اٌومربيٌا ٌ
ٌ
(صليٌاهللٌعليهٌوسلم)ٌمعلم
ٌ
بعنوانٌ:النبيٌ
ٌ
خطبةٌ
ٌ
مٌ
خٌٌ15ربيعٌاألولٌ1443هـٌـٌٌ22أكتوب ٌرٌ 2021
بتار ٌي ٌ
سك ْم ع هَز ٌ
علَيْك ْم
يص َ
علَ ْي هه َما َ
يز َ
رب العالمين ،القائ هل في كتاب هه
الحمد ه
عنهت ُّ ْم ح هَر ٌ
العزيز( :لَقَ ْد جَآ َءك ْم َرسو ٌل هم ْن أَنف ه
لل ه
ه
وف َّر هحي ٌم) ،وأشهد أن ال إلهَ إال للا وح َده ال شريكَ له ،وأشهد أن سي َّدنَا ونبيَّنَا محمدا عبده ورسوله
بها ْلم ْؤ همنهينَ َرء ٌ
الدين،
يوم
وصفيُّه من خل هق هه وخليله ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلي آل هه وصحبه هه ،ومن تبعَهم بإحسان إلي ه
ه
وبعــــد:
ج للا تعالى به (صلى للا عليه
لقد كان ميالد الرسو هل (صلى للا عليه وسلم)،
بشرى عظيمةً للبشري هة ،إذ أخر َ
َ
واالجتماع ،وقد
ت إلى األلف هة
النور ،ومن
ت إلى
الشرك إلى التوحي هد ،ومن الفرق هة والشتا ه
وسلم) البشريةًََ من الظلما ه
ه
ه
ه
التعليم ،فكان (صلي للا عليه وسلم)
وحسن
كان نبيُّنَا (صلي للا عليه وسلم) المث َل األعلي للبشري هة في سمو التربي هة،
ه
ه
بالرفق ويعلم بالحسني ،فاالحتفال األمثل بميالد نبيهنَا (صلي للا عليه وسلم) هو
معلما رحيما ،ومربيا حكيما ،يأخذ
ه
اإلقتداء به ،والتأدب بآداب هه ،والتخلق بأخالق هه( ،صلي للا عليه وسلم):
ي (صلي للا عليه وسلم) معلما
أوال :النب ُّ
النبي )ّّصلى للا عليه وسلم) أفضل المعلمين ،فقد كان معلما لألمة ،فينبغي علينا ْ
ي بالنبي ه (صلى للا
أن نقتد َ
ي صلى للا
عليه وسلم) في تعليم هه لألم هة :كيف كان حرص النبي ه صلى للا عليه وسل َم على المؤمنين؟ كيف كان النب ُّ
عليه وسلم يعلم أصحا َبه؟ كيف كان يوجههم؟ كيف كان يج هذب انتبا َههم؟ ويد ُّل علي ذلك ،قول النبي ه (صلى للا عليه
للا لم يبعث هني معنتا وال متعنتا ،ولكن َبعث هني معلما ميسرا) (رواه مسلم) ،وللا (عز وجل) ،جع َل همن وظيف هة
وسلم)( :إن َ
وجنهم ،فقال تعالى ﴿ :ه َو الَّذهي َب َع َ
ث هفي ْاأل هم هيينَ َرسوال
ق جميعا ،عربهم و َ
عجمهم ،هإنسهم ه
النبي ه تعلي َم األم هة ،تعلي َم ال َخ ْل ه
اب َوا ْل هح ْك َمةَ َوإهن
يه ْم ﴾
هم ْنه ْم يَتْلو َ
ْ
ي هو المعلم ﴿ َويعَ هلمهم ا ْل هكتَ َ
اسمع أخي الحبيب ﴿ َويعَ هلمهم ﴾ فالنب ُّ
علَي هْه ْم آيَاته هه َوي َز هك ه
كَانوا همن قَبْل لَ هفي ض ََالل ُّمبهين ﴾ (الجمعة .)2
تعليم وتوجي هه أصحاب هه  ،قال تعالى ﴿ :لَقَ ْد جَا َءك ْم َرسو ٌل
الحرص على
ي (صلى للا عليه وسلم) يحرص ك َّل
ه
ه
وكان النب ُّ
سك ْم ع هَز ٌ
تنويع
وف َّر هحي ٌم ﴾ (التوبة ،)128وكان يحرص علي
يص َ
علَ ْي هه َما َ
يز َ
عنهت ُّ ْم ح هَر ٌ
هم ْن أَنف ه
علَيْكم هبا ْلم ْؤ همنهينَ َرء ٌ
ه
ت التواص هل الدعوي ه؛ للنفا هذ إلي عق هل المتلقي ه وقلب هه ،فتارة كان
أساليب هه الدعوي هة والتعليمي هة ،ويستخدم
سائر مهارا ه
َ
يستخدم (صلي للا عليه وسلم) لغةَ
حد قو هله (صلي للا عليه وسلم) (:ثَ َال ٌ
ث َم ْن كنَّ هفي هه
ب الذهني ه ،علي ه
األرقام للتقري ه
ه
ّلِل َوأَ ْن َيك َْر َه أَ ْن َيعو َد
ب ا ْل َم ْر َء َال ي هح ُّبه هإ َّال ه َّ ه
َب هإلَ ْي هه هم َّما ه
س َواه َما َوأَ ْن ي هح َّ
َّللا َو َرسوله أَح َّ
ان َم ْن كَانَ َّ
َو َج َد هب ههنَّ ح ََال َوةَ ْ ه
اإلي َم ه
ف فهي النَّ هار) (متفق عليه).
َّللا هم ْنه َك َما يَك َْره أَ ْن ي ْقذَ َ
فهي ا ْلك ْف هر بَ ْع َد أَ ْن أَ ْنقَذَه َّ
ب األمثل هة التوضيحي هة؛ ومنها قوله(صلي للا عليه وسلم) (:إهنَّما مثَل
وتارة يعلم (صلي للا عليه وسلم) من خال هل ضر ه
ع هم ْنهَ ،وإه َّما
س هك إه َّما أَ ْن يحْ هذيَكَ َ ،وإه َّما أَ ْن تَ ْبتَا َ
الم ْ
حامل ه
ير ،فَ ه
الم ْ
َام هل ه
وءَ :كح ه
س ه
يس ال َّ
يس ال ُّ
ح َو َج هل ه
الج هل ه
خ ا ْل هك ه
س هكَ ،ونَافه ه
صا هل ه
علَي هه).
ق َ
ير إه َّما أَ ْن يَحْ هر َ
ق ثهيابَكَ  ،وإ َّما أَ ْن تَ هج َد هم ْنه هريحا م ْنتهنَة) ( متف ٌ
أَ ْن تَ هج َد هم ْنه ريحا طيهبة ،ونَافهخ ال هك ه
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ي (صلى للا عليه وسلم) صحابتَه إلى ْ
ت ،ففي
أن يقتدوا به في أقوا هل هه وأفعا هل هه ،وال سيما في العبادا ه
وقد أرش َد النب ُّ
سكَك ْم) ( رواه مسلم)،
صلي) ( رواه البخاري) ،وفي
الحج قال( :خذوا عَنهي َمنَا ه
الصال هة قال ( :صلُّوا كما رأيتمونهي أ ه
ه
تضر؛ ولوال
تنفع وال
حجر ال
للا إني أعلم أنك
وقد كان سي ُّدنَا عمر (رضي للا عنه) يقبل
الحجر األسو َد ويقول( :و ه
ْ
ْ
َ
ٌ
للا صلى للا عليه وسلم يقبلكَ ما قبلتكَ ) ( متفق عليه ).
أني رأيت رسو َل ه
للا بن عمرو بن
الناس وهو
يعلم
واقف على ناقته هه أو على دابت هه ،يقول عبد ه
ي (صلى للا عليه وسلم) ه
ٌ
َ
وكان النب ُّ
الوداع بمنى للناس يسألو َنه  ،فما سئه َل
واقف على ناقته هه في َح َج هة
ي صلى للا عليه وسلم وهو
ٌ
العاص :لقد رأيت النب َّ
ه
ج) (رواه البخاري).
عن شيء قدهم وال أ هخر إال قال( :افع ْل وال حر َ
خلف النبي ه صلى للا
للا بن عباس رضي للا عنهما :كنت يوما
فكان ال يدع فرصة للتعليم إال اغتن َم َها ،يقول عبد ه
َ
للا تجده تجا َهكَ ( ) ..رواه
للا يحف ْظكَ  ،احفظ َ
عليه وسلم على الداب هة ،فقال( :يا غالم ،إني أعلمكَ كلمات :احفظ َ
الترمذي).
ج من تعليم النبي ه (صلي للا عليه وسلم) ألصحاب هه وأمت هه
ثانيا :نماذ ٌ
إن المتأم َل في سير هة نبيهنَا(صلي للا عليه وسلم) يجد أنه خير معَ هلم ألصحاب هه (رضي للا عنهم) ،وللبشري هة جمعاء؛
بالخلق ،فقصة األعرابي ه الذي با َل في المسجد :فتناوله الناس ،فقال لهم
الخلق
وأنه (صلي للا عليه وسلم) أرحم
ه
ه
النبي( ّّ:دعوه وهريقوا على بو هل هه سجال من ماء أو ذنوبا من ماء ،فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) )رواه
البخاري).
فزجره الصحابة فقال رسول للا)ّ ّ :ادْن ْه( ،فَ َدنَا هم ْنه قَ هريبا،
للا بالزنا
وقصة
ب الذي جاء يستأذن رسو َل ه
َ
الغالم الشا ه
ه
َّللا فهدَا َءكَ  ،قَا َلَ ( :والَ النَّاس ي هحبُّونَه هأل َّمهَاته هه ْم) ،قَا َل ( :أَفَت هحبُّه ال ْبنَتهكَ ؟) ،قَالَ:
فَقَا َل( :أَت هحبُّه أل همكَ ؟) قَالَ :الَ َو َّ ه
َّللا َجعَلَنهي َّ
َّللا َج َعلَنهي
َّللا فهدَا َءكَ  ،قَالَ ( :وال النَّاس ي هح ُّبونَه هلبَنَاته هه ْم) ،قَا َل ):أَفَت هح ُّبه أل ْختهكَ ؟ ( قَالَ :الَ َو َّ ه
َّللا يَا َرسو َل َّ ه
الَ َو َّ ه
َّللا َج َعلَنهي َّ
َّللا فهدَا َءكَ  ،قَا َل َ (:والَ النَّاس
َّللا فهدَا َءكَ  ،قَا َلَ ( :والَ النَّاس ي هحبُّونَه أل َ َخ َواته هه ْم) ،قَا َل( :أَفَت هحبُّه هلعَ َّمتهكَ ؟) قَالَ :الَ َو َّ ه
َّللا َجعَلَنهي َّ
َّ
َّللا فهدَا َءكَ  ،قَا َلَ ( :والَ النَّاس ي هحبُّونَه هل َخاالَته هه ْم) ،قَالَ:
ي هحبُّونَه هلعَ َّماته هه ْم) ،قَال  ):أَفَت هحبُّه هل َخالَتهكَ ؟ (قَالَ :الَ َو َّ ه
َّللا َجعَلَنهي َّ
علَ ْي ههَ ،وقَا َل) :اللَّه َّم ا ْغ هف ْر ذَ ْنبَه َو َ
فَ َو َ
ش ْيء) رواه
َص ْن فَ ْرجَه) .فَلَ ْم يَك ْن بَ ْعد ذَ هلكَ ا ْلفَتَى يَ ْلتَ هفت هإلَى َ
ض َع يَدَه َ
ط هه ْر قَ ْلبَه َوح ه
أحمد.
ومن ذلكَ :
ض ْرب األمثا هل،
ي (صلى للا عليه وسلم) إلى الوسائ هل التي
وقد سب َ
يتنادى إليها التربويون اليوم ،ه
ق النب ُّ
َ
يذكر مقدمه أو أوله ،منها قولهَ ( :ر هغ َم أنف ،ثم َر هغ َم أنف ،ثم َر هغ َم
بذكر معلومة أو خبر لم
وتَحفيز
ْ
األذهان بالسؤال ه
ه
كليهما ،فلم يَ ْدخ هل الجنة ()ّرواه مسلم).
الكبر ،أح َدهما  ،أو
للا؟ قالَ :من أدركَ أبوي هه عند
أنف .قيل َمن يا رسو َل ه
ٌ
ه
ه
**********

سيدنَا محمد(صلي للا عليه وسلم) ،وعلي
خاتم
رب العالمين ،والصالة والسالم علي
األنبياء والمرسلين ،ه
الحمد ه
ه
ه
لل ه
آل هه وصحب هه أجمعين.
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ي (صلي للا عليه وسلم) مربيا
ثالثا :النب ُّ
ق في تعليم هه .
كان (صلى للا عليه وسلم) مربيا كملتْ مناقب المربي ه فيه ،فهو رفي ٌ
العنف) (أخرجه البخاري
الرفق ما ال يعطي على
ق ،ويعطي على
ق
يحب الرف َ
للا رفي ٌ
ه
ُّ
يقول صلى للا عليه وسلم  (:إن َ
ه
ع همن شيء إال شانَه) (أخرجه مسلم) ،وكان يصل الى
ومسلم) ،ويقول( :ما كان الرفق في شيء إال زانَه ،وما ن هز َ
غ هلي َ
َّللا هلنتَ لَه ْم َولَ ْو كنتَ َف ُّ
ظا َ
ب
الناس
قلوب
بألين السب هل حتى قال فيه ر ُّبه عز وجلَ ( :ف هب َما َرحْ َمة همنَ ه
ه
ظ ا ْل َق ْل ه
ه
الحبيب الى
النفوس،
القريب من
القرآن ،فتجده
ق
الَنفَضُّواْ هم ْن ح َْو هلكَ ) (آل عمران  ،)159فهو أعظم َمن تمث َل خل َ
َ
ه
َ
ه
ب.
القلو ه
جاءه أعرابي فقال في التشه هد :اللهم ارحمني ومحمدا وال ترح ْم معنا أحدا ،فقال له صلى للا عليه وسلم( :لقد
طرف
ي فبال في
ق رحمةَ ه
حجرتَ واسعا) (أخرجه البخاري) ،أي أنه ضي َ
ه
للا التي وسعتْ ك َّل شيء ،ثم قام األعراب ُّ
المسج هد ،فأرا َد الصحابةً َ
ب األعرابي ه ،فمنعَهم (صلى للا عليه وسلم) ودعا بدلو همن ماء فصبَّه على بول
ض ْر َ
والقذر،
وحسن خلق فقال ( :إن هذه المساج َد ال يصلح فيها شي ٌء من األذى
ي برفق ولين
ه
ه
األعرابي ه ،ثم دعا األعراب َّ
واللين،
لرفق
ي إلى قوم هه لما رأى من ا
القرآن) ( أخرجه مسلم)،
والذكر وقراء هة
وإنما هي للصال هة
َ
ه
ه
ه
فذهب هذا األعراب ُّ
ه
اإلسالم فأسلموا.
فدعاهم الى
ه
زجره
نهره وال
الطعام ،فأخذتْ يد
وجلس معه (صلى للا عليه وسلم) غال ٌم على مائد هة
َ
الغالم تطيش في الصحف هة ،فما َ
ه
ه
َ
للا وك ْل بيمي هنكَ وك ْل مما يليك) (متفق عليه).
وإنما قال له برفقَ ( :
س هم َ
الزمن بال
وكان صلى للا عليه وسلم يتخول أصحابَه بالموعظ هة كراهيةَ السآم هة والمل هل عليهم ،أي يتركهم فترات من
ه
ح لقلوبه ههم ،فكان إذا وع َ
وعظ ليكونَ أنش َ
َ
الناس
أوجز وأبل َغ ،وكان ينهى عن التطوي هل على
ظهم
س ههم وأرو َ
ط لنفو ه
ه
قصر خطبة الرج هل وطو َل صالت هه َمئهنَّةٌ من
ب ،ويقول( :إن
َ
وإدخا هل المشق هة عليهم ،سوا ٌء في الصال هة أو الخط ه
ْ
عالمة على فقهه ،فقصروا الخطبة وأطيلوا الصالةَ.
فقه هه) )أخرجه مسلم) ،أي
ه
ق واإلقتدا َء بنبهيك (صلي للا عليه وسلم)
اللهم ارزقنا حسنَ التأسي
والتأدب والتخل َ
َ
الدعاء،،،،،

وأقم الصالةَ ،،،،،
كتبه :طه ممدوح عبد الوهاب
إمام وخطيب بوزارة األوقاف
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