
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وشفيع رسول اهلل وخامت األنبياء  (َوِإنَََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم)ونصلي ونسلم على من قال عنه ربه عز وجل 

حممد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ( ُبعثت معلم مناإ) نفسه القائل عناملعلم األول اخللق، 

اس من نمعلم الناس اخلري وُمخرج ال اهلل عليه وسلمحممد صلى ، وسار على نهجه واتبع خطاه

َيا َأيََُّها ): قال تعاىل اهلداية الذي ُبعث بأمر ربه سبحانه وتعاىل إىلالظلمات إىل النور ومن الظالل 

(َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرِبنَي: )وقال اهلل تعاىل (اْلُمدََّثَُِّر ُقْم َفَأْنِذْر َوَربَََّك َفَكبَِّْر  

جهل فاضح يف جاهلية جهالء وظاللة عمياء ُكنا آخر األمم نقبع يف مركز ال وُكنا العرب يف ظالل مبني 

فأخرجنا بيده احلانية وقلبه احلنون وأخالقه  يليق بنا وال بامسنا حتى جاء حممد صلى اهلل عليه وسلم

.العلم إىلنور ومن اجلهل من هذه اجلهالة وهذه الظاللة من الظلمات إىل ال السامية وتعامله الراقي   

 نعم العلم هو الركيزة األساسية اليت ارتكز عليها حممد صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته

(اْقَرْأ ِباْسِم َربََِّك الََِّذي َخَلَق) :تعاىل قال اهلل   

ن الكرم كان بينهم والنخوة ألهؤالء الرجال األفذاذ  صحابهأ بتعليمفقام حممد صلى اهلل عليه وسلم 

صفاتهم، أمجلكانت طاغية على أفعاهلم والبذل والعطاء كان  واهلمةعندهم  كانت موجودة  

هلكان ال ينقصهم غري العلم فعلمهم القرآن الكريم وعلمهم األخالق النبيلة كان هلم قدوة يف أفعاله وأقوا  

صلوات ربي وسالمه  عاملهم بالطيب واالحرتام كان من احرتامه هلم جيلس حيث ينتهي به اجمللس

، مل جيرح ومل  وكان يعزز عندهم العمل الصحيح املفيد ويصحح أخطائهم باليت هي أحسنعليه، 

ْلِب َوَلْو ُكنَت َفظ َّا َغِليَظ اْلَق) :قال تعاىليصغر ومل يسفه منهم أحد ، علمهم باحلب والرأفة والرمحة 

املكانة  ة وعليه وسلم األدب واإلحرتام واحلب والعزتعلموا منه صلى اهلل  ولقد ( َلانَفضَُّوا ِمْن َحْوِلَك

والقوة ، فبفضل اهلل عز وجل أوال ثم بفضل هذا املعلم النبيل متيزوا بأفضليَّتهم علما  وعمال  ومنزلة  عند 

 اهلل تعاىل،على كل من ِسواهم و مّمن جاء بعدهم ، وأصبح العرب األوائل يف كل علم،

:يف علوم أهل األرضفربع الصحابة الكرام يف العلم والدراية وبرع من بعدهم    

 يف الطب برع ابن سينا

 ويف الفيزياء احلسن بن اهليثم

 ويف الكيمياء جابر بن حيان

 ويف الرياضيات وعلم احلسابات اخلوارزمي

 

 



يصلوا ملا  أنخلفهم يتمنون  وتركوا من كان يسخر ويستهزئ بهم نطلق العرب واملسلمون حنو القمماف

، الذي ال نستغرب أن يقوم مب اليافع حممد صلى اهلل عليه وسلوصلوا له بفضل اهلل ثم بفضل هذا الشا

ال نستغرب هذه احلمالت املتكررة ، هذا اليوم الذي حنن نعيش فيه إىل العداء الفاضح خصومه بهذا

،ىخرَواأُل اْلَفْيَنِة َبْيَن لونوونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فهم حياعلى شخص سيدنا    

ى اهلل عليه وسلم ألنه ينتقصوا من قدر حممد صل أنهل الرسم منهم ورؤسائهم أبعلمائهم وكتابهم و

، إىل يومنا لفه من أيام حياته حتى بعد مماته، جعلهم خ(قدامهمأسحب البساط من حتت باختصار )

 هذا.

زادت حمبته يف قلوب  لم الفذسبحان اهلل كلما كرروا إعادة احلملة على شخص هذا الرجل املع

ويقوم بالبحث عن هذه الشخصية غري املسلمني فيطلعون على شخصيته من جديد فيستغرب ، املسلمني

، مل يضرب صيب أو ألحد باإلساءةمن يريد احلق منهم كيف تتم هذه احلمالت على رجل مل يقوم 

؟كيف تتم هذه احلمالت على هذا العطوف الراقييمة أو رجل أو امرأة به  

 يتبع أنفاحلق أحق د، ُيْخَنُسْوَن فرتة ثم يعودون وتعود هذه األسئلة من جديذهان ألسئلة تدور يف اأ 

على هذه البسيطة ويزداد حبنا  اما دمنصلى اهلل عليه وسلم  سوف حنب حممًدا، إىل يوم القيامة

فاهلل اهلل بالدفاع عنه وعن أصحابه ونصرته بإتباع سنته والتمسك ه، له مع كل محلة من اعدائتباعنا إو

على  بالدين وحمبته وتقدميها حتى على النفس واألهل واإلقتداء به يف أخالقه وتعامالته، واحملافظة

.الصالة عليه يف كل وقت وحني  

نقص وعيب  وسلم على أفضل البشر وأعظم من عرفه التاريخ الذي عصمه اهلل من كل صَِّلفاللهم 

.وأدى األمانة ونصر األمة، صلى اهلل على من بلغ الرسالة واصطفاه بتبليغ رسالته  

 

 

 : شهد فيصل األمحديكتابة الطالبة

 


