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 :ذكرهما في الححديث الشريف اآلتي عمل المرأتين الوادأالحظ 

كر من كثرة صالتها صيامها وصدقتها، يا رسول هللا، إن فالنة يذ :قال رجل :عن أبي هريرة، قال"

يا رسول هللا، فإن فالنه يذكر من قلة  :قال ".في النارهي " :غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال

هي " :دق األثوار من األقط وال تؤذي جيرانها بلسانها؟ قالصيامها وصدقتها وصالتها، وأنها تص

 ".في الجنة

 

 ستدخل المرأة األولى النار، رغم كثرة صالتها وصيامها؟لماذا  .1

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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 العالقة بين حسن الخلق وعبادة هللا تعالى؟ما  .2

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

 "رك بحسن خلقه درجة الصائم القائمإن المؤمن ليد:"رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال 

ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن " :صلى هللا عليه وسلموقال 

 "الخلق

 ثواب حسن الخلق؟ما  .1

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 أثر حسن التعامل مع اآلخرين على أفراد المجتمع؟أتوقع  .2

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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 .بالدنا
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