


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   
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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




