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 بندر الحازمي/ حقیبة إنجاز المعلم والمعلمة إشراف وإعداد أ 

 

  الحدیث الثالث والعشرون

  اإلكثار من االستغفار والتوبة

  

  ما الوسیلة لغفران الذنوب؟ -١

  الوسیلة لغفران الذنوب االستغفار الدائم

  

  متى یكون إخبار اإلنسان  بعملة الصالح محمودا ؟ ومتى یكون مذموما؟ -٢

 لیھ وسلمإذا یرجو بذلك أن یقتدي بھ كما فعل النبي صلى اهللا عیكون العمل صالحا 
  مذموما إذا رأى فیھ الریاء  والتباھي  یكون 

  

  .االستغفار مشروعیة على القرآن من دلیًال اذكر -٣

 سورة )٣٣(َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیَعذَِّبُھْم َوَأْنَت ِفیِھْم َوَما َكاَن اللَُّھ ُمَعذَِّبُھْم َوُھْم َیْسَتْغِفُروَن 
  .األنفال

 .فیھ موضعھا بیان مع حدیثال من فوائد ثالث استخرج -٤

 عز باهللا وارتباطھ وأحوالھ صفاتھ من شیئًاصلى اهللا علیھ وسلم   الرسول بیَّن 
 .االستغفار كثرة وھو وجل،

 المصطفى شأن ھو كما ذنب العبد من یتقدم لم ولو صالح عمل والتوبة االستغفار 
 صلى اهللا علیھ وسلم 

 بھ، یقتدي أن بذلك یرجو كان اإذ الصالح عملھ ببعض اإلنسان یخبر أن یجوز 
 . صلى اهللا علیھ وسلمالنبي  فعل كما

********************************************************  

  دعاء السفر
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  ؟)المنظر كآبة وعثاء، اطِو، سخَّر،( :التالیة المفردات معنى ما -١

   ذلل: سخر

   قرب:  اطو

    مشقھ: عشاء

  لإلنسان یسوء ما رؤیة : المنظر كآبھ

 

 ذكر كل الدعاء(:  ونحوه الحدیث لھذا دراستك ضوء في  الجملة ھذه في رأیك ما -٢
  ؟)یدیھ معھ الداعي رفع

  ربھ مع العبد بصدق و لكن  األیدي  برفع الدعاء یشترط ال

 

  الحدیث؟ في الجملة ھذه معنى نجد أین )  باهللا الصلة دائم المسلم ( -٣

 األھل والخلیفة في ،السفر في الصاحب أنت اللھمَّ

 

  عنھ؟ اهللا رضي عمر ابن شھدھا غزوة أول ما -٤

  . غزوة الخندق

*******************************************************  

  الحدیث الخامس والعشرون

  .المعنى ھذا وضِّح الكبر، من لوٌن مھنتھم أو جنسھم بسبب الناس ازدراء

  ھا اى الناس  فأن من تكبر بنعمھ أعطاھا اهللا إی علحرم اهللا تعالى الكبر والتعالي

 
  .التواضع في. صلى اهللا علیھ وسلم النبي ھدي على مثِّل -٢
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 على یدل ھذا"الكبر من ذره قلبھ في كان من الجنة یدخل ال"حدیثھ في قال بأنھ
  إیاه اهللا أتاه ما رغم النبي تواضع

 
  الدرس؟ من فھمتھ كما الكبر معنى فما تطبیقاتھ، ببعض الكبَر الحدیُث عرَّف -٣

  .ھو التعالي على الناس والنفور منھم: الكبر
 
 كانوا كیف متكبرون، بأنھم القرآن في موضع من أكثر في الكفار تعالى اهللا وصف -٤

  متكبرین؟
 یتعالون على الناس 

  
***************************************************  

  الحدیث السادس والعشرون
  
  اإلسبال؟  عنصلى اهللا علیھ وسلم الرسول نھى ذالما ١

  بثیابھ أسدل من على اإلثم فذاد وخیالء تكبر صاحبھ إذا إما محرم ألنھ
  
  الساتر؟ واللباس اإلسبال بین الفرق ما ٢

 یستر ما ھو الساتر اللباس أما   / الكعبین من أسفل ونحوھا الثیاب أطالھ: اإلسبال
  الكعبین تحت أطالھ دون البدن

 
  مسبًال؟ الثوب یسمى متى ٣

  إذا طال ونحوه أسفل من الكعبین
 
 .الكعبین تحت نزلت إذا اإلسبال عن النھي ضمن تدخل التي للمالبس مثِّل ٤

  اإلرخاء إلى ما دون الكعبین من الثیاب بالنسبة للرجال
  

***************************************************  
  الحدیث السابع والعشرین

  
  ما حد الجمال الذي یحبھ اهللا ورسولھ صلى اهللا علیة وسلم ؟

  االھتمام بالمظھر العام للمسلم  بأن ال یقزع حد الجمال ھنا ھو
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  حكمھ؟ وما ؟صلى اهللا علیة وسلم  الرسول عنھ نھى الذي القزع ما ٢
 على یحافظ وان البد اإلسالم ذلك من والحكمة بعضھ، وترك الرأس بعض الشعر حلق
  المسلم مظھر

 
 :یلي مما القزع من ُیَعدُّ الذي ما ٣
 .واحدة بدرجة الرأس شعر جمیع تقصیر 
 .آخره وحلق الرأس مقدم ترك 
 جمیعھ الرأس حلق 

  
**********************************************************  

  الحدیث الثامن والعشرون
  
 صلى اهللا علیة وسلم قولھ وبین ، :تعالى اهللا قول معنى بین الشبھ وجھ  ما-١

   ؟» استطعتم ما منھ فأتوا بأمر أمرتكم إذا و فاجتنبوه، شيء عن نھیتكم فإذا ...«
  األحوال كل يف الطاعة

 
  والمستوشمة ؟ الواشمة بین الفرق ما ٢

 وشم لھا یعمل أن تطلب من / المستوشمھ    الوشم تصنع التي / الواشمة
  
 التجمیل؟ عملیات حكم ما ٣

  كان من ذلك لعالج مرض أو إلزالة عیب خلقي مشین یؤذي فال حرج فیھأن ما 
  

**************************************************************  
  الحدیث التاسع والعشرون

  
  ؟ المسلمین اتِّحاد نتیجة ما

 المسلمین قوه من تزید الترابط قوه
  
  ؟ المسلم وأخیھ سلمالم بین العالقة علیھ تكون أن ینبغي الذي ما ٢

  یكونوا كالجسد الواحد یتأثر كل منھم باألخر  ولو اختلفت أوطانھم
 
 ثالثًا اذكر أفراده، بین والتراحم التوادِّ على تدل صورًا  اهللا بحمد  مجتمعنا في نرى ٣

  .منھا
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 بما الحزن ھذا عنھ یخفِّف أن فیحاول یحزنھ؛ ما المسلم أخاه أصاب إذا یحزن -١
 .یستطیع

 أو طاعة أو رزق أو نجاح من أفرحھ ما على فیھنِّئھ المسلم؛ أخیھ لفرح یفرح -٢
 .نحوھا

 .الفقیر على فیتصدق مساعدة، إلى احتاجوا إذا المسلمین إخوانھ یساعد -٣
  
 

*******************************************************  
  الحدیث الثالثون

  
 : وسلم علىصلى اهللا علیة النبي حثَّ لماذا -١
  . المریض زیارة -أ

  .للتخفیف عنھ وتوطید الثقة والتراحم 
  
  . الجنائز اتِّباع -ب

 الن من مقاصد اإلسالم توثیق الصلة والترابط بین المسلم وأخیھ المسلم
  
  .فیھ تشترك ما بذكر الحقوق ھذه بین عالقة أْوِجْد ٢

    لترابط المسلمین لإلیخاءدعوة ونشر 
 
 .بعضھا اذكر آدابًا، ألدائھا فإنَّ الحقوق ھذه من اإلسالم دمقص یتحقق حتى ٣
 

 .رد السالم  .١
 .زیارة المریض .٢
 . مشاركة المسلمین أفراحھم وأحزانھم .٣
  

*********************************************************  
  الحدیث الحادي والثالثون

  
  رزقھ؟ في لھ یبسط أن أراد من یفعل ماذا

  أن یصل رحمھ

 
  الرحم؟ صلة في الوالدان یدخل ھل ٢

  اإلحسان إلى األقربین إیصال الخیر لھم ودفع الشر عنھم
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  الرحم؟ صلة تكون كیف ٣

  .زیارة األقارب وصلتھم
 
 :یلي ما حدد قرابتك، بعض صلة الیوم قررت ٤

 لھ قرابتك نوع •
  أخي

 إیاه صلتك سبب •
  .أصل األرحام

 بالصلة قیامك وقت •
 .صباحا

 الصلة وسیلة •
  تھزیار

 .للصلة االستعدادات •
  . أخذ بعض الحلوى واللعب ألوالده

 
 النبي توفِّي لما عنھ اهللا رضي مالك بن أنس ُعْمر كان كم -٥

  . سنةعشرون
  

***********************************************************  
  الحدیث الثاني والثالثون

  
  ؟صیامھما حكم وما والخمیس؟ االثنین یوما اختص بَم

على المسلم أن یكون عامل إصالح بین  االثنین والخمیس یومان فاضالن
/ وأختص االثنین والخمیس بالمغفرة  المسلمین ففي ذلك أجر عظیم وثواب جزیل

  وحكم صیامھم  سنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 
 نھمبی تسود واآلخر والمودة، اُأللفة أفراده بین تسود أحدھما مجتمعین، بین قارن ٢

  .والشِّقاق الخصومة
 والمحبة  یجزى في الدنیا الراحة والطمأنینة  وفى األلفة التي تسود بین إفراده 

أما التي تسود بینھم الخصومة یعاقبوا في الدنیا بعدم التمتع /  المغفرة اآلخرة 
  ینال المغفرة من اهللا   الاآلخرة بنعم اهللا على العباد وفى 

 
  الحدیث؟ في » أنِظروا« كلمة تكرار یدل عالَم ٣
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  . الحرص على االنتباه إلى ضرورة العمل بالحدیث
 
  عنھ؟ اهللا رضي ھریرة أبو توفي َمْن خالفة في ٤

  .معاویة بن أبي سفیان
**********************************************************  

  الحدیث الثالث والثالثون
  
  اهللا؟ اسم ھاعند ُیذكر أن ینبغي التي األشیاء ما  ١

 عند دخول البیت ، وعند الطعام 

  یفعل؟ ماذا األكل بدایة في اهللا ذكر نسي من  ٢
 یقول بسم اهللا أولھ وأخره 

  األشیاء؟ بدایة عند اهللا اسم ذكر من الحكمة ما  ٣
 .حتى تحفظ من الشیاطین

 :األحادیث من عددًا عنھما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر روى  ٤
 . ١٥٤٠ من أكثر- 

 . ١٦٠٠ من أقل -
 . ١٥٠٠ من أكثر -

  .الصحیحة اإلجابة اختر
  

***********************************************************  
  الحدیث الرابع والثالثون

  
 الحمیدة، الطیبة والكلمة الذمیمة السیئة الكلمة بھ تعرف الذي المعیاَر الحدیُث  حدَّد-١
  ھو؟ فما

دم في الطاعة كما یستخدم في المعصیة  وفى الطاعة فیرفع اللسان ذو حدین یستخ
  درجات وفى المعصیة یلقى بھا إلى جھنم 

 
  ؟) باًال لھا ُیلقي ال (معنى ما ٢
  بھا ویستھین بھا یھتم ال
 
 .اللسان خطر على تدل التي النصوص بعض اجمع ٣
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َعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ َوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ َیُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اَأل 
  سورة المنافقین )٨(َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن ال َیْعَلُموَن 

**************************************************************  
  الحدیث الخامس والثالثون

  
  الحدیث؟ في المنھیَّات بھا بطنر أن یمكن التي العالقة  ما-١

بأنھا جمیعھا أمراض للقلب عدد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعض األمراض 
واآلفات التي تؤثر تأثیرًا سیئًا في عالقة المسلم بأخیھ مثل التجسس والتحسس 

  والتنافس
 
  الحدیث؟ أكذب الظن بأن صلى اهللا علیة وسلم النبي تعلیل معنى ما  -٢

  یبنى على دلیل   الألن ھذا الظن
 
 :یلي مما الحدیث نطاق في یدخل الذي السلوك حدد  -٣
 شباب من مجموعٌة المجاورة الطاولة على جلس ثم منفردًا، مطعم في یوسف جلس -

 التجسس .بوضوح كالمھم یسمع یوسف أصبح الذین الحي
 .علیھ وَّقیتف بدأ قد صالحًا رأى لما اجتھادًا أكثر أصبح لكنھ مجتھد، طالب سعید -

 التنافس

***************************************************************  
  الحدیث السادس والثالثون

 التالیة؟ الحاالت في تفعل ماذا
  .تعرفھ ال شخص ِعْرِض في یقعون أفراده كان مجلسًا حضرت -

  اسمعھمانصحھم بأن یعرضوا عن ھذا وان لم یستجیبوا  أقوم من ھذا المكان  وال
  .عنھ المخطوبة وليُّ فسألك أسرة، من خطب وقد الصالة على یحافظ ال جارك -

وال تكتموا الشھادة  ومن " أقول لھ الحقیقة بال مبالغھ   الن اهللا تعالى قال  -
 "یكتمھا فانھ إثم قلبھ 

  .منھ التشفِّي فأردت شجار، صدیقك وبین بینك جرى -
 تقول حسبي اهللا ونعم الوكیل  -
  
 

 :من الغیبة ُتَعدُّ میتًا، أخیھ لحم یأكل بأنھ للمغتاب اهللا تشبیھ وفق ٢
  الذنوب صغائر

  الذنوب كبائر 
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  .األصغر الشرك 
 
 .لسانھ ضبط على نفسھ المسلم فیھا یربِّي أسالیب اقترح ٣

 .اإلكثار من تالوة القرآن •
 .تعود الصدق •
 .ذكر اهللا كثیرا •
 .اجتناب الغیبة والنمیمة •

************************************************************  
  .الحدیث السابع والثالثون

  
 :یلي ما على الحدیث بھذا االستدالل یمكن كیف

حرص اإلسالم على سالمة الصدور من األحقاد والضغائن وإبعاد ما یسبب  .الغیبة حرمة -
 ذلك  

  .اإلسالم مقاصد من الفرقة أسباب وقطع اُأللفة تعمیق -
  ب اإلبتعاد عن إیذاء اآلخرینوجو

  
 
 .أصیل إسالمي أدب اآلخرین مشاعر  مراعاة -٢
  .الیومیة حیاتك من اآلخرین مشاعر مراعاة في الصور لبعض مثِّل -

  أراعى مشاعر صاحبي وال أتحدث مع صاحبي األخر من دونھ 
 
 من القرآن بأخذ الوصیة في صلى اهللا علیة وسلم النبي عن ورد الذي الحدیث ما ٣

 مسعود بن اهللا عبد

 
َمْن َسرَُّه َأْن َیْقَرَأ الُقْرآَن َغّضًا َكَما ُأْنِزَل، َفْلَیْقَرْأ َعَلى  قال صلى اهللا علیة وسلم النبي عن

  . ِقَراءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد
  
 

**********************************************************  
  .الحدیث الثامن والثالثون

  
 

  .الحدیث ھذا ضوء في ذلك وضح حدَّین، ذو سالح مالال ١
 انھ من ناحیة یفك كرب ومن ناحیة أخرى خطورة الدین على المسلم یوم القیامة 
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  .المسلم ألخیھ المسلم إعانة طرق من طریقین اذكر ٢
  من صفات المسلم أن یعین إخوانھ المسلمین من قرض وغیره

  القرض أو العاریةجواز أخذ المسلم من مال أخیھ على سبیل 

  

 

 حدیث ضوء في یفعل فماذا الوفاء، على عزمھ مع المال ردِّ عن المسلم عجز إذا ٣
  »؟ الحدیث ...ألخیھ مظلمة لھ كانت من(  صلى اهللا علیة وسلم :اهللا رسول

  .أن یبحث عن مسلم یسد عنھ دینھ
 
 ھریرة أبي اسم ما ٤

الرحمن بن صخر الدوسي نسبة عبد شمس بن صخر ولما أسلم أسماه رسول اهللا عبد 
 .قبیلة دوس إلى

**************************************************************  

  الحدیث التاسع والثالثون

  

  .الظلم حكم على دلِّل
 فقال »، مظلومًا أو ظالمًا أخاك انصر« اهللا رسول قال :قال عنھ اهللا رضي أنس عن

 :قال أنصُرُه؟ كیف ظالمًا، كان إن أفرأیت مظلومًا، كان إذا أنصُرُه اهللا رسول یا :رجل
  نصُره ذلك فإن الظلم، من تمنُعُھ أو تحجُزُه«
 
 ونشرھا العدل قیمة تحقیق اإلسالم مقاصد من أن على یدل ما الحدیث من استنبط ٢
  .الناس بین

  أن ینصر أخاه ظالم أو مظلوم ومظلوم برده عن ھذا الظلم فبھذا یتحقق العدالة
 
  .العبارة ھذه معنى وضِّح مضاعف ظلم ظلمھ على الظالم إعانة ٣

 مع عادًال یكون أن المسلم فعلى والشر، الظلم بذوین والخیر العدل على یحرص اإلسالم
 .اآلخرین ومع نفسھ
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 نصرة من أم الظالم نصرة من ھذا ُیعّد ھل الدخان، یشرب من تنصح حینما ٤
  .ذلك وضِّح ؟المظلوم

  .ألنني أقصد عمل الخیر. من نصرة المظلوم
 
 مالك بن سألن صلى اهللا علیة وسلم محمد نبیِّھ دعوة اهللا استجاب كیف وضِّح ٥

 .والولد المال العمر وبركة بطول عنھ اهللا رضي
فعاش تسعا وتسعیـن سنة، ورزق من البنین والحفـدة الكثیریـن كما أعطاه اهللا فیما 

أعطاه من الرزق بستانا رحبا ممرعا كان یحمل الفاكھة في العام مرتین، ومات وھو 
   ...ینتظر الجنة

****************************************************  

  الحدیث األربعون

  .الكلمة ھذه ؛وما یضادُّ» الظلم« كلمة مرادفات بعض اذكر
 العدل:  الظلم مضاد واالفتراء البطش ھو:الظلم

  
  مسلمین؟ غیر أھلھا كان إذا المظالم ردِّ حكم ما ٢

   والعدل وال یجوز التعدي على األخریین األمانة البد أن ترد اإلسالم دین 

 

  المظالم؟ ردِّ في اإلسراع یجب ماذال ٣
  .حتى ال یسود الظلم ویتفشى في المجتمع ویفسده

 
 القیامة؟ یوم الحقوق ردُّ یكون كیف ٤

 قال صلى اهللا علیھ وسلم
ال یكون  أن منھ الیوم قبل ل، فلیتحل شيءأو عرضھ من ألخیھ من كانت لھ مظلمة

 مظلمتھ وان لم یكن لھ حسنات  كان لھ عمل صالح اخذ منھ بقدرأندینار وال درھم 
 .سیئات صاحبھ فحمل علیھ اخذ من

 كالجبال ولكنھ اخذ مال ھذا وضرب ھذا كثیرة بحسنات أتى من القیامةوالمفلس یوم 
 . فال یبقى لھ منھا شيء فیطرح في النار بسببھامحسناتھ فیأخذون
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*************************************************************  

  الحدیث الحادي واألربعون

  .لھا المضادَّة الكلمات بعض وھات ،"المعروف" مرادفات بعض احصر
  فعل الشر / والمضاد /فعل الخیر والبر :المعروف

 
  .تدرسھ الذي الحدیث دالالت خالل من التآخي، یسوده مجتمعًا صف ٢

  .مجتمع ھادئ یسوده الحب والتراحم والتأخي بین الناس
  ھو؟ ما .السالم بتحیة یتعلق فیما الصحابة بقیة عن بھ تمیز ٌلفع ذرٍّ ألبي ٣

 تواضع عیسى إلي ینظر أنمن سره (یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
  )  ذرأبي إليفلینظر 

  

*****************************************************************  

  الحدیث الثاني واألربعون

  ؟ المؤمن أمر من   اهللا علیھ وسلمصلى الرسول تعجَّب لماذا
  أحوال الناس تتقلب بین الرخاء والشدة والضیق والسعة فالمؤمن مرتبط باهللا تعالى

 
  .ذلك وضِّح اإلیمان، عالمات من والشكر الصبر ٢

بالصبر والشكر ینال المسلم خیري الدنیا واآلخرة المسلم الحق ھو الذي یتدرب على 
  الصبر عند المصائب

  
  بالشدائد؟ ابتالئھ عند یفعلھ أن المسلم على یجب ماذا ٣

  .الصبر والتوجھ إلى اهللا بأن یخفف عنھ الشدائد
  
 عربیًّا؟ كونھ مع رومي بأنھ عنھ اهللا رضي صھیب وصف لماذا ٤

  .ألنھ وقع أسیرا للروم وتربي وترعرع بینھم ، حتى تعلم لغتھم وطباعھم

  

***********************************************************  
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