


















خمسة وعشرون



حياته وعيشه ، أخالقه وصفاته ، نسبه وأسرته ، جميع أحواله



.معرفة حياته وعيشه-ب.وأفعالهاالقتداء به في أقواله -أ

–أزواجه –والديه )معرفة أسرته -د.وصفاتهمعرفة أخالقه -ج
.معرفة جميع أحواله-هـ(.أوالده

فهو دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم للناس أجمعين، وليست خاصة بالعرب؛.  

لقرآن خاتم النبيين، ودينه هو خاتم األديان، وقد قال هللا سبحانه وتعالى له في ا

".وما أرسلناك إال رحمًة للعالَمين: "الكريم



محمد

ُيجيب عليه الطالب بنفسه

.على تعظيم المسلمين السم النبي صلى هللا عليه وسلم ومحبتهم له



ألنهم كانوا يضعون ودائعهم وأماناتهم عنده، فكان يحفظها وال يخونها

.أ- محمد

ب- أحمد.

ج- األمين.





.األمين-أحمد  -محمد  : أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم 

.عبد المطلب: جده اسم -.عبد هللا: أبيه اسم -.محمد: اسمه -





.]2آية : سورة القلم[" َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيمٍ : "اآلية التي تدل على ذلك 

( : أحمد)ومعنى .بهاهو الذي ُيحَمد على أعماله وصفاته وُيمَدح ( : محمد)معنى 

.كثير الحمد لربه

(.ُيجيب عليه الطالب بنفسه)



حسنة الذي ُيحَمد على أعماله وصفاته وُيمَدح بها، فهو الذي َيعمل األمور الهو 

الطيبة، ويبتعد عن األمور السيئة القبيحة

أخونها





.حملت به أمه آمنة بنت وهب-

.مات أبوه عبد هللا أثناء حمل أمه به-

.ُولد في عام الفيل، فسماه جده محمًدا-

.تربَّى عند جده عبد المطلب-







.عريض الكتفينمعتدل القامةأبيض  .ضخم الكفين

.التكامل والتناسق بين أعضاء جسمه-1

صورةكانت حواسه في أكمل -2



كان صلى هللا عليه وسلم معتدل القامة، ليس بالطويل وال بالقصير

صلى أتت امرأة عبد هللا بن مسعود تريد أن تسأل النبي-أ
.هللا عليه وسلم، فطلبت من بالل أن يسأله؛ مهابًة له

هما كان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي هللا عن-ب
.من أقرب أصحابه إليه، ومن أكثرهم هيبًة وإجالالً له





، وألن ألن التبسم من ُحسن الخلق، وحتى ُيؤلِّف قلوب الناس إليه

.دعوته هي دعوة السالم

.وكان وجهه أبيض مختلًطا بالُحمرة-ب.كان أحسن الناس وجًها-أ

.وكان ُيشبه القمر ليلة البدر في نوره وجماله-ج



القمر

يكذب

السواد

كثيفة



  

      

ُيشبه القمر ليلة البدر في نوره وجماله.
-

".ليس بالطويل البائن، وال بالقصير"

angel
Typewriter
ابيض مختلط بالحمرة

angel
Typewriter
احسن الناس وجها



.معتدل القامة

angel
Typewriter
ان اقوم بقراءة الكتب  الاسلامية والاحاديث الشريفة وحفظ جزء منها كل يوم   



الزائد الطول

305





آخر النبيين

.سيد ولد آدم يوم القيامة-أ

.أول من َيستفتح باب الجنة-ب

.ُعِرج به إلى السماء-ج

.أكثر األنبياء أتباًعا-د

ر-هـ .ُغفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّ

.خاتم النبيين عليهم السالم-و



باب ألنه سيد ولد آدم يوم القيامة ، وألنه أول من َيستفتح

اء الجنة ، وألنه ُعِرج به إلى السماء ، وألنه أكثر األنبي

ر ، وألنه أتباًعا ، وألنه ُغفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّ

.خاتم النبيين عليهم السالم

.سيد ولد آدم يوم القيامة-أ

.أول من َيستفتح باب الجنة-ب

.ُعِرج به إلى السماء-ج





.بكثرة التعبُّد هلل بالعبادات الصالحة

.قراءته وتدبُّره والعمل بما فيه



.حفظ هللا تعالى له-أ

.استجابة هللا له إذا دعاه-ب

.القرآن الكريم-أ

.هللا سبحانه وتعالى  ،  محبة هللا تعالى لنبيه-ب

.النبي صلى هللا عليه وسلم-ج

.أعلى درجات المحبة-د





:م األعمال التي تحصل بها شفاعة النبي صلى هللا عليه وسل

.األعمالالصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد األذان، ثم سؤال هللا له الوسيلة، وغيرها من

.أول من ينشق عنه القمر-2.سيد ولد آدم يوم القيامة-1

.أول مشفَّع-4.شافعأول -3



أول من ُيبَعث من قبره يوم القيامة

لشجاعته صلى هللا عليه وسلم.  







ا إلى بحمد هللا كثيًرا على هذه النعم ، والتحدث بها ، ونسبته

.الُمنعم سبحانه ، وأداء حقوقها الشرعية

من العيش، لم يكن متعلًقا بالدنيا، بل كان أزهد الناس فيها، وكان يرضى بالقليل

، أي حد الكفاية"اللهم اجعل رزق آل محمٍد قوًتا: "وكان يدعو ويقول

كان فراشه من جلٍد محشوٍّ بالليف، ووسادته أيًضا كان حشوها ليًفا

سلم ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه و: "قالت عائشة رضي هللا عنها 

عمرو بن وقال". ديناًرا وال درهًما وال شاًة وال بعيًرا، وال أوَصى بشيء

بيضاء، ما ترك النبي صلى هللا عليه وسلم إال سالحه وبغلته ال: "الحارث

".وأرًضا تركها صدقةً 



لي بن ليظن المشركون أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يخرج من بيته، وليقوم ع.  2

.أبي طالب بردِّ األمانات التي عند النبي صلى هللا عليه وسلم لكفار قريش



ا، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس وجهً "

".وأحسنه خلًقا، ليس بالطويل البائن وال بالقصير

استناراحمرَّ 

صغر سنه
متناسبة

.كان أبيض البشرة-أ.  

.كان أحسن الناس وجًها-ب

.كان معتدل الطول-ج

.كان متناسب األعضاء-د

.كان شديد سواد الشعر، وله لحيٌة كثيفة-هـ



.السيادة والتواضع

.صلى هللا عليه وسلممحمد . 

بدر

5374



:تعلمُت في هذه الوحدة -

يه أسماء النبي صلى هللا عل

وسلم ، ونسبه ، وأوصافه 

وفضله ، الَخْلقية والُخلُقية ،

وعيشه وحياته

أنوي أن أقتدي بسيرة النبي

لم صلى هللا عليه وسلم، وأن أتع

أحاديثه، وأعلِّمها لوالديَّ 

وإخوتي وأخواتي وأصدقائي، 

لى وأن أخبرهم بفضائل النبي ص

.هللا عليه وسلم









.أم كلثوم–زينب –رقية –فاطمة –إبراهيم  –عبدهللا –القاسم : أوالده



.والسقف من الجريد, من اللبن

.وكرسي يجلس عليه, حصير يصلي عليه بالليل ويبسطه بالنهار للجلوس عليه

.حتى تكف رجليها وهي نائمة





.عندما سمعت السيدة خديجة بأخالق النبي وأمانته أرسلته بتجارتها إلى الشام

.إلعجابها بأخالق النبي صلى هللا عليه وسلم وأمانته وحسن خلقه



أربعين

التجارة





.العلم والبالغة وعبادة هللا واإلكثار من فعل الخير والعطاء



.ألنها تربت في بيت النبوة



السيدة خديجة

خولة بنت حكيم

أفقه الناس

الناس





هجرية2

عام واحد

عائشة رضي هللا عنها–حفصة رضي هللا عنها –خديجة رضي هللا عنها 







ونحتذي لكي نعلم آل النبي صلى هللا عليه وسلم ونتعلم معاملته ألوالده

.حذوه

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 

.على إبراهيم وعلى آل إبراهيم



نون والمؤم, هم أبناء النبي صلى هللا عليه وسلم وبناته وزوجاته

.من أحفاده وأعمامه وأبنائهم



نبي عائشة رضي هللا عنه كانت أكثر الصحابة رواية للحديث عن ال

.صلى هللا عليه وسلم



.ألن النبي صلى هللا عليه وسلم يحبهم وأوصانا بهم



محبتهم•

الدعاء لهم•

اإلحسان إليهم•

.التراضي عنهم•

. النبي يحبهم وأوصانا بهم

أذكركم هللا في أهل بيتي

.حبه ألبنائه

.رحمته وعطفه وتقديره ألبنائه

.أن زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم هن أمهات المؤمنين





كان صلى هللا عليه وسلم رحيماً بأوالده محًبا لهم

رب في فلم يض, كان صلى هللا عليه وسلم رحيماً بأوالده محًبا لهم

.حياته كلها أحد أوالده



في حياته فلم يضرب, كان صلى هللا عليه وسلم رحيماً بأوالده محًبا لهم

.كلها أحد أوالده أو خدمه أو زوجاته

.كانت ابنته فاطمة رضي هللا عنها إذا دخلت عليه قام وقبلها وأجلسها في مجلسه

ابنته فاطمة









ميلهن كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحفظ ألزواجه ودهن ويعترف بج

.حتى بعد وفاتهن

,  ديجةكأنه لم يكن في الدنيا امرأه إال خ: فحينما عاتبته عائشة قائلة له

لى فذكر النبي ص, “وكان لي منها ولد, بل كانت وكانت”أجابها بقوله 

لدعوة هللا عليه وسلم أنه كان يحفظ لها جميلها حين ساندته في بداية ا

ا إلى ارسلوا به”: فكان إذا ذبح الشاه يقول, ووقفت معه وساندته بمالها

“أصدقاء خديجة

ملهن كان النبي صلى هللا عليه وسلم قائًما بحقوق أزواجه يلبي حاجاتهن ويعا

ظ الوفاء وحف, مدحهن والثناء عليهن, العدل بينهن: ومن ذلك, باإلحسان والمحبة

.خدمته لهن, الود





.الرسول صلى هللا عليه وسلم

.أساعد أبي في شراء احتياجات المنزل•

.أساعد أمي في المنزل•

.أساعد أخوتي في واجبهم•



.وصلة األرحام, خدمة األهل

.األقارب األكثر قرًبا فاألقل قرًبا



.حسن التعامل مع أهله مؤدًيا لحقوقهم

محًبا لهم                  برفق

يالطفهم

مشهورة بالذكاء و قوة الحفظ

:  الألن النبي صلى هللا عليه وسلم أوصانا بحسن معاملة األهل فق

“خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي”

.ألن الصالة كانت على المؤمنين كتاًبا موقوًتا وذلك ألن لها وقت محدد







يل يدل على حبهم للنبي صلى هللا عليه وسلم وحرصهم على ن

.األجر والفالح

وكان عبدهللا بن مسعود الهزلي صاحب , كان أنس بن مالك يخدمه

,  سلمالوسادة في مجلس النبي ويحمل سواكه ونعليه صلى هللا عليه و

ه وكان عقبة بن عامر صاحب بغلته صلى هللا علي, وكان بالل مؤذنه

.وسلم يقود به في األسفار



صاحب عبدهللا بن مسعود الهزليوكان , يخدمهأنس بن مالككان 

,  لمالوسادة في مجلس النبي ويحمل سواكه ونعليه صلى هللا عليه وس

سلم صاحب بغلته صلى هللا عليه وعقبة بن عامروكان , مؤذنهباللوكان 

.يقود به في األسفار

.دعوة لهم من النبي صلى هللا عليه وسلم لعلمهم أنه مستجاب الدعوة•

.التآسي به واالقتداء بفعله•

.القرب منه ونيل بركة مجلسه•

.كان صلى هللا عليه وسلم حسن التعامل مع خدمه فلم يقل لخادمه أف قط





.لحسن أخالقه صلى هللا عليه وسلم

.يدل على حسن أخالقه وعطفه وتواضعه



شر خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع”: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

“وهللا ما قال لي أف قط وال قال لي لشيء لم فعلت كذا وهال فعلت كذا, سنين



.خديجة رضي هللا عنها امرأة غنية ذات مال

.أول من آمن بالنبي من النساء خديجة رضي هللا عنها

.عائشة رضي هللا عنها أكثر الصحابيات رواية للحديث وأفقه النساء

.اشتهرت عائشة رضي هللا عنها بالذكاء وقوة الحفظ

.كانت حفصة رضي هللا عنها مجتهدة في العبادة وعالمة أمينة

.إبراهيم, القاسم, عبدهللا: الذكور•

.أم كلثوم, رقية, زينب, فاطمة الزهراء: اإلناث•

خديجة رضي هللا عنها

عائشة رضي هللا عنها

عثمان بن عفان رضي هللا عنه



.رحيًما بأوالده

.لوفاة خديجة رضي هللا عنها

.حجرة عائشة رضي هللا عنها

.الهدوء والطمأنينة

لم فعلت وهللا ما قال لي أف قط وال قال لي لشيء, خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر سنين”

“كذا وهال فعلت كذا

“خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي”

خدمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم”: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

“ت كذاوهللا ما قال لي أف قط وال قال لي لشيء لم فعلت كذا وهال فعل, عشر سنين

.كانت ابنته فاطمة رضي هللا عنها إذا دخلت عليه قام وقبلها وأجلسها في مجلسه





صفات زوجات النبي صلى هللا•

.عليه وسلم

ب النبي صلى هللا عليه وسلم أ•

.لسبع أبناء

ليه حسن تعامل النبي صلى هللا ع•

وسلم مع أبنائه

ليه حسن تعامل النبي صلى هللا ع•

.وسلم مع آل بيته

محبة أهل بيت النبي صلى هللا•

عليه وسلم واجبة

حسن معاملة النبي صلى هللا •

.عليه وسلم مع خدمه

أن أحب آل بيت النبي صلى•

.هللا عليه وسلم

هللا أن أقتدي بأهل النبي صلى•

.عليه وسلم

.أن أحسن معاملة أهلي•


