
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامنأحاديث الصف 

 ألولالفصل الدراسي ا

 قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) إذا قُلتَ لصاحبك يوم الجمعة أنصت ، واإلمام يخطب فقد لغوت ((
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قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) من تطهر في بيته ، ثم مشى إلى بيت من بيوت هللا ، ليقضي فريضة من 

 فرائض هللا ، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة ، واألخرى ترفع درجة (( .
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وسلم ـ فقال : )) من أحق الناس عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال : جاء رجل إلى رسول هللا ـ صلى هللا عليه 

بحسن صحابتي ؟ ، قال : ) أمك ( ، قال : ثم من ؟ قال ثم ) أمك (، قال : ثم من ؟ قال ثم : ) أمك (، قال : ثم من ؟ 

 قال : ) ثم أبوك ( ((
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ني على أن ال تشركوا بالله : )) بايعوقالـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا أن رسول ـ رضي هللا عنه ـ عن عبادة بن الصامت 

 ، وال تعصوني في معروف ((هتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تأتوا ببوال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم وال تسرقوا،، شيئًا
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 (( .عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال : )) ليس الشديدُ بالصرعةِ ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

 

 __ تاريخ التسميع ................................................. 59ص

 وسلم ـ : )) من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة ((قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه 
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بعفو إال عزَّا ، وما تواضع أحد قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد هللا عبدًا 

 لله إال رفعه هللا ((

 

 __ تاريخ التسميع .................................... 116ص

عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ : أن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال : )) آية المنافق ثالث : إذا حدَّث كذب ، وإذا 

 ((وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان 
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 أ ـ مريم خليف الثنيان

 مدرسة هالة بنت خويلد
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