




.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

angel
Typewriter
لا يؤثر





.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









كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحفظ ألزواجه ودهن ويعترف بجميلهن

فحينما عاتبته عائشة قائلة له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأه إال خديجة,

بل كانت وكانت, وكان لي منها ولد“, 

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



.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

angel
Typewriter
انس بن مالك الانصاري رضى اللـه عنه
عبداللـه ابن مسعود الهذلي رضى اللـه عنه 
بلال بن رباح رضى اللـه عنه






.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•




