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 املقدمة
 أعلل                                  

 ال بد من دراسة المواقف في حياة نبينا دمحم عليه السالم

لتكون محل اقتداء وأسوة لنا،في معتقدنا وفكرنا،وعالقتنا مع هللا  

عز وجل،وفي أخالقنا وسلوكنا،وفي تعاملنا مع أنفسنا ومع 

 .الناس



اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  ما هي مو

    

 

 



اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  مو

 دعوته إلى هللا تعالى عالقته مع هللا تبارك وتعالى

 مراعاة أحوال الناس وظروفهم  صبره وتحمله



 ـ عالقته مع هللا تبارك وتعالى:أوالا 

اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  مو

 تأخرغيرغفر هللا تعالى لنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ما تقدم من ذنبه وما 

أنه كان مجتهداا في عبادته،ال يكل وال يمل،تقول أم 

أن نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقوم :المؤمنين عائشة رضي هللا عنها

من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة رضي هللا عنها ِلم 

تصنع هذا يا رسول هللا وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك 

 “شكوراا أفال أُحب أن أكون عبداا “وما تأخر قال



 .نتأمل ونستنتج

 وقدغفرعلمنا أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، 

 ذلك؟هللا له ما تقدم من ذنبه، فماذا نستنتج من 

 

 بعبادته شكراا هلل تعالى   إجتهادهاإلقتداء بالرسول عليه السالم في 



ـا دعوته إلى هللا تعالى  ثانيا

اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  مو

لم يدخر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جهداا في الدعوة إلى هللا تعالى ولم يستثن من 

ا، وتارة يخصص، ومن ذلك عندما  دعوته أحداا، تارة يخاطبهم جميعا

ا، فاجتمعوا إليه، فخطب فيهم  وقف على الصفا وبدأ ينادي قريشا

أّن خيالا بالوادي يريد أن تغير عليكم أكنتم  لوأخبرتكمأرأيتكم “:قائالا 

ا قال فإني نذير لكم بين  ُمصدقيًّ قالوا نعم ما جربنا عليك إال ِصدقا

ا لك سائر اليوم  جمعتنا؟فنزل  ألهذايدي عذاٍب شديد فقال أبو لهب تبا

 “...وتبتبت يدا أبي لهٍب “قول هللا تعالى

ا  ا بطنا أنقذوا أنفسكم من ...فالن يا بني “:ثم أخذ يناديهم بطنا

يا فاطمة أنقذي “:حتى خاطب ابنته فاطمة رضي هللا عنها فقال“النار

ا  ا غير أّن لكم َرِحما نفسك من النار فإني ال أملك لكم من هللا شيئا

 .“ بباللهاسأبُلُها 



 فائدة
الماء، وكان الرسول :،البالل“ بباللهاسأبُلُها “:قوله ملسو هيلع هللا ىلص

بالماء ملسو هيلع هللا ىلص اعتبر قطيعة الرحم كالنار، والنار تطفأ 

،والمعنى المقصود أنّه ملسو هيلع هللا ىلص ال يقطع ما بينه وبينهم (البالل)

 .من رحم بل سيصلها



 

ا   ـ صبره وتحمله:ثالثا

      

اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  مو

قلت لعبد هللا بن :عن عروة بن الزبير رضي هللا عنه قال

أخبرني ما أشد ما صنع المشركون :عمرو بن العاص

بينما رسول ملسو هيلع هللا ىلص يصلي في ِحجر “:برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،قال

فأخذ بِمنكب رسول هللا  ُمعيطالكعبة،إذ أقبل عقبة بن أبي 

ا شديداا فأقبل أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلص ولوى ثوبه في عنقه،وخنقه خنقا
،وقال رضي هللا عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 “ربكمبالبينات من  جاءكمأتقتلون رجالا أن يقول ربَي هللا وقد “:



 

 

ا   ـ مراعاة أحوال الناس وظروفهم ومنهم :رابعا

  

      

اقف سيرة الرسول   ملسو هيلع هللا ىلص  مو

 :.الخاصة اإلحتياجاتذوي 1)
كان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج،وكان له أربعة       

بنين شباب يغزون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا غزا،منعوا أباهم من 

الخروج في بدر،فلما أراد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يتوجه إلى أُحد،قال 

إّن هللا عز وجل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن :له بنوه

نكفيك فقد وضع هللا عنك الجهاد،فأتى عمرو بن الجموح 

يا رسول هللا،إن بنّي هؤالء يمنعون أن أخرج :،فقال رسول ملسو هيلع هللا ىلص

هذه في  بعرجتيمعك،وهللا إني ألرجو أن أُستشهد فأطأ 

أّما أنت فقد وضع هللا عنك “: فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.الجنة

الشهادة وما عليكم أن تدعوه لعل هللا يرزقه “وقال لبنيه.“الجهاد

 .،فقُتل يوم أُحٍد شهيداا  فخرج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.”



 

 

2) كان إذا دخل في الصالة فسمع : والنساء األطفال

بكاء الصبي،أسرع في أدائها وخففها،فعن أبي قتادة 

إنّي ألقوم في :رضي هللا عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

الصالة أُريد أن أُطّول فيها،فأسمع بكاء الصبّي،فأتجاوز 

هفي صالتي،كراهة أن أُشّق على   .“أّمِ

 

      

اقف سيرة الرسول    ملسو هيلع هللا ىلص  مو

 

ا   ـ مراعاة أحوال الناس وظروفهم ومنهم :رابعا

  

      



 .نتأمل ونستنتج

نعيد قراءة مواقف السيرة السابقة بتأمل وتدبر،ونستنتج منها أربعة 

 .دروس وعبر

 . االجتهاد في العبادة اقتداء بالنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( 1

 .هللا اإلخالص في الدعوة إلى ( 2

 .الصبر والتحمل في سبيل هللا تعالى( 3

 .الرفق واللين والرأفة في المعاملة( 4

 



  

 رفق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص      



  

 رفق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 



  

 رفق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

،يدل “أفال أكون عبداا شكوراا “:قال النبي عليه السالم

   :فيعلى اجتهاده 

    

ا لك :من الذي قال للرسول عليه السالم  جمعتنا؟ ألهذاتبا

 

      .العاصأبو .ب                          .جهلأبو .أ

     .األرقمأبو .د                         .لهبأبو .ج

    .هللاالدعوة إلى  .ب                            .الليلقيام .أ

    .اإلستغفار .د             .الناسمراعاة أحوال  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
    

 :تعالىكانت دعوة النبي عليه السالم إلى هللا 

 

ا للناس .أ      .غيرهمألهل مكة دون .ب                     .جميعا

    .وحدهمللعرب .د               .خاصةألهل بيته .ج

 .أعلل ما يأتي 

     .السالمال بد من دراسة المواقف من حياة النبي عليه 
 سؤال



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 

 

 

  

 .ما المعنى المستفاد من النص التالي

أنقذوا  ---يا بني فالن“:قول الرسول عليه السالم

 .“النارأنفسكم من 

 

 

 

 

 

 

 

 .مثل على ما يأتي

   .الناسمراعاة النبي عليه السالم ألحوال 

 

 سؤال

 سؤال

سأبلها ”السالم ما المعنى المقصود من قول النبي عليه  

     .“بباللها
 سؤال



 املهمة التعليمية

 
ً
بالرجوع إلى مصادر املعرفة نكتب موقفا
من سيرة النبي عليه السالم في تعامله 

 مع أعدائه

 (مالحظة)                      

اخرررررر موعرررررد لمسرررررليا املىرررررام   رسرررررالىا ع رررررى     

 .مساء يوم الخميس التيمز




