
 ً ُسوُل اْلقُْدَوةَ ُمَربَّيَاً َوُمعَل َِّما  " ملسو هيلع هللا ىلص " الرَّ

الحمد هلل رب العالمين ..وأشهد أن الإله إال هللا وحده الشريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً  

 .. عبده ورسوله..اللهم صالة وسالماً عليك ياسيدي يارسول هللا أمابعد فياعباد هللا

ي َخلََق َخلََق   الَّذِّ َرب َِّك  بِّاْسمِّ  كان النداء األول الذي انطلق في مكة منذ فجرالرسالة هو:"اْقَرأْ 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم")ال ي َعلََّم بِّاْلقَلَمِّ َعلََّم اْْلِّ ْن َعلٍَق اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم الَّذِّ ْنَساَن مِّ  (. 5-1علق/اْْلِّ

ْلسالم من خالله على حقيقة الوجود الذي ال يتم بنيانه,وال يكتمل صرحه إال وهذا النداء أكد ا

على أساس من العلم والمعرفة,وهو الهدف األسمى من بعثة النبي صلي هللا عليه وسلم فقد 

ي بَعََث   جاء لهداية الخلق إلي الحق.وإخراجهم من ظلمات الجهل إلي العلم والمعرفة."ُهَو الَّذِّ

ي ِّ  نْ فِّي اأْلُم ِّ ْكَمةَ َوإِّْن َكانُوا مِّ تَاَب َواْلحِّ ْم َويُعَل ُِّمُهُم اْلكِّ يهِّ ْم آيَاتِّهِّ َويَُزك ِّ ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيهِّ  قَْبُل  يَن َرُسواًل مِّ

 (.  2لَفِّي َضاَلٍل ُمبِّيٍن")الجمعة/

 إطالق اسم المعلم على نبينا صلى هللا عليه وسلم: 

ة التعليم في رسول هللا صلى  أثبتَتِّ السُّنة النبوية الشريفة هذه الص ة العظيمة َمهمَّ فةَ والمهمَّ

ن ذلك خرج يوًما على أصحابِّه فوجدهم يقرؤون القرآن ويتعلَّمون، فكان   هللا عليه وسلم، ومِّ

ثت ُمعلًما")ابن ماجه(،يقول معاوية بن الَحَكم: "ما رأيت معل ًِّما قبله وال   مما قال لهم:"وإنما بُعِّ

ن رسول بعده أحسن تعليًما من ه")مسلم(، وفي رواية أبي داود:"فما رأيت معلًما قط أرفق مِّ

 هللا صلى هللا عليه وسلم")أبوداود(. 

معلًما   بعثني  ولكن  متعنتًا،  وال  معنتًا  يبعثني  لم  هللا  وسلم:"إن  عليه  هللا  صلى  وقال 

ًرا")مسلم(.   وميس ِّ

الكريم صلي هللا عليه وسلم يفض   النبي  حينما نري  إذاً  دائماً  وال عجب  العلم ويحث  ل طلب 

عليه,بل ويجعله أفضل من صالة النافلة , َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمٍرو؛أَنَّ َرُسوَل هللاِّ صلى هللا عليه  

ا   ،أَمَّ بِّهِّ َصاحِّ ْن  مِّ أَْفَضُل  َخْيٍر،َوأََحُدُهَما  َعلَى  الَُهَما  .فَقَاَل:"كِّ هِّ  دِّ َمْسجِّ فِّي  بَِّمْجلَِّسْينِّ  َمرَّ  وسلم 

،فَيَتَعَلَُّمونَ َهُؤالَءِّ  اَهُؤالَءِّ َشاَءَمنَعَُهْم،َوأَمَّ َوإِّْن   ، أَْعَطاُهْم  َشاَء  ،فَإِّْن  إِّلَْيهِّ هللاَ،َويَْرَغبُوَن    ،فَيَْدُعوَن 

ْم")ا ثُْت ُمعَل ًِّما.قَاَل:ثُمَّ َجلََس فِّيهِّ َل،فَُهْم أَْفَضُل ،َوإِّنََّما بُعِّ ْلَم،َويُعَل ُِّموَن اْلَجاهِّ مي وابن لداراْلفِّْقهَ َواْلعِّ

 ماجة(. 

 النبي صلى هللا عليه وسلم أعظم معلم ومربي : 



ج على يديه عدٌد أوفر وأهدى من رسولنا الكريم   ٍ في التاريخ تخرَّ ال يوجد أيُّ معل ِّم أو مرب 

ن األصحاب واألتباع، في فترة وجيزٍة  صلى هللا عليه وسلم، لقد تخرج على يديه عدد غفير مِّ

 نا من الزمن خصوًصا إذا تساءل 

فإنه قد َسلَك بهم ـ صلى هللا عليه وسلم ـ مسلَك التعليم   كيف كانوا قبله؟ وكيف أصبحوا بعده؟

الَجماعي المستَْنفَر ، وَدفَعَُهم إلى مْحوِّ العامي ةِّ َدْفعاً ، وَحضَّهم على ذلك ونََدبَهم إليه ، وحذَّرهم 

لم أن يمحو أمية جاره, ويعلمه كما  من الفُتور فيه تحذيراً شديداً . لدرجة أنه أمر الجار المتع

قوٌم  ليُعل َِّمنَّ  فقال:"وهللاِّ  الجيران  حقوق  من  ذلك  ,وجعل  هو  تعلم 

نونهم، ويأُمرونهم،وينهونهم.وليتعلَّمنَّ قوٌم من جيرانهم،ويتفقَّهون،   جيرانهم،ويُفق ِّهونهم،ويُفط ِّ

لَنَّهم  العقوبةفي الدنيا")الطبراني وكنز ا  لعمال(. ويتفطَّنون،أوألُعاجِّ

 "األسس التي وضعها الرسول صلي هللا عليه وسلم للتربية والتعليم " 

وكما حثنا الرسول الكريم صلى هللا علية وسلم على العلم والتعلم فقد وضع لنا األسس والمبادئ  

التي ينبغي إن يسير عليها كل معلم ومرب ومنها : الحرص على الرفق واللين مع طرق التعنت  

قا وقد  األساليب  والتشدد  هذه  تعسروا".ومن  وال  وسلم"يسروا  علية  هللا  صلى  الرسول  ل 

 التربوية التي كان يتبعها الرسول صلى هللا علية وسلم: 

 التعليم بالقدوة  -1

فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان قدوة للبشرية كلها كما قال تعالى:"لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِّي َرُسولِّ  

ِّ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  َ َكثِّيًرا")األحزاب/َّللاَّ َر َوذََكَر َّللاَّ َ َواْليَْوَم اْْلخِّ  (. 21 ل َِّمن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ

وحينما سئلت السيدة عائشة رضي هللا عنها عن خلق النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت:"كان  

وهذا    خلقة القران")مسلم(.فقد كان صلى هللا عليه وسلم يمثل التطبيق العملي ألي الذكر الحكيم

ما علمه للصحابة رضوان هللا علية , عن ابن مسعود قال:"كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات  

 (. 1/80لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن")الطبري في تفسيره ,

 الرحمة واليسر في التعليم وترك العَنَت :  -2

ن الرأفة والرحمة،   ِّ اليسر، والرفق  لقد كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم مِّ وترك العنت، وحب 

ومناسبة   وقت  كل  في  له  والخير  العلم  وبذل  عليه،  والحرص  األسمى،    -بالمتعلم،  بالمكانِّ 

َماَعنِّتُّْم")التوبة:   َعلَْيهِّ  يٌز  َعزِّ ُكْم  أَْنفُسِّ ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم  تعالى:"لَقَْد  قال هللا  األعلى،  والُخلُق 



نِّيَن َرُؤوٌف  (؛أي: يعزُّ عليه الشيء ال128 يٌص َعلَْيُكْم بِّاْلُمْؤمِّ تَه ويشق عليها"َحرِّ ذي يُعنُت أمَّ

يٌم ")التوبة:   (. 128َرحِّ

ِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم بْيَن أْمَرْينِّ   وكان يقتصد في تعليمه وييسر على الناس "ما ُخيِّ َر َرسوُل َّللاَّ

ا")البخاري(.  كما كان يدفع الملل عن الصحابة ويروح  قَطُّ إالَّ أَخذَ أْيَسَرُهَما، ما لَْم يَُكْن إثْمً 

عنهم .. وهو بذلك يراعي الحالة النفسية للمتعلم , عن اْبنِّ َمْسعُوٍد،قَاَل:َكاَن النَّبِّيُّ صلى هللا  

يَةَ السَّآَمةِّ َعلَْينَا")أحمد والبُخاري َظةِّ فِّي األَيَّامِّ ، َكَراهِّ لُنَا بِّاْلَمْوعِّ   (.عليه وسلم:"يَتََخوَّ

 مراعاة الفروق الفردية:  -3

ليس الناس سواسية في الفهم والتعلم,فكل يأخذ من العلم قدر عقله وحسب ما يحتاجه,وهذا ما  

صلي هللا عليه وسلم .يراعيه في تعليم الناس,فتارة يسأله رجل عن وصية ينتفع بها   –كان  

تغضب,و فيقول:"ال  نفسه  السؤال  آخر  له:"تقوى هللا",ويسأله  له:"أمسك  فيقول  يقول  ثالث 

تعرف"   لم  ومن  عرفت  من  علي  وتقرأالسالم  الطعام  :"تطعم  له  يقول  لسانك,ورابع  عليك 

وخامس يقول له:"قل امنت باهلل ثم استقم" فهوصلي هللا عليه وسلم يراعي بذلك حالة كل  

 سائل ,وما في إمكاناته . 

لة ونجاحها مرهون بالبيت،ثم  والتربية والتعليم ال يمكن فصل أحدهما عن اْلخر.وأساس المسأ 

تكتمل التربية بالمدرسة  فاألشخاص الذين ينشؤون أصحاء واثقين من أنفسهم قادرين على  

مواجهة العالم والتعامل معه،هم الذين ترعرعوا في بيئة صحية ومنفتحة وفي أحضان والدين 

 منفتحين وليسا متعلمين فقط. 

والنقا السؤال  هو  والتعليم  التربية  واالستفسار  وأساس  السؤال  عند  باألمان  ش،والشعور 

 وإظهار عدم االقتناع بما يُلقى من إجابات جاهزة وما يلقن من تعاليم وعقائد.

 عباد هللا أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم أو كما قال.. 

 الخطبة الثانية  

سالم .الزلنا نواصل الحديث  الحمد هلل والصالة ةوالسالم علي رسول هللا اما بعد فيا جماعة اْل

عن رسول رب العالمين القدوة معلماً ومربياً وما أحوجنا إلي ان نتعلم منه في هذه األيام كيف 

ننصره وكيف نواجه تلك الحمالت المغرضة التي تتوالي من أعداء اْلسالم واْلساءة البالغة  

ناك المستهزئين" فاهلل ينتقم ممن  التي تتكرر يومياً ضده مع ان هللا عز وجل قال لنبيه:" إنا كفي

 أذاه أو أستهزأ به صلي هللا عليه وسلم .. 



الكرام  ككل مرة وتمر مر  نحوهؤالءهل نشجب ونستنكر  المسلمين  واجبنا نحن  ولكن ماهو 

 ؟كال.. 

والمؤسسات   والدعاة  العلماء  سيما  ال  ومغاربها،  األرض  مشارق  في  المسلمة  األمة  على 

الفعل" إلى سياسة "الفعل"،  اْلسالمية أن تمتلك زما  المبادرة وأن تنتقل من سياسة "رد  م 

فكلما حدثت حادثة أو وقعت مشكلة تنادينا وصرخنا كيف نعالج المشكلة ونتصدى لهذا الحدث،  

وليس عندنا رؤية واضحة أو برامج محددة لتفادي مثل هذه األحداث وحسن التعامل معها.  

ثوا عن بني إسرائيل وال حَرج، وَمن  والنبي صلى هللا عليه وسلم قال:"بل ِّ  غواعني ولو آية، وحد ِّ

أْ مقعَده من النار")البخاري(. ًدا فليتبوَّ  كذب عليَّ متعم ِّ

أن من أوجب الواجبات التعريف باْلسالم والتعريف بنبي اْلسالم صلى هللا عليه وسلم؛ فاألمة    -

ل واألساليب المؤثرة ما تستطيع أن  مقصرة في هذا الجانب تقصيًرا كبيًرا،وال تمتلك من الوسائ

 تصل به لكل أرجاء األرض وأنحاء المعمورة، واْلنسان عدو ما جهل. 

إن رد الفعل المبالَغ فيه وغير المحسوب يأتي دائًما بنتائج عكسية وآثار سلبية، فليس من    -

لكات،أو  الدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إزهاق األرواح بغير حق، أو تخريب الممت

 ترويع اْلمنين، أو االعتداء على حقوق الناس. 

إن للمسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب دوًرا عظيًما ومهمة كبيرة في التعريف باْلسالم  -

الوقت   في  وأمريكا  أوربا  في  اْلسالمية  فالمؤسسات  الدين؛  هذا  بحق  والقيام  اْلسالم  ونبي 

رامج مؤثرة وأعماالً هادفة بلغة القوم وطريقتهم ما  الحاضر من الكثرة ما تستطيع أن تتبنى ب

تستطيع أن توضح به الحقائق وتظهر به جمال اْلسالم ومكانة النبي صلى هللا عليه وسلم، وال 

ِّجون  تدع الساحة ألصحاب النفوس المريضة والقلوب السقيمة الذين ينشرون األراجيف ويرو 

 لألكاذيب. 

قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسمى وأعلى من أن ينال  علينا أن نعلم علم اليقين أن م  -

 منه فرد أو جماعة أو أمة من البلهاء أو السفهاء. 

فمقامه صلى هللا عليه وسلم مرفوع بأمر من هللا تعالى، وحب ه مغروس في قلوب أمته، واأللسنة  

 عليه وسلم:"َوَرفَْعنَا  تذكره بما ال يذكر به غيره من الخلق، قال هللا تعالى عن رسوله صلى هللا

ْكَرَك")الشرح:   (. 4لََك ذِّ


