


[0]

 ف  العامـبرنامج  نص
 

ة/ـللطال
...............................................

 

 
 



[1]

 حمتويات الربنامج
 على قسنني:  هذا الربىامُخحيتوي 

.ملسو هيلع هللا ىلصالقسه األول: حفظ عشرة أحاديث مً أحاديث الييب 
 القسه الثاىي: عنل مخسة أحباث .
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 مكافأة الربنامج
 .يف ىهاية الربىامخ، يته االطالع على األحباث اخلنسة، وتقيينها
 حاديث، وُيعطى الدججة انمياسبة.لأل وفهنه حفظه ُيسأل الطالب يف
  حالة تيفيذ الربىامخ بكفاءة، حيصل الطالب على هدية تشحيعية تقديرية .يف
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الحذيج األول:
اَشُدوا، َولَ  َتَباَؽُضوا، لَ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ِ َرُشوَل  َأن    َمافٍِك  ْبنِ  ظن َأَكسِ  وُكوا َتَداَبُروا، َولَ  ََتَ ـُ  اَّلل ِ ِظَبادَ  َو

امٍ  َثاَلَثةِ  َؾْوَق  َأَخاهُ  ََيُْجرَ  َأنْ  دُِْسؾِمٍ  ََيِل   َولَ  إِْخَواًكا، [.البخاري ومسلم]«َأي 
ما يستفاد من الحذيج: 

 .يـفاكا ظن ُبغض اآلخرين وـرهفم، وحسدهم، ومؼاضعتفم 

 .أن كؽون مجقًعا ـاإلخوة،  َيب بعضـا بعًضا 

  هنجر أحًدا أـثر من ثالثة أيام.ل جيوز أن

الحذيج الثاني:
ُركَ »: َؿاَل  َأْظَؾُم، َوَرُشوُفهُ  اَّلُل: َؿاُفوا «اْفِغقَبُة؟ َما َأَتْدُرونَ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ َرُشوَل  َأن   ُهَرْيَرَة، َأِب  َظنْ  ـْ  َأَخاكَ  ِذ

انَ  إِنْ  َأَؾَرَأْيَت  ِؿقَل  «َيْؽَرهُ  بَِم  انَ  إِنْ »: َؿاَل  َأُؿوُل؟ َما َأِخي ِف  ـَ ْ  َوإِنْ  اْؽَتْبَتُه، َؾَؼدِ  َتُؼوُل، َما ؾِقهِ  ـَ  ؾِقهِ  َيُؽنْ  َل

ت هُ  َؾَؼدْ  [.مسلم]«ََبَ
ما يستفاد من الحذيج: 

 ،أو ، شواء ـان: األخ أو األصدؿاء وإن ـان ؾقه ما أؿول بم يؽرهه وهي أن أذـر ؽري افِغقبة حرام

 أو أي صخص. اجلرانواألؿارب 

 .إذا ـاكت افغقبة حراًما، ؾافبفتان أصد حرمة، وافبفتان: أن أذـر ؽري بم فقس ؾقه 

 قبة تلـل احلسـات، وتزيد افسقئات، وتغضب رب افزيات.افغ

الحذيج الثالج:
ن   إَِذا َأْرَبعٌ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ َرُشوَل  َأن   َظْؿٍرو، ْبنِ  اَّللِ َظْبدِ  ظنْ  ْكَقا ِمنَ  َؾاَتَك  َما َظَؾْقَك  َؾاَل  ؾِقَك  ـُ  ِحْػظُ : افد 

ةٌ  َخؾِقَؼٍة، َوُحْسنُ  َحِديٍث، َوِصْدُق  َأَماَكٍة، [.أمحذ]«ُضْعَؿةٍ  ِف  َوِظػ 
ما يستفاد من الحذيج: 

 مجع خصال اخلر.األربعة من َتع َبذه األخالق ، 

 .ظؾقك بحػظ األماكة، ؾال ختن أحًدا أيا ـان 

  ،وحسن أخالؿك، وـن ظػقًػا ف ملـؾك ومؼبك ومؾبسك.ـن صادًؿا ف حديثك

ملسو هيلع هللا ىلص القسم األول: حفظ عشرة أحاديج من أحاديج النبي
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الحذيج الرابع:
ن   َمنْ  َأْرَبعٌ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص افـ بِي   َأن   َظْؿٍرو ْبنِ  اَّلل ِ َظْبدِ  َظنْ  انَ  ؾِقهِ  ـُ اَكْت  َوَمنْ  َخافًِصا، ُمـَاؾًِؼا ـَ  َخْصَؾةٌ  ؾِقهِ  ـَ

اَكْت  ِمـُْفن   َث  َوإَِذا َخاَن، اْؤُُتِنَ  إَِذا: َيَدَظَفا َحت ى افـَِّػاِق  ِمنَ  َخْصَؾةٌ  ؾِقهِ  ـَ َذَب، َحد   َوإَِذا َؽَدَر، َظاَهدَ  َوإَِذا ـَ

[.البخاري ومسلم]«َؾَجرَ  َخاَصمَ 
ما يستفاد من الحذيج: 

 .من ـاكت ؾقه واحدة من هذه األربعة، ـان مـاؾًؼا 

 .احذر: اخلقاكة، وافؽذب، وافغدر، وافُػجور ف اخلصومة 

الخامس: الحذيج
 َفهُ  َؾْتَح  إِل   ُُمَْتِسًبا، إَِفْقِفَم  ُيْصبُِح  ُمْسِؾَمنِ  َوافَِدانِ  َفهُ  ُمْسؾِمٍ  ِمنْ  َما »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ِ َرُشوَل  َأن   َظب اٍس، اْبنِ  َظنِ 

انَ  َوإِنْ  -اجْلَـ ةِ  ِمنَ : َيْعـِي- َباَبْغِ  اَّلل ُ ا َأْؽَضَب  َوإِنْ  َؾَواِحٌد، َواِحًدا ـَ ْ  َأَحَدُُهَ  َيْرَض  َحت ى َظـْهُ  اَّلل ُ َيْرَض  َل

[.ي، للبخاراألدب املفزد]«َطَؾَمهُ  َوإِنْ »: َؿاَل  َطَؾَمُه؟ َوإِنْ : ِؿقَل  َظـُْه،
ما يستفاد من الحذيج: 

 .من أصبح ووافداه راضقان ظـه، ؾتح اَّلل فه باًبا إػ اجلـة 

 أبواه. ل يرض اَّلل ظن اإلكسان، إل إذا ريض ظـه 

الحذيج السادس:
؟ اْدُْسؾِِؿغَ  َأي   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ َرُشوَل  َشَلَل  َرُجاًل  إِن  : ؿال اْفَعاِص، ْبنِ  َظْؿِرو ْبنِ  اَّللِ ظن َظْبدِ   َشؾِمَ  َمنْ »: َؿاَل  َخْرٌ

[.البخاري ومسلم]«َوَيِدهِ  فَِساكِهِ  ِمنْ  اْدُْسؾُِؿونَ 
ما يستفاد من الحذيج: 

  بؾساكه ول وبقده. يمذي أحـًداخر افـاس: افذي ل 

الحذيج السابع:
انَ »: َؿاَفْت  َظاِئَشَة، َظنْ  ؾِِه، َوُضُفوِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ  َرُشوُل  ـَ ِه، ِف َكْعَؾْقِه، َوَتَرج  ؾِّ ـُ َن ِف َصْلكِِه  البخاري]«َُيِب  افت َقؿ 

[.ومسلم
  معاين الكلامت:

نَ   افبدء بافقؿغ ف ـل يشء. :التََّيمُّ

أي افوضوء وافغسل.: ورهه  وط                   تٌيح افشعر. :لهجُّ رَ وتَ              أي ف فبس احلذاء. نعليه:يف 



[4] 

 

 ما يستفاد من احلديث:

 .ابدأ بافقؿغ ف مجقع أمورك، ؾاشتعمل افقؿغ برـة وشـة 

 ل بافق  وحذائك بافقؿغ.غ، وافبس مالبسك ، وادخل افبقت وافغرؾة بافقؿؿغ، وارشب بافقؿغـُ

 الحذيج الثامن:
ْ  َمنْ  ِمـ ا َفْقَس »: ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ِ َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  َظب اسٍ  اْبنِ  َظنْ  رْ  َصِغَرَكا، َيْرَحمْ  َل بَِرَكا َوُيَوؿِّ  .[الرتمذي]«ـَ

 ما يستفاد من الحذيج: 
 .ديــا يعؾؿـا أن كرؾق بافصغر وكرمحه ول كعتدي ظؾقه 

 احسام افؽبر وتوؿره، مفم ـان.ـا أوجب ظؾقـا ديـ 

 الحذيج التاسع:
ـُْت : َؿاَل  َظب اٍس، اْبنِ  َظنْ  ؾَِمٍت، ُأَظؾُِّؿَك  إِّنِّ  ُؽاَلمُ  َيا»: َؾَؼاَل  َيْوًما، ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل ِ َرُشولِ  َخْؾَف  ـُ  اَّلل َ  اْحَػظِ  ـَ

َػْظَك، اَهَك، ََتِْدهُ  اَّلل َ اْحَػظِ  ََيْ ةَ  َأن   َواْظَؾمْ  بِاَّلل ِ، َؾاْشَتِعنْ  اْشَتَعـَْت  َوإَِذا اَّلل َ، َؾاْشَللِ  َشَلْفَت  إَِذا َُتَ  َفوْ  األُم 

  َيـَْػُعوكَ  َأنْ  َظَذ  اْجَتَؿَعْت 
ٍ
ء ْ  بَِقْ   إِل   َيـَْػُعوكَ  َل

ٍ
ء َتَبهُ  َؿدْ  بَِقْ وكَ  َأنْ  َظَذ  اْجَتَؿُعوا َوَفوْ  َفَك، اَّلل ُ ـَ   َيُُض 

ٍ
ء  بَِقْ

 ْ   إِل   وكَ َيُُض   َل
ٍ
ء َتَبهُ  َؿدْ  بَِقْ ْت  األَْؿاَلمُ  ُرؾَِعِت  َظَؾْقَك، اَّلل ُ ـَ ُحُف  َوَجػ    .[الرتمذي]«افص 

 تفاد من الحذيج:ما ُيس
 .إذا ـاكت يل حاجة، ؾابدأ بافدظاء وافسمال من اَّلل 

 .إذا ــت مع اَّلل، ـان اَّلل معك، ؾؽن َّلل ـم أراد، يؽن فك ـم تريد 

 العاشر:الحذيج 
يَمنِ  َصْطُر  افط ُفورُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ َرُشوُل  َؿاَل : َؿاَل  اأْلَْصَعِريِّ  َمافٍِك  َأِب  َظنْ   اْدِقَزاَن، َُتَْلُ  َّللِ ِ َواحْلَْؿدُ  اإْلِ

َنِ  َّللِ ِ َواحْلَْؿدُ  اَّللِ َوُشْبَحانَ  ًَ ْ َمَواِت  َبْغَ  َما - َُتَْلُ  َأوْ  - َُت اَلةُ  َواأْلَْرِض، افس  َدَؿةُ  ُكوٌر، َوافص   ُبْرَهانٌ  َوافص 

ْزُ  ةٌ  َواْفُؼْرآنُ  ِضَقاٌء، َوافص  ل   َظَؾْقَك، َأوْ  َفَك  ُحج   .[مسلم]«ُموبُِؼَفا َأوْ  َؾُؿْعتُِؼَفا َكْػَسهُ  َؾَباِيعٌ  َيْغُدو افـ اسِ  ـُ
 ما يستفاد من الحذيج: 

  ،وشبحان اَّلل.أـثر من ذـر اَّلل ف ـل وؿت، وظؾقك باحلؿد َّلل 

 .حاؾظ ظذ افصالة، واحرص ظذ افصدؿة، وَتذ بافصز 

 .اجتفد ف حػظ افؼرآن؛ ؾنكه يشػع فك يوم افؼقامة، ويدخؾك اجلـة 
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البحج األول:

جدقدة يف م اؾعشرة املبشرون باجلنة؟ واؽتب ثالثة أدطر عن ؽل واحد، وفل ؾدقك ػكرة ؿن ُف

 حفظهم بسهوؾة ؟

البحج الثاني:

ؽم عدد األـبواء واؾردل، ؿع ذؽر احلدقث اؾذي قدل على ذؾك، واؾفرق بني: اؾنيب واؾردول ؟

البحج الثالج:

، ؿع ذؽر اؾعام اؾذي حدثت ػوه.ملسو هيلع هللا ىلصاذؽر أمساء عشر غزوات ؾلنيب 

البحج الرابع:

ُؾقب بذي اؾنورقن، ؿا دبب اؾتسموة، اثنان ؿن اؾصحابة:أحدفما ُؾقب بذي اؾنور، واآلخر: 

 واؽتب دبب إدالؿهما؟

البحج الخامس:

 أدطر، ػضل األب واألم، ؿع اإلجابة على اؾنقاط اؾتاؾوة: 10اؽتب ػوما ال قزقد عن 

] فل أـت باٌر بأبوك وأؿك؟ إذا أغضبتهما ؿاذا تفعل؟ فل حتزن إذا عققتهما ؟ ؿن حتب 

أؽثر، األب أم األم، وملاذا ؟  [.



القسم الثاني: خمست أبحـاث 
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 :عزيزي الطالب، من وجهة نظرك الشخصية 
 و تقييمك لمربنامج ؟ـما ه 

........................................................................ 
 ماذا استفدت من الربنامج ؟ 

........................................................................ 
 ؟ ت لربنامج جديدهن لديك مقرتحا 

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

........................................................................ 
 وملاذا ؟ ،)نعم( أو )ال( يف حفظ أحاديث نبوية أخرى: هن ترغب 

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

 كيف أجبت عمى أسئمة البحث ؟ وهن ساعدك أحد من األسرة ؟ 
........................................................................

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

الشيخ أمحذ علوانؿع متنواتي/ 
.ؾطالب، ملزقد ؿن اؾتفوق واؾرُّؼيحبابي األ




