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  ...)من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ( حديث أبي هريرة : احلديث الثالث

  

�	���א����و	��������� �

� �

� �

� 
 

  
  
 

  . هو فوق ذلك كله؛ قول وفعل واعتقاد بالقلب فقط، وال عمالً باجلوارح فقط، اإلميان ليس قوالً باللسان فقط، وال تصديقاً�
  

  . قول احلق وما فيه خري يف الدين والدنيا-شهادة أن ال إله إال اهللا : ��ل�������ن -                       
                      - �����������  .قتناعه اإقرار القلب مبقتضيات ال إله إال اهللا، وا: 
                      - �  .فعل ما أقره القلب من مقتضيات ال إله إال اهللا: #"!��� �א�

  
  

<<<<í¾çv×Ú :فال يعترب مقتنعا من يقول ما ال يفعل أو يفعل جمرباً مكرها أو يفعل وهو غري مطمئن لفعله. دليل االقتناع الفعل االختياري .  
  

  ...). قول اخلري-إكرام الضيف  -اإلحسان إىل اجلار ( اإلميان سلوكات اجتماعية؛ �
  

 فمن كمال اإلميان اإلحسان وقول اخلري؛ ومن نقصان اإلميان  يتأسس حسن اجلوار، وإكرام الضيف، وقول اخلري على أسس إميانية،�
  .ترك اإلحسان والقول السيئ

  

  : اآلثار االجتماعية لإلميان من خالل احلديث�


�	���ل�א��������  

� �
      التعامل مع الناس            التعامل مع الضيف         التعامل مع الجار

  
 إن استعانك -إذا استقرضك أقرضته 

 إن احتاج - إن مرض عدته-أعنته
 إن - إن افتقر عدت عليه-أعطيته

  ...أصابه خري هنأته

  إطعامه- استقباله أحسن استقبال-
  ... معاملته بإحسان-أحسن الطعام

 – األمر باملعروف – إفشاء السالم -
 ترك املرء ما ال -والنهي عن املنكر

  -يعنيه

  

� �

1�� J؛	د����א���ن�א����ن����א����� �

2� J؛����د����א���ن��"!אم�א�� 

������3� Jد����א���ن�%�ل�א$#؛��  
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� �
� �

   )11/سورة احلجرات(".وال تنابزوا باأللقاب:"  انا اهللا عز وجل عن التنابز باأللقاب يف قوله تعاىل -
  .................................................................؟بأيب هريرة" ن بن صخر الدوسيعبد الرمح" لماذا ينادي الصحابة ف

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

  : تعريفا ومتثيال يف اجلدول التايلميز بني منت احلديث وسنده  �
 سند الحديث  متن الحديث  

   א�&�%�$

   א�&"'�!

  

  :        عرف اإلميان لغة واصطالحا �
                                                 ...........................   ...........................................................................: اإلميان لغة-              
  ............................................................................................:اإلميان يف االصطالح             -  

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

  ...................................................................................................................اذكر أسس اإلميان وأركانه �

....................................................................................................................................................  
  )يرسم اجلدول خلف الصفحة(: حتدث احلديث عن بعض آثار اإلميان االجتماعية امأل اجلدول مبا يناسب  �

 مظاهرها  دليلها حكمها  تعريفها  آثار اإليمان 

 اإلحسان إىل اجلار -

  
  
 

   

-  
  
 

  
 

   

-  
  
  

  
 

   

  

وحدد الدروس اليت ميكن أن .  راجع ِفهِرس الكتاب.ميكن استثمار نص احلديث يف دروس من الدروس اليت درست يف هذه السنة �
  .يستثمر فيها، مع التعليل املناسب

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

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

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

ïmbj�nØß@âìÓc OOOOOOOOOO 
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  ...)الطهور شطر اإلميان ( حديث أبي مالك األشعري: احلديث الرابع

  

�:	���א����و	����������− �

  .א�/.�	�3/!�א���ن�LLא���0�1وא�/.�	-�وא�+*�()�'&��א���ن �
  .مجال الظاهر/ البدين/ مجال الباطن، واخلارجي/ القليب/ ها الداخلي يدل هذا على أمهية الطهارة بشقي�    
  .الطهارة؛ يف احلديث نصف اإلميانارتباط الطهارة باإلميان ارتباطٌ وثيق؛ هلذا عدِت؛  �    

  

�:אن�א�4�+�5�6�789 �  7AW>�א@?�و3<!>=>��;�
  ... الطمأنينة القلبية والسعادة والسكينة- الزيادة يف الرزق - نيل األجر والتواب-:  يترتب عن محد اهللا��    

  

� CDوא��E�8�D��@�7א+F�G�*F�H��)�7�IW  
تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من :"  قال تعاىل كل ما يف الكون يسبح هللا عز وجل، لكن ال نفْقَه تسبيحهم،�    

  )44/سورة اإلسراء( ". ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراشيء إال يسبح حبمده،

سبحان اهللا  سبحان اهللا وحبمده،:  إىل الرمحن حبيبتانن خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان،كلمتا:" ص الرسول قال����    

الترتيه والتقديس؛ تنِزيهه عن الشريك وما ال يليق به سبحانه وتعاىل وجبالله؛ ونفي ما يستحيل يف   والتسبيح هو،)متفق عليه."( العظيم
  .حقه

  

� �JK!L؛�و�K7د�א��IF�-M&א��(��Nم�א��K�789א��O��F�<PQ�R��  Wא�+)؛�وSول�
  

  .واملنكر والبغي ودي إىل الصواب تنهى الصالة عن الفحشاء -                 
  .تعددةٌ دينيةٌ وصحيةٌ واجتماعيةٌ للصالة فوائد م-                
  .م احلسابنوراً يعرفُونَ به يو يبعث اهللا يف وجوه املصلني -                
  ... صالة اجلماعة واجلمعة والعيدين واجلنازة والنوافل: الة يف احلديث مطْلَق الصالة الص-                

  

)�دאل��U�Fא�/�F)�وא��TDل ���Nم�א��K��.�V!WXن��Y!6�4�%7&א�K  
  ... والصدقات التطوعيةالزكاة املالية، وزكاة الفطر،:   تشمل الصدقات�       
   فهي برهان على اإلميان؛ ، فضل الصدقات عند اهللا عظيم�       

  : فوائد الصدقات كثرية�       
  فوائد نفسية  فوائد اجتماعية  فوائد اقتصادية

  

 الرفع من املستوى االقتصادي للفقراء -
  ...وذوي احلاجة اخلاصة

 حتقيق التكافل االجتماعي والتضامن -
  ...يةبني أفراد اتمع واألسرة الدول

 ضاء على الشح والبخل واألنانية، الق-
  ...والبغضاء واحلسد وحب الدنيا

  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                                  �                                                                                      

           

  

5 Ìè†�Ö]<ëçfßÖ]<oè‚£]<àÚ<l^Ú^Â� <ë�^�]ì�^qý]<±cíéÚø‰ý]<íée�Ö]<»<  

  
  
  
  

  Wא�&_�[�D^�א�[!ج��و'�	�D�K�]�O6�0א�&�6!ون �   
       ���’Ö]<Ìè†Ãi :الَِء حبسن األدب أونالوقوف مع البهو الثبات على احلق يوم اِملح .  
       � �’Ö]<Å]çÞ_V  


	��� ����)            أ� ����� ��
  ... واحلقوق تضيع؛ واألعراض تهتكهو الصرب وحرمات اهللا تنتهك،: �


����)           ب� ����� ��
� :ويشمل الصرب:  
�è‚Ö]<Ù^�]<»V< <

   �  �����
� ��� ��
  ...)حتتاج إىل صرب والزكاة كذلك فالصالة لصرب عليها كي تؤدى على أكمل وجه،والعبد حيتاج إىل ا(�

   ��� ������ ��� ��
  ...)ا وترغب فيها كالزنا وأكل مال الغريي مغِرية تنجِذب النفوس هلفما أحوج العبد إىل الصرب عليها فه(�
<<<<<ëçéÞ‚Ö]<Ù^�]<»V< <
  � ��
� ��� ��
  .)..كفقد عزيز أو مرض قريب وحبيب  (�� � !��$�#" !���� ��

  � %&'�()! *��
� "&�  ��� ��
  ...  والتماس األعذار للمخطئني منهم واملتجاوزين احلدود يف القول والفعل�

  � %&����+! %&�,�-+! .�(/0� 1�2�+ ��� ��
  . ولكن مثارها حلوة نضرة، فالتربية ليست سهلة وال يسرية،�
  

� (��Nم�א��Kא�+�س����  Wא�N!�ن�د�
  . الذين يقرؤونه ويلتزمون حدوده؛ فهؤالء جزاؤهم اجلنة-:عضهم يكون حجة لب-  
  

نه وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسو:"... ص الرسول جاء يف فضل تالوة القرآن ومدارسته قوله *  

  )رواه مسلم(  ..."هم اهللا فيمن عنده وحفَّتهم املالئكة وذكربينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغَِشيتهم الرمحة،
   

  .فهؤالء جزاؤهم النار  أو يقرؤونه وال يلتزمون تعاليمه؛- الذين ال يقرؤونه وال يلتزمون حدوده-: يكون حجة على بعضهم - 
 

� aن�b�c9bQ���  9QW]�א�+�س��dא�7'
 -  طائعون هللا  ولرسوله- موحدون هللا -:م من صفاÕø�]æ<h]„ÃÖ]<àÚ<ÜãŠËÞ_<êŽÏŽjłÃŁÚ<àèˆñ^ËÖ]<°B]Ć†Ö]<êÃ‰W - أ

  ... متواصون باحلق والصرب- صاحلون مصلحون-صابرون يف احلق

 متماشون - منافقون - عاصون- كفار-: ؛ من صفام‰á^Şé�×Ö<ÜãŠËÞ_<êÃñ^eæ<ÜãŠËÞ_<êÏeçÚ<àè†‰^¤]<êÃ - ب
 ...بالفحشاء واملنكر

 

 

  

� �
� �
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  .............................................................................................نبوي أم قدسي؟ برهناحلديث الذي بني عينيك  �
.......................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................تعرف على أيب مالك الشعري �
.......................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................استخرج الفضائل اليت ذكرها احلديث �
.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
  : ألنواع العبادات التالية احلديث وفقاًصنف الفضائل اليت تضمنها �

 عبادات قلبية عبادات بدنية عبادات مالية

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

  

  :من هؤالء الذين يكون القرآن �
  

  
  
  
  
    
  

  :دقات على املستويات التاليةالص حتدث عن فضائل  �
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