و السماء  يف-والسالمنبينا اهلمام عليه الصالة  اإلسالم:إخوة 

 فضرب أروع األمثلة يف فن القيادة للبشرية و هاكم بيان ذلك حبول اهلل وطوله 

 – وسلم عليه اهلل صلى–رقيق متواضع قائد -

                                                           
 . صحيح حسن:  وقال( 1426 رقم ، 5/629) الترمذي:  أيًضا وأخرجه( 2962 رقم ، 1/1119) البخاري أخرجه - 16
 ( .( . 93( )  2452)  4/142 ومسلم ،(  6536) و(  6235)  3/49 البخاري:  أخرجه - 14



6 
 

 ناسال ألدنى التواضع شديد كان فإنه أنفسهم، من باملؤمنني وَأْوىل الناس أول وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى كونه مع

 َيِدِه ِمْن َيَدُه َيْنِزُع اَل َفَصاَفَحُه الرَُّجُل اْسَتْقَبَلُه ِإَذا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َكاَن: َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن أعالهم; قبل منزلًة

 َيَدْي َبْيَن ُرْكَبَتْيِه ُمَقدًِّما ُيَر َلْمَو َيْصِرُفُه الَِّذي ُهَو الرَُّجُل َيُكوَن َحتَّى َوْجِهِه َعْن َوْجَهُه َيْصِرُف َواَل َيْنِزُع، الَِّذي الرَُّجُل َيُكوَن َحتَّى

 (13)" .َلُه َجِليٍس

 َيِدَها ِمْن َيَدُه َيْنِزُع َفَما َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِبَيِد َلَتْأُخُذ اْلَمِديَنِة َأْهِل ِمْن اْلَأَمُة َكاَنِت ِإْن: »َقاَل َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن 

 (19) «َحاَجِتَها ِفي اْلَمِديَنِة، ِمَن َشاَءْت َحْيُث ِبِه َتْذَهَب َحتَّى

 ذلك اخللق الرفيع  والوالة منفأين احلكام 

 أين الذين يتكربون و يتعالون على رعاياهم و رمبا قدهم ذلك اىل سفك دمائهم ؟

 – وسلم عليه اهلل صلى–القريب قبل والبعيد القوي قبل الضعيف يراعي عادل قائد

 ندهع كلها األمة بل عظيًما، وال كبرًيا وال قريًبا، وال محيًما وال بنًتا، وال ولًدا احلق يف حيابي الو كان الناس عنده سواسية 

 اْبَنَتِى ُضَباَعَة ْوَأ اْلَحَكِم ُأمِّ اْبَن َأنَّ الضَّْمِرىِّ َحَسٍن ْبِن اْلَفْضِل َعِن العطاء من األمة عموم يعطَي أن قبل أهله أعزَّ يعطي وال سواء،

 صلى- النَِّبىِّ ِبْنُت َوَفاِطَمُة ُأْخِتىَو َأَنا َفَذَهْبُت َسْبًيا -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َأَصاَب َقاَلْت َأنََّها ِإْحَداُهَما َعْن َحدََّثُه الزَُّبْيِر

 ِهاللَّ َرُسوُل َفَقاَل. السَّْبِى ِمَن َشْىٍءِب َلَنا َيْأُمَر َأْن َوَسَأْلَناُه ِفيِه َنْحُن َما ِإَلْيِه َفَشَكْوَنا -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ ِإَلى -وسلم عليه اهلل

 (22) .النَّْوَم َيْذُكِر ْمَل َصاَلٍة ُكلِّ َأَثِر َعَلى َقاَل التَّْسِبيِح ِقصََّة َذَكَر ُثمَّ«.  َبْدٍر َيَتاَمى َسَبَقُكنَّ»  -وسلم عليه اهلل صلى-

 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي، أقول

 الثانية اخلطبة

 الصالة عليه حممد سيدنا أمَّة من جَعلتنا أن احلمد ولك واإلميان، اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم العاملني، رب هلل احلمد

 :بعد أما والسالم،

 – وسلم عليه اهلل صلى– األخطاء عن يتغافل صبور قائد

 َبْيَنا: َقاَل ْدِريَّ،اْلُخ َسِعيٍد َأَبا معاقبته; ويَدُع إساءته، على ويصرب والرفق، بالسماحة فيلقاه معه، األدب يسيئون الناس أحد يأتيه

 اهلِل، َرُسوَل َيا: َفَقاَل َتِميٍم، ِنيَب ِمْن َرُجٌل َوُهَو اْلُخَوْيِصَرِة، ُذو َأَتاُه َقْسًما، َيْقِسُم َوُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل ِعْنَد َنْحُن

 اْلَخطَّاِب ْبُن ُعَمُر َفَقاَل «َأْعِدْل َلْم ِإْن َوَخِسْرُت ِخْبُت َقْد َأْعِدْل؟ َلْم ِإْن َيْعِدُل َوَمْن َوْيَلَك: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل اْعِدْل،

 (12) «َدْعهَُ......» :َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل ُعُنَقُه، َأْضِرْب ِفيِه ِلي اْئَذْن اهلِل، َرُسوَل َيا: َعْنُه اهلُل َرِضَي

 من إخوانه أصاب مبا نفسه يذّكر الثقات، أصحابه أخّص من له والناقل فيه، القول أساء قد رعيته أحد أن إليه يصل وحني

 اللَِّه، َوْجُه ِبَها ُأِريَد َما َلِقْسَمٌة َهِذِه ِإنَّ: َرُجٌل َفَقاَل،  َقْسًما َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقَسَم: اللَِّه َعْبُد َقاَل ويصرب، األنبياء

                                                           
 ((.2492) 4/564 جليسه من تواضعه باب وسلم، وصحبه آله وعلى عليه الله صلى الله رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتاب في الترمذي، أخرجه)- 13
 . معلقا(  6242)  3/24 البخاري رواه - 19
 ((.1633) 1115/ 1 وغيره الشريف السارق قطع: باب الحدود،: كتاب في ومسلم وغيره،( 1445) 511/ 6 األنبياء: كتاب آخر في البخاري أخرجه) - 22
 الله رضى -الخدري سعيد أبى حديث من وصفاتهم، الخوارج ذكر: باب الزكاة، في( 1264) ومسلم اإلسالم، في النبوة عالمات: باب المناقب، في( 1612) البخاري أخرجه: صحيح - 21

 .السابق حديثه عقب سعيد أبى كالم تتمة ومسلم البخاري ذكر وقد ،-عنه
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 ُأْخِبْرُه، َلْم َأنِّي َوِدْدُت َحتَّى َوَغِضَب: َقاَل َوَأُظنُُّه: ُشْعَبُة َقاَل َوْجُهُه َفاْحَمرَّ َلُه َذِلَك َفَذَكْرُت،  َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َفَأَتْيُت

  (22)" "  َفَصَبَر َهَذا ِمْن َأْكَثَرِب ُأوِذَي َقْد َوُموَسى; اللَُّه َيْرَحُمَنا: ِفي ُشْعَبُة َشكَّ «َوُموَسى اللَُّه َيْرَحُمَنا: »َقاَل َأْحَسُبُه: ُشْعَبُة َقاَل

 الذين يظلمون رعاياهم  أين

  أمورهمالذين يشقون على من والهم اهلل تعاىل  أين

 َأْصَحاِب ْنِم َوَكاَن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعْمٍرو ْبَن صلى اهلل عليه وسلم كما يف حديث أَعاِئَذ–هؤالء هم شر الرعاة كما اخربنا رسول اهلل 

 َشرَّ ِإنَّ: »َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت ِإنِّي: َلُه َفَقاَل ِزَياٍد ْبِن اللَِّه ُعَبْيِد َعَلى َدَخَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ

 (14)(21)ِمْنُهْم َتُكوَن َأْن َفِإيَّاَك ، «اْلُحَطَمُة الرَُّعاِة

 – وسلم عليه اهلل صلى–الرعية من بأحٍد العقوبة إلنزال يأسف قائد

وجهه الغضب عند إيقاع العقوبة على من ارتكب حدا ويعرف  ويظهر علىسف أنه يأ–صلى اهلل عليه وسلم –النيب  ومن رمحة

 صلى اهلل عليه وسلم –بل رمبا بكى  –ذلك أصحابه رضوان اهلل عليهم 

: َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى هلِلا َرُسوِل َوْجُه ُأِسفَّ َوَكَأنََّما ِبَقْطِعِه، َفَأَمَر ِبَساِرٍق، ُأِتَي َقَطَعُه، َرُجٍل َأوََّل َلَأْذُكُر ِإنِّي: َقاَل اهلِل، َعْبِد

 اْنَتَهى ِإَذا ِلْلِإَماِم َيْنَبِغي ِإنَُّه ،َأِخيُكْم َعَلى ِللشَّْيَطاِن َعْوًنا َتُكوُنوا َلا َيْمَنُعِني، َوَما: " َقاَل َقْطَعُه؟ َكِرْهَت َكَأنََّك اهلِل، َرُسوَل َيا: َقاُلوا

: النور] {َرِحيٌم َغُفوٌر َواهلُل َلُكْم اهلُل َيْغِفَر َأْن ُتِحبُّوَن َأَلا َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا}: اْلَعْفَو ُيِحبُّ َعُفوٌّ َوَجلَّ َعزَّ اهلَل ِإنَّ ُيِقيَمُه، َأْن َحدٌّ ِإَلْيِه

11" ] (25) 

 كىب ثم بقطعه، فأمر سرق قد برجل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتى: »قال-عنه تعاىل اهلل رضي-علي عن يعلى أبو وروى

 رسول اي: قالوا ؟«أظهركم بني تقطع وأميت أبكي ال وكيف: »فقال تبكي اهلل، رسول يا: فقيل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

  (26) بينكم تعافوا ولكن احلدود، عن يعفو الذي سوء سلطان ذلك: قال عنه، عفوت أال اهلل،

 – وسلم عليه اهلل صلى–نفسه من القصاص إىل ويدعو ينصف قائد

 شيء حصل إذا منه االقتصاص إىل نفسه يعرضدل و حمى اهلل تعاىل به الظلم عال أقامهو من  و-وسلموها هو صلى اهلل عليه 

 (24)ْفِسِهَن ِمْن ُيِقصُّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َقاَل َرَأْيُت ُعَمَر َأنَّ ِفَراٍس َأِبي َعْن منه، القصاص يوجب

 ِلي َناَقٍة َعَلى َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسوِل َجْنِب ِإَلى ِلَأِسرُي ِإنِّي َواللَِّه :َقاَل حنينا شهد ِممَّْن َرُجًلا َأنَّ َبْكٍر َأِبي ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َساِق َعَلى ِليَنْع َحْرُف َوَيَقُع َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َناَقِة َناَقِتي َزَحَمْت ِإْذ َغِليَظٌة َنْعٌل ِرْجِلي َوِفي

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ِإَذا اْلَغِد اَنَك َفَلمَّا َفاْنَصَرْفُت"  َعنِّي َفَتَأخَّْر َأْوَجْعَتِني: " َوَقاَل ِبالسَّْوِط َقَدِمي َفَقَرَع َفَأْوَجَعُه، َوَسلََّم َعَلْيِه

 .ِباْلَأْمِس َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِرْجِل ِمْن َأَصْبُت ُكْنُت ِلَما َواللَِّه َهَذا: ُقْلُت: َقاَل َيْلَتِمُسِني َوَسلََّم

 َفَأْعَطاِني"  ِمْنَها ِلُأَعوَِّضَك َفَدَعْوُتَك ْوِطِبالسَّ َقَدَمَك َفَقَرْعُت َفَأْوَجْعَتِني ِباْلَأْمِس ِرْجِلي َأَصْبَت ِإنََّك: " َفَقاَل َأَتَوقَُّع، َوَأَنا َفِجْئُتُه: َقاَل

 (23)َضَرَبِني  الَِّتي ِبالضَّْرَبِة َنْعَجًة َثَماِننَي

                                                           
 ((.6259) 445/ 12 فيه يقال بما صاحبه أخبر من باب: األدب كتاب في البخاري أخرجه)- 22
 (123/ 2) عاصم أبي البن والمثاني اآلحاد - 21
 . البر عبدالرحمن/  للدكتور . القائد للرسول العشر السمات - 24
 ،((3155) 424/ 4 الحاكم وصححه ،(1944) 419 ،(4163) أحمد أخرجه)- 25
 .34/ 12 الباري فتح انظر يعلى ألبي وعزاه( 262/ 6) الزوائد مجمع - 26
 (.3/14 السالطين من القصاص: باب القسامة، كتاب في النسائي أخرجه) - 24
 .1/ 113 كثير البن والنهاية البداية - 23
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 القيامة، يوم عليها حياسب أن خشية يردها، أو املظامل من فيتحلل آخرته، يف السالمة يطلب الناس من احلصيف فإن وهكذا،

 ال أن قبل اليوم فليتحلله عرض أو مال من مظلمة عنده ألخيه كان من: »القائل- وسلم عليه اهلل صلى- حممد ذلك يف وأسوته

 (.29) «والسيئاُت احلسناُت إال درهٌم وال ديناٌر يكون

 .............................................................الدعاء 

                                                           
 (.2429) ح البخاري أخرجه - 29


