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ُّ
 النبي

ُهُُللهُُُالحمد ُ ُ َُرْحَمةُ فَبهَماُُ)ُُُ:ُُالعزيزُهُُفيُكتابهُهُُلمينُ،ُالقائلُهالعاُُرب  هُُُنَُمه َّللاه

لَه مُْ ُُ(لهنَتُ الهَُُُوأشهد ُ، اُُنَسيدَُُُأنُ ُُلهُ،ُوأشهد ُُُيكَُالُشرُهُُوحده ُُُإالُللا ُُُأنُالُ

ُُوصحبهُهُُآلهُهركُعليهُوعليُُ،ُاللهمُصلُوسلمُوباُُه ُورسول ُُُه ُعبد ُُُاُمحمدا ُنَونبيهُ

ُ،ُُُالدينُهُإليُيومُهُُانُ مُبإحسَُهُ نُتبعَُومَُُأجمعينُ،

ُ:ُُُوبعد ُ

نبي ُ كانُ ُُنَفقدُ للا ُا صليُ وسلمَُُُ)ُ سموُهُُللبشريةُهُُاألعلىَُُُالمثلَُُُ(ُُعليهُ ُفيُ

(ُمعلمُ عليهُوُسُُفكانُ)ُصليُللا ُ،ُُالتعليمُهُُوحسنُه،التربيةُه اُُومربي ُُُا،اُرحيمُ لمُ

سيمَُُُ،بالحسنُيُُويعلمُ ُُ،بالرفقُهُُيأخذ ُُُ،احكيمُ  القائلُ الُ وهوُ عليهُ)ُُاُ صليُللاُ

َُلَْمُُ)ُ:وسلم(ُ َُّللاه ا.إنه ر  يَس ه اُم  عَل هم  ْنُبَعَثَنهيُم  تَعَن هت ا،َُولَكه عَن هت ا،َُواَلُم  ُُ(يَْبعَثْنهيُم 

ُزانَه ،ُُ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُ:ُُ)ُُوهوُالقائلُ  ُإاله ُفيُشيء  ْفَقُالُيَكون  ُالر ه إنه

ُشانَه ُ ُإاله نُشيء  ُ(ُ.والُي ْنَزع ُمه

ُُألصحابهُهُُمعلمُ ُُهُخيرُ (ُيجدُأن ُُُعليهُوسلمَُُُاُ)ُصليُللا ُنَنبي هُُُفيُسيرةهُُُوالمتدبرُ 

وللبشريةُهُُ)رضيُللا ُ ُ،) وأن ُُُعنهمُ أرحمُ ُُهُ)ُصليُللا ُجمعاء؛ُ ُ) ُُعليهُوسلمُ

ُُُ،ُوأرأفُ ُُبالخلقُهُُالخلقُه بنُُُُهمُ،ُفهذاُمعاوية ُهُ مُويوجُ هُ مُويؤدب ُهُ بمنُيعلمُ ُُالناسه

هُ:ُبينماُأناُأ ُُُعنهُ(ُ،ُيقولُ ُُ)ُرضيُللا ُُُالحكمُه )ُصليُللاُعليهُُُُصليُمعُالنبي 

عطسَُ إذاُ ُ) القومُهُُرجلُ ُُوسلمُ فقلتُ ُُمنُ يرحمُ ُُ،ُ القومُ ُُللا ُُُكَُ:ُ فرمانيُ ُ،ُ

فقلتُ بأبصارُه تنظرونَُكُ ،ُماُشأن ُُُاه ُمُ أ ُُُكلَُ:ُواث ُُُهم،ُ ُُ؟ُفجعلواُيضربونَُُُإليُهُُمُ

فلماُرأيت ُهُهأفخاذُهُُعلىمُُبأيديهُه ي ُهُ مُ،ُ فلماُصلهُُُيُسكتُ ونهُت ُم ُهصَُمُ ُُللاهُُُيُرسولُ ،ُ



 

ُُأحسنَُُُه ُوالُبعدَُُُه ُاُقبلَُمعلمُ ُُ)صليُللاُعليهُوسلمُ(ُفبأبيُهوُوأميُ،ُماُرأيتُ 

هذهُُُُيُ،ُقالُ:ُ)ُإنُ منهُيُُ،ُوالُشتَُنهُربَُيُ،ُوالُضَُنهُماُقهرَُُُاُمنهُ،ُوللاهُتعليمُ 

يصلحُ ُُالصالةَُ شئُ ُُالُ كالمُهُُفيهاُ ُُُمنُ التسبيحُ ُُالناسه هيُ إنماُ والتكبيرُ ُُ،ُ ُ،ُُ،

ُ(ُ.ُالقرآنُهُُ،ُوقراءة ُوالتهليلُ 

ُـُصلىُللاُُشاب ُُُفتىُ ُُ)ُرضيُللاُعنهُ(ُ،ُقال:ُ)إنُ ُُوعنُأبيُأمامةَُ اُأتىُالنبيه

وه،ُُعليهُفزجرُ ُُالقومُ ُُليُبالزنا!،ُفأقبلَُُُنُْذَُ،ُائُْللاهُُُعليهُوسلمُـُفقال:ُياُرسولَُ

ُادُْهُْمَُُُهُْوقالوا:ُمَُ ُفقال: ُفجلسَُاُمنهُقريب ُ،ُفدنَهُْن ُ، ُأت ُا،ُقال: ؟،ُقال:ُُكَُألم ُهُُه ُب ُحُه،ُقال:

هُ وَّللاه َّللاه ُالُ جعلنيُ الناسُ داكَُفهُُُ،ُ والُ قال:ُ أفتحب ُألمهاتهُُُه ُحبون ُي ُُُ،ُ قال:ُ ُه ُهم،ُ

هُُُ،ُياُرسولَُ؟،ُقال:ُالُوَّللاه ُكَُالبنتهُ ُُه ُيحبونَُُ،ُقال:ُوالُالناسُ فداكَُُُجعلنيَُّللاه َُُُّللاه

هُكَُألختهُُُه ُقال:ُأفتحب ُهم،ُُلبناتهُ الناسُ فداكَُُُ،ُجعلنيَُّللاه ُ؟ُقال:ُالُوَّللاه ُُ،ُقال:ُوالُ

هُكَُلعمتهُُُه ُهم،ُقال:ُأفتحب ُألخواتهُُُه ُيحبونَ ،ُقال:ُوالُُفداكَُُُ،ُجعلنيَُّللاه ُ؟ُقال:ُالُوَّللاه

هُكَُلخالتهُُُه ُهم،ُقالُأفتحب ُلعماتهُُُه ُيحبونَُُالناسُ  ،ُقال:ُُفداكَُُجعلنيَُّللاه ُُُ؟ُقال:ُالُوَّللاه

ُُرُْوطهُهُه ُذنبَُُرُْعليهُوقال:ُاللههم ُاغفُهُه ُيدَُُهمُقال:ُفوضعَُلخاالتهُُه ُيحبونَُُوالُالناسُ 

ْنُفْرَجه ُه ُقلبَُ ُُ.إلىُشيءُ ُُذلكُيلتفتُ ُبعدَُُ(،ُفلمُيكنُالفتىَُ،ُوَحص ه

*ُ**ُ

ُهُُللهُُُالحمد ُ ُ،ُوالصالة ُُُرب  ُاألنبياءُهُُوالسالمُ ُُالعالمين ُ،ُسيدُهُُعليُخاتم اُُنَوالمرسلين

ُأجمعينُُ.ُوصحبهُهُ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُ،ُوعليُآلهُهُمحمدُ 

عليُُُُاُ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُيريُأنهُكانُيحرصُ نَنبي هُُُفيُحياةهُُُالمتأملَُُُإنُ 

؛ُُالدعوى ُ ُالتواصلُهُُمهاراتُهُسائرَُُ،ُويستخدمُ ُوالتعليميةُهُالدعويةُهُهُ أساليبهُُُتنويعهُ

عقلُهُُللنفاذُه وقلبهُُُإليُ فتارة ُُُهُهالمتلقيُ لغةَُُُيستخدمُ ُُ،ُ ُ) وسلمُ عليهُ ُُ)ُصليُللاُ

هُُُللتقريبُهُُاألرقامُه َُمْنُُُقولهُهُُ،ُعليُحد ُهُُالذهني  )ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُ:ُ)ثالث 

أحبُه وُرسول هُ  ُ:ُأْنُيكوَنُللاُ  ُفيهُوَجدَُحالَوةَُاإليمانه واه مَُُُك نه اُسه مه اُ،ُُإليهُمه

للا ُُ ُبعدَُإْذُأنقذَهُ  ُللهُ،ُوُأْنُيَْكَرهَُأْنُيَعودَُفيُالك فره إاله ُالمْرَءُالُي حب هُ  به وأْنُي حه

أْنُي ْلقىُفيُالنارُه ؛َُكماُيَكَرهُ  ْنهُ  ُ(ُ.مه

؛ُُُُالتوضيحيةُهُُاألمثلةُهُُضربُهُُ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُمنُخاللُهُُيعلمُ ُُوتارة ُ

ُُُُه ُومنهاُقول ُ الهحهُ،ُوَجلهيسه الصه ُ الَجلهيسه ُ َمثَل  )إهن هماُ ُ: )ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُ



 

اُُ يََكُ،ُوإهمه اُأْنُيَْحذه ُ،ُإهمه ْسكه ُالمه ل  ُ،ُفَحامه يره ُ،ُونافهخهُالكه ْسكه ُالمه له ُ،َُكحامه الس وءه

ي ُالكه ،ُونافهخ  اَُطي هبَةُ  يح  ره ْنهُ  دَُمه اُأْنُتَجه ،ُوإهمه ْنهُ  َقُثَيابََكُُأْنُتَْبتَاَعُمه اُأْنُيَْحره ُ،ُإهمه ره

.ُ) اَُخبيثَةُ  يح  دَُره اُأْنُتَجه ُ،ُوإهمه

ُأسلوبَُُُ)ُصليُللا ُُُيستخدمُ ُُوتارة ُ ُلتشويقُهُُاألسئلةُهُُطرحهُُُعليهُوسلمُ( المتلقي،ُُُُ؛

قول ُُُواستدعاءُه ذلكُ ومنُ ُ، ماُُانتباههُ وَنُ )أَتَْدر  ُ: ُ) وسلمُ عليهُ )ُصليُللاُ هُ

ْفلهسُ  ؟ُقالوا:ُالم  ْفلهس  تيُُالم  أ مه نُ ْفلهَسُمه ُالم  ْرَهَمُلهُوالَُمتاَع،ُفقاَل:ُإنه َُمنُالُده

،ُوَزكاة ،ُويَأْتيُقْدَُشتََمُهذا،ُوقَذََفُهذا،ُوأََكَلُُ يام  ُبَصالة ،ُوصه يَأْتيُيَوَمُالقهياَمةه

نُُ مه وهذاُ ُ، َحَسناتههه نُ مه هذاُ في ْعَطىُ هذا،ُ وَضَرَبُ هذا،ُ دََمُ وَسفََكُ هذا،ُ ماَلُ

،ُف َحْتَُُحَسناتههه نَُخطاياه ْمُفَط ره ذَُمه قَْبَلُأْنُي ْقَضىُماُعليهُأ خه إْنُفَنهيَْتَُحَسنات هُ 

.ُ) َحُفيُالنهاره ُعليه،ُث مهُط ره

يتخيرُ  ُ) وسلمُ عليهُ للاُ )صليُ كانُ ُُللتعليمُهُُالمناسبةَُُُواألوقاتَُُُاأليامَُُُكماُ

ُُاُعبد ُنَسيد ُُُيقولُ ُُعنهمُ،ُحيثُ ُُاُللمللُهالمتلقينُ،ُودفع ُُُاُألذهانُه،ُتنشيطُ ُُوالتوجيهُه

اُنَ)ُصليُللاُعليهُوسلمُ(ُيتخول ُُُ)ُرضيُللاُعنهُ(ُ:ُكانُالنبيُ ُُبنُمسعودُ ُللاهُ

ُعليناُ.ُالسآمةُهُُفيُاأليامُ،ُكراهةَُُاُــُبالموعظةُهنَــُأيُ:ُيتعهد ُ

أحوجَُ أنُْنَفمأُ إليُ ُُنبي هُُُبأخالقُهُُنقتديَُُُاُ ) وسلمُ عليهُ للاُ صليُ ُ( معلمينُُناُ

ُ.ُُُوسنتهُهُُلهديهُهُ،ُوبيانا ُُهُهلرسالتهُُُومتعلمينُ؛ُنشرا ُ

ُ
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نا ) صلي اهلل  نبي
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