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 صلى اهلل علوه وسلمالنيب عن رضي اهلل عنه عن ابن عياس 
“ألهليخريكم وأنا خريكم ألهله خريكم ” :قال

سنن ابن ماجة 

 رسول كان كوف سىلت أنها عنها اهلل رضي عائشة عن

 ثوبه خيوط كان":فقالت بوًه، يف عنه اهلل رضي اهلل

."بووتهم يف الرجال وعمل ما ووعمل نعله، وخيصف
مسند أحمد 

اإلنطالقنصوص 



:القاموس اللغوي•

. أفضلكم وأحسنكم :خريكم

. الزوجة واألوالد: األهل

.ُوصلح حذاءه :خيصف نعله

:مضامني النصوص•
حسننن مشاةننلز الننزول والولننل مننن أفضنن  األعمننال يف     -

. اإلسالم
الًشاون مع األه  يف أةغال اليوت منن سننة رسنول اهلل     -

.ملسو هيلع هللا ىلص



 



اإلنسان صلى اهلل علوه وسلمالرسول 

 هللا أكرمو بشرا كان وإمنا مالكا يكن ملف ؛البشري الكمال منوذج رملسوىلص دمحم كان
َا ُقلْ ":تعاىل قال العادلني، من واصطفاه تعاىل َا إَلم  يوحى مِّثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَ  ِإمنم   َأمنم

 تعاىل هللا أكرمو إنسان حياة حتكي رملسوىلص فسريتو ،110 الكهف سورة "َواِحدٌ  إلو ُكمْ ِإذلَُٰ 
 وتطبيقا البشري، للكمال منوذجا جعلو بل إنسانيتو، من خيرجو ومل ابلرسالة،

 صلى الرسول إنسانية جتليات أىم ومن .والباطنة الظاىرة اإلسالم لتعاليم عمليا
 وإنك”:قال حيث تعاىل هللا هبا زكاه اليت األخالق مبكارم تزينو وسلم عليو هللا

 الشاب فهو إنسان، لكل عملية قدوة رملسوىلص فهو .4 القلم” عظيم خلق لعلى
 واجلار الصادق، والتاجر العادل، والقائد احلنون، واألب الرفيق، والزوج األمني،
 هللا يرجو كان  دلن حسنة إسوة هللا رسول يف لكم كان قدل” :تعاىل قال الكرمي،

.21 :األحزاب ”كثريا هللا وذكر اآلخر واليوم



مبا يقدمو ...كان النيب رملسوىلص الزوج ادلثال يف ادلعاشرة والتوادلقد  
 :أمثلة األسوة، ويتبني ذلك مما يليرقي أمن 

 
   :لزوجاتورملسوىلص معاملتو _ 1

ما " حبسن العشرة واللطف واللني ، قالت عائشة اهنع هللا يضر وذلك 
"  ضرب رسول هللا رملسوىلص خادما لو وال امرأة وال ضرب بيده شيئا 

.    صحيح ابن ماجو 



 

 : للخدم رملسوىلص معاملتو_2
 عليو هللا صلى النيب خدمت" قَال َههنعيضر أََنس فعن التعنيف وعدم ابللطف 

  دلا صنعُتو لشيء قال وما قط، ُأفٍّ  ل قَال فما سنني، عشر وسلم
 وسلم عليو هللا صلى هللا رسول وكان تركَتو؟ دلا تركُتو لشيء وال صنعَتو؟

 . الًتمذي صحيح " خلقا الناس أحسن من
  :يف أعمال البيت ادلشاركة  -3

يَ ْعَمُل يف رملسوىلصَرُسوُل اّللمِ ما كان : ُسِئَلتْ ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر أَن مَها فعن 
َويَ ْعَمُل َما يَ ْعَمُل الّرَِجاُل نَ ْعَلُو، َوخَيِْصُف ثَ ْوبَُو، خيَِيُط َكاَن ":قاَلت بَ ْيِتِو؟ 

.”بُ ُيوِِتِمْ يف 



: وأبنائهمعاملته ملسو هيلع هللا ىلص ألحفاده -4

َها اّللمُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  فَعنْ  واللني، ابلرمحة وذلك  َأْشَبوَ  َكانَ   َأَحًدا رََأْيتُ  َما ": قَاَلتْ  َعن ْ
 َكاَنتْ  َوْجَهَها، اّللمُ  َكرممَ   فَاِطَمةَ  ِمنْ  َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى اّللمِ  ِبَرُسولِ  َوَداّل  َوَىْديً  ََسًْتا

َها قَامَ  َعَلْيوِ  َدَخَلتْ  ِإَذا َلَها بَِيِدَىا فََأَخذَ  ِإَلي ْ  ِإَذا وََكانَ  ، رَلِْلِسوِ  يف     َوَأْجَلَسَها ، َوقَ ب م
َها َدَخلَ  َلْتوُ  بَِيِدهِ  فََأَخَذتْ  ، ِإلَْيوِ  قَاَمتْ  َعَلي ْ  رواه "رَلِْلِسها يف  َوَأْجَلَسْتوُ  ، فَ َقب م

. الًتمذي
 علي بن احلسن حفيده عليو فدخل مرة ذات يصلي كان  أنو رملسوىلص ولطفو رقتو ومن•

 حىت سجوده يف رملسوىلص النيب فأبطأ ، ظهره على فركب ، ساجد وىو عنهما هللا رضي
 خشيتهم الصحابة بعض لو ذكر صالتو من رملسوىلص النيب فرغ فلما ، لعبو من انتهى

 مل  ذلك كل  " رملسوىلص النيب فقال ، سجوده طول من أمر لو حصل قد يكون أن من
  يقضي حىت أعجلو أن فكرىت –راحلة ركبين أي –ارحتلين ابين لكن ؛ يكن

. النسائي صحيح "حاجتو



  اإلسالمية، الشريعة عليها تنبين ما أىم من األخالقية األحكام كانت  إذا
  يف يتجلى ادلؤمن إميان قوة خاللو من يقاس معيار أقوى أن الواضح من فإنو

 إميان ادلؤمنني أكمل” رملسوىلص الّرسول قال أىلو، معاملة وكيفية ادلسلم خلق
 ادلعاملة وىذه ، الًتمذي رواه ” لنسائهم خياركم وخياركم ، خلقا أحسنهم

 لألوالد الطيبة وادلعاملة الزوجية ادلعاشرة وحسن لألبوين اإلحسان يف تظهر
 الرسول شخص يف رُلَّسدة جندىا األخالقية القيم ىذه وكل ، واألحفاد

    . رملسوىلص



تقويم إجمالي

ومثل لكل قيمة بفعل من سريتو . استنبط من زلاور الدرس القيم األساسية1.
 .عليو الصالة والسالم

:االقتداء برسول هللا رملسوىلص يف أىلو  حتقق كيف2.
  ؟البيت واألسرةيف
 ؟اجلريانمع  كعالقتيف
مع اخلدم؟ كيف العالقات 

يعقوب عليو معاملة وبني  ألىل بيتو رملسوىلصالعالقة بني معاملة رسول هللا ما 3.
 ؟ألىل بيتوالسالم 

 
 ينقل الدرس على دفًت الدروس 
تتم اإلجابة على األسئلة يف دفًت التمارين




