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ٌٌٌخطبة

 
ٌٌٌبعنوان:ٌالنبي

 
ٌ)صليٌاهللٌعليهٌوسلم(ٌمعلم

 
ٌٌااٌومربي

ٌٌم2021أكتوبٌر22ٌهـٌـ1443ٌٌربيعٌاألول51ٌٌٌٌٌٌخبتارٌي
ه   لله   الحمد     يٌز َعلَْيهه َما  : )العزيزه   في كتابهه   العالمين، القائله   رب  ك ْم َعزه ْن أَنف سه يٌص َعلَْيك ْم  لَقَْد َجآَءك ْم َرس وٌل م ه َعنهتُّْم َحره

يمٌ  حه نهيَن َرء وٌف رَّ ْؤمه   ه  ورسول    ه  ا عبد  ا محمد  نَ ا ونبيَّ نَ سيدَّ   أن    له، وأشهد    ال شريكَ   ه  وحدَ   إال للا    أن ال إلهَ   وأشهد  ،  (بهاْلم 

آلهه ه  وخليل    هه خلقه   من   ه  وصفيُّ  تبعَ هه وصحبه   ، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلي  ، الدينه   إلي يومه   بإحسان  م  ه  ، ومن 

 :وبعــــد  

  عليه   للا   صلى )  به   تعالى  للا    أخرجَ   إذ،  للبشريةه   ً  عظيمة    بشرىَ (،  وسلم  عليه   للا   صلى)   الرسوله   ميالد    كان   لقد    

وقد  ،  واالجتماعه   األلفةه   إلى  والشتاته   الفرقةه   ومن   ، التوحيده   إلى  الشركه   ومن   ،النوره   إلى  الظلماته   من   ًَ البشريةَ   (وسلم

، فكان )صلي للا عليه وسلم(  التعليمه   ، وحسنه في سمو التربيةه   األعلي للبشريةه   ا )صلي للا عليه وسلم( المثلَ نَ كان نبيُّ 

هو  ا )صلي للا عليه وسلم(  نَ بميالد نبي ه   األمثل    حتفال  فاالبالحسني،    ويعلم    بالرفقه   ا، يأخذ  ا حكيم  ا، ومربي  ا رحيم  معلم  

 )صلي للا عليه وسلم(: ، بأخالقهه   التخلق  ، وبآدابهه  ، والتأدب  به  اإلقتداء  

 ا )صلي للا عليه وسلم( معلم   أوال : النبيُّ 

ّ   (يالنب    ا لألمة، فينبغي عل، فقد كان  أفضل  المعلمين (صلى للا عليه وسلمّ  ه   يَ قتدن  أنْ   ينا  معلم  للا  صلى  )  بالنبي 

ه   : كيف كان حرص  لألمةه   في تعليمهه   (عليه وسلم   صلى للا    على المؤمنين؟ كيف كان النبيُّ   عليه وسلمَ   صلى للا    النبي 

ه   علي ذلك، قول    يدلُّ و؟  م ه  انتباهَ   ب  جذه م؟ كيف كان ي  ه  ؟ كيف كان يوجه  ه  أصحابَ   عليه وسلم يعلم     عليه   للا   صلى )  النبي 

ام    ي عثنه بَ   ولكن  تعنت ا،م    وال   عنت ام    يبعثنهي   لم  للاَ   إن  )  :(وسلم ام    علم    وظيفةه   ن مه   جعلَ   )عز وجل(،  وللا    )رواه مسلم(،  (يسر 

ه  ي  ه وَ : ﴿  تعالى  فقال   م،نه  وجه   م نسه  إه   م، جمه  وعَ   م ربه  ع    جميع ا،  قه لْ الخَ   تعليمَ   ،األمةه   تعليمَ   النبي  ي هينَ   فهي   بَعَثَ   الَّذه   َرس وال    اأْل م ه

ْنه مْ  مْ   يَتْل و   م ه مْ   آيَاتههه   َعلَْيهه يهه ه م  ﴿    خي الحبيب  أ  اسمعْ ﴾    َوي َزك ه ه م  ﴿    المعلم    هو   فالنبيُّ ﴾    َوي عَل هم  تَابَ   َوي عَل هم  ْكَمةَ   اْلكه   َوإهن  َواْلحه

ن  َكان وا بهين    َضاَلل   لَفهي قَْبل   مه  (. 2 الجمعة )﴾  مُّ

  َرس ولٌ   َجاَءك مْ   لَقَدْ : ﴿  تعالى  قال   ،  أصحابهه      وتوجيهه تعليمه   على  الحرصه   كلَّ   يحرص    (وسلم  عليه  للا   صلى)  النبيُّ   كانو   

نْ  ك مْ   م ه يزٌ   أَنف سه يصٌ   َعنهتُّمْ   َما  َعلَْيهه   َعزه نهينَ   َعلَْيك م  َحره ْؤمه يمٌ   َرء وفٌ   بهاْلم  حه   علي تنويعه   وكان يحرص    (،128التوبة )﴾    رَّ

ه   التواصله   مهاراته   سائرَ   ، ويستخدم  والتعليميةه   الدعويةه   أساليبهه  للنفاذه الدعوي  فتارة  وقلبهه   المتلقيه   إلي عقله   ؛  كان    ، 

ه   للتقريبه   األرقامه   )صلي للا عليه وسلم( لغةَ   يستخدم   ثاََلٌث َمْن ك نَّ فهيهه    )صلي للا عليه وسلم(:)   ه قوله   ، علي حد ه الذهني 

بَّ اْلَمرْ  َواه َما َوأَْن ي حه ا سه مَّ يَمانه َمْن َكاَن َّللاَّ  َوَرس ول ه  أََحبَّ إهلَْيهه مه نَّ َحاَلَوةَ اإْله بُّه  َوَجَد بههه ه    َء اَل ي حه َّ   يَع ودَ   أَنْ   يَْكَرَه   َوأَنْ إهالَّ ّلِله

ْنه    َّللاَّ    أَْنقَذَه   أَنْ  بَْعدَ   اْلك ْفره  فهي     .( عليه متفق ) ( النَّاره  فهي  ي ْقذَفَ  أَنْ  يَْكَره    َكَما مه

إهنَّما مثَل     )صلي للا عليه وسلم(:)ه  ؛ ومنها قول  التوضيحيةه   األمثلةه   ضربه   )صلي للا عليه وسلم( من خالله   يعلم    وتارة     

ا أَنْ   الجلهيسه  يََك، َوإهمَّ ا أَْن ي ْحذه ْسكه إهمَّ ل  المه ، فَحامه يره ، َونَافهخه اْلكه ْسكه له المه : َكَحامه الهحه َوَجلهيسه السُّوءه ا  الصَّ ْنه ، َوإهمَّ  تَْبتَاَع مه

ا أَنْ  يره إهمَّ ا طي هبة ، ونَافهخ  الكه ْنه  ريح  َد مه َد    أَْن تَجه ا أَْن تَجه َق ثهيابََك، وإمَّ ْنتهنَة  يَْحره ا م  يح  ْنه  ره  (. متفٌق َعلَيهه  ( )مه
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ففي    ،، وال سيما في العباداته هه وأفعاله   هه يقتدوا به في أقواله   إلى أنْ   ه  صحابتَ   (  صلى للا عليه وسلم)  النبيُّ   أرشدَ   وقد   

ذ وا : )قال البخاري(، وفي الحجه رواه )   ( صل هيي أ  صلُّوا كما رأيت مونه  ) قال:  الصالةه  َكك مْ خ   مسلم(، رواه)  (َعن هي َمنَاسه

؛ ولوال  وال تضرْ   ال تنفعْ   أنك حجرٌ   ي أعلم  ن  إ  وللاه ):  ويقول    األسودَ   الحجرَ   يقبل    ( عنه  رضي للا  )   عمر  ا  نَ سيدُّ كان    وقد 

 (.  ) متفق عليه (كَ ما قبلت   كَ صلى للا عليه وسلم يقبل   للاه   رسولَ  ي رأيت  أن  

بن  عمرو بن    عبد  للاه   ، يقول  أو على دابتهه  هه وهو واقٌف على ناقته   الناسَ   يعل هم   (عليه وسلم  للا  صلى  ) كان النبيُّ و   

  لَ ، فما س ئه   ه  بمنى للناس يسألونَ   في َحَجةه الوداعه  هه صلى للا عليه وسلم وهو واقٌف على ناقته   العاص: لقد رأيت  النبيَّ 

ر إال قال:  م وال أ خ ه  . (رواه البخاري)  (وال حرجَ   افعلْ )عن شيء  ق د ه

ه عنهما: كنت  يوم    بن  عباس  رضي للا    عبد  للاه   ، يقول  اهَ للتعليم إال اغتنمَ فكان ال يدع فرصة       صلى للا    ا خلَف النبي 

الدابةه  على  وسلم  فقال:  عليه  إنييا غالم  )،  احفظ للاَ   كَ أعل م    ،   : احفظ للاَ كَ يحفظْ   كلمات  تجاهَ   ،  رواه  )  ( .. كَ تجده 

 . (الترمذي

ه  ثانيا : نماذجٌ   وأمتهه  )صلي للا عليه وسلم( ألصحابهه  من تعليم النبي 

جمعاء؛    عنهم(، وللبشريةه   )رضي للا    ألصحابهه   م  ل ه عَ م    ا)صلي للا عليه وسلم( يجد أنه خير  نَ نبي ه   في سيرةه   المتأملَ إن     

ه األ  ، فقصة  بالخلقه   الخلقه   ه )صلي للا عليه وسلم( أرحم  وأن   ، فقال لهم  الناس    فتناوله    في المسجد:   بالَ   الذي  عرابي 

ّ  :النبي رواه   (( عثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرينما ب  ، فإن  أو ذنوب ا من ماء    سجال  من ماء    هه دعوه وهريقوا على بوله )  ّ 

 .(البخاري

يب ا،  )اْدن هْ  :ّ   ّ  (للا  فقال رسول    الصحابة    ه  بالزنا فزجرَ   للاه   رسولَ   الذي جاء يستأذن    الشابه   الغالمه   وقصة      ْنه  قَره ، فََدنَا مه

َك؟)  :فَقَالَ  بُّه  أل مه  ه َجعَلَنهي َّللاَّ  فهَداَءَك، قَالَ  (أَت حه مْ َوالَ النَّاس   )  :قَاَل: الَ َوَّللاَّ َهاتههه بُّونَه  أله مَّ بُّه  الْبنَتهَك؟: ) ، قَالَ (ي حه ، قَاَل:  ( أَفَت حه

ه جَ  ه يَا َرس وَل َّللاَّ مْ : )عَلَنهي َّللاَّ  فهَداَءَك، قَالالَ َوَّللاَّ بُّونَه  لهبَنَاتههه بُّه  أل ْختهَك؟:( ، قَالَ (َوال النَّاس  ي حه ه َجعَلَنهي     )أَفَت حه قَاَل: الَ َوَّللاَّ

مْ : )  فهَداَءَك، قَالَ َّللاَّ   بُّونَه  ألََخَواتههه تهَك؟: )، قَالَ (َوالَ النَّاس  ي حه بُّه  لهعَمَّ ه َجعَلَنهي َّللاَّ  فهَداَءَك، قَالَ  (أَفَت حه َوالَ النَّاس  ) :قَاَل: الَ َوَّللاَّ

مْ  اتههه لهعَمَّ بُّونَه   لهَخالَتهَك؟ :( ، قَال(ي حه بُّه   ه َجعَلَنهي َّللاَّ  فهَداَءَك، قَالَ   قَاَل: الَ  )أَفَت حه مْ )  :َوَّللاَّ لهَخاالَتههه بُّونَه   ي حه النَّاس   قَاَل:  ( َوالَ   ،

، َوقَالَ  ْر قَْلبَه  َوَحصه ْن فَْرَجه  : (فََوَضَع يََده  َعلَْيهه رواه   ( يَْلتَفهت  إهلَى َشْيء  . فَلَْم يَك ْن بَْعد  ذَلهَك اْلفَتَى  ( اللَّه مَّ اْغفهْر ذَْنبَه  َوَطهه 

 . أحمد

،  األمثاله   ب  رْ ضَ   :ن ذلكإليها التربويون اليوم، ومه   التي يتنادىَ   إلى الوسائله   (صلى للا عليه وسلم)  النبيُّ   وقد سبقَ    

  مَ غه ، ثم رَ أنف    مَ غه ، ثم رَ أنف    مَ غه رَ وله: )منها قمقدمه أو أوله،  لم يذكرْ   أو خبر    معلومة    بالسؤال بذكره  األذهانه   حفيز  وتَ 

 لم(.رواه مس ّ   )(الجنة له خ  دْ ما، فلم يَ أو كليهه ، ما ه  أحدَ  ،عند الكبره  أبويهه  ن أدركَ ؟ قال: مَ للاه   ن يا رسولَ . قيل مَ أنفٌ 

 ********** 

ه  لله  الحمد       وعلي  ، (وسلم عليه  للا  صلي )محمد   ا نَ سيد ه  والمرسلين،  األنبياءه  خاتمه  علي  والسالم   والصالة   العالمين، رب 

 . أجمعين  وصحبهه  آلهه 
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 ا )صلي للا عليه وسلم( مربي   ا : النبيُّ لثثا

 .   في تعليمهه  فيه، فهو رفيقٌ  المربيه  مناقب   ا كملتْ مربي   (صلى للا عليه وسلم)ان ك  

( )أخرجه البخاري  ما ال يعطي على العنفه   ، ويعطي على الرفقه الرفقَ   يحبُّ   رفيقٌ   للاَ   إن    ): صلى للا عليه وسلم    يقول  

الى    وكان يصل  (،  أخرجه مسلم)  ( ه  إال شانَ   ن شيء  مه   عَ زه ، وما ن  ه  إال زانَ   في شيء    ما كان الرفق  )   :ويقول  ومسلم(،  

الناسه  ربُّ   السبله   بألينه   قلوب  فيه  قال  وجل:حتى  عز  َرْحَمة   )   ه  لَه ْم   فَبهَما  لهنَت  ه  َّللا  َن  فَظُّ م ه ك نَت  اْلقَْلبه  َولَْو  َغلهيَظ  ا 

ْن َحْولهَك(  الَنفَضُّواْ  الى    ، الحبيبَ النفوسه   من  القريبَ   ، فتجده  القرآنه   خلقَ   ن تمثلَ مَ   فهو أعظم  (،  159آل عمران  ) مه

 .القلوبه 

لقد  )  للا عليه وسلم:ا، فقال له صلى  معنا أحد    ا وال ترحمْ ارحمني ومحمد    اللهم  :  فقال في التشهده   جاءه أعرابي    

  فبال في طرفه   ، ثم قام األعرابيُّ شيء    كلَّ   التي وسعتْ   للاه   رحمةَ   أي أنه ضي قَ   (،أخرجه البخاري( )اواسع    حجرتَ 

فأرادَ المسجده  ه   بَ رْ ضَ   ً  الصحابة    ،  فمنعَ األعرابي  وسلم) م  ه  ،  عليه  بدلو    (صلى للا  ماء  مه   ودعا  بول    ه  فصبَّ   ن  على 

ه  ،  من األذى والقذره   فيها شيءٌ   ال يصلح    هذه المساجدَ   إن    )   فقال:  خلق    وحسنه   ولين    برفق    ، ثم دعا األعرابيَّ األعرابي 

، واللينه  لرفقه ا ا رأى منلم   لى قومهه إ هذا األعرابيُّ  فذهبَ  (،أخرجه مسلم ( ) القرآنه  وقراءةه  والذكره  وإنما هي للصالةه 

 فأسلموا.  اإلسالمه م الى فدعاه  

  ه  وال زجرَ  ه  فما نهرَ   ، في الصحفةه   تطيش    الغالمه   يد    ، فأخذتْ الطعامه   على مائدةه   غالمٌ   ( صلى للا عليه وسلم)معه    وجلسَ    

 (. متفق عليه ) (مما يليك  لْ وك   كَ بيمينه   لْ وك    للاَ   م ه سَ  ) : وإنما قال له برفق  

ل      بال     من الزمنه   م فترات  ه  عليهم، أي يترك    والملله   السآمةه   كراهيةَ   بالموعظةه   ه  أصحابَ   وكان صلى للا عليه وسلم يتخو 

إذا وعظَ هه لقلوبه   م وأروحَ هه لنفوسه   أنشطَ   ليكونَ   وعظ   التطويله وأبلغَ   م أوجزَ ه  م، فكان  ينهى عن  الناسه   ، وكان   على 

سواءٌ   المشقةه   وإدخاله  الصالةه   عليهم،  الخطبه   في  الرجله   قصرَ   إن  )  :ويقول   ،أو  من    ةٌ نَّ ئه مَ   صالتهه   وطولَ   خطبة 

 .وأطيلوا الصالةَ  على فقهه، فقص روا الخطبة   أي عالمةْ  (،أخرجه مسلم ((هه فقهه 

 يك )صلي للا عليه وسلم( بنب ه  واإلقتداءَ  والتخلقَ  التأسي والتأدبَ  اللهم ارزقنا حسنَ 

 ،،،،،  وأقم الصالةَ       الدعاء،،،،،                                      

    كتبه: طه ممدوح عبد الوهاب       

 إمام وخطيب بوزارة األوقاف   


