


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
           

 ودٖس املدزضٛ                                                                          وعمي املادٚ                                                              

 عٕض وسع٘ احلسب٘أ.                                                                   أ.وٍدٖن بَ ذلىد الفكْٗ                                  

 

 

  االبتدائ٘ الطادعلمضف                  

  احلديث والسريةملادة 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليم وزارة

 القنفذةإدارة التربية والتعليم بمحافظة 

 االبتدائية الفتحدرسة م

 



 السادس االبتدائي الضف

 احلديث والسرة املادٚ

 مع الصغار الـبي   الٕحدٚ األٔىل

 

  الٍيب  , ْٖلد ًٛ ًٛ خاص َُّ لمضػاز وكاٌ ََ التعاون وع اجلىٗع , إالَّ َأ كاُ حَط

 لّٗي وصٖدًا وَ االِتىاً ٔالسعاٖٛ , ٔوَ مناذج تعاومْ وع الضػاز : فكد كاُ ٖٕ

 

  ؾؽان  يامزح افصغار ويالظبفم , ؿال أكس بن مافٍك  ـان رشول اهلل :  : يؼول ألٍخ يل صغر 

) ُ ٍ َما َؾَعَل افـَُّغرر  .  ) َيا َأَبا ُظَؿرر

  وـان ق , ؾقستبؼون ؾقؼعون ظذ طفره وصدره ؾقؼبؾفم يُصفُّ بعض صغار افصحابة , ؾقلمرهم بافسبا

 ويؾتزمفم . 

 

  ؾؽان  : حيوضفم بافتوجقه واإلرصاد ومن األمثؾة ظذ ذفك 

  : َك قـِ قؿِ بَ  لر ـُ , وَ  َشمِّ اهللَ,  مُ اَل ا ؽُ ) يَ توجقفه فؾغالم افذي ـاكت تطقش يده يف افصحػة , حقث ؿال فه  ,

 .  ( قَك ؾِ ا يَ ِمم  لر ـُ وَ 

  

  روى شفل بن شعد افساظدي  أنم رشول اهلل ,  ُأيت بؼاب ؾؼب مـه , وظن يؿقـه ؽالم وظن

ِطَي ) أَ يساره األصقاخ , ؾؼال فؾغالم :   ( َتلرَذُن يِل َأنر ُأظر
ِ
ال أوثر , ؾؼال افغالم : واهلل يا رشول اهلل  َهُمالَء

 يف يده .  بـصقبي مـك أحدًا , ؿال : ؾلظطاه رشول اهلل 
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 ن ؾؽا  من تؼديره فؾصغار أكه ـان هيدي هلم , ؾعن أيب هريرة  أن افرشول  ـان إذا ـان أتوا افـاس

 يدظو أصغر وفقد فه ؾقعطقه ذفك افثؿر . إفقه إذا رأوا أول افثؿر 

 

  ؾؽان  ـثرًا ما يدظو فؾصغار , ؾعن ابن ظباس ريض اهلل ظـفام ؿال : ضؿـي رشول اهلل دره إػ ص

َؿَة (وؿال :  ؽر ُه اْلرِ  .  ) افؾمُفمم َظؾِّؿر

  

  ٍث  –َمرم بعبداهلل بن جعػر ريض اهلل ظـفام وهو يبقع مع افغؾامن  , َأنم رشول اهلل  ظن ظؿرو بن ُحَرير

 .   ) افؾُفمم َباِركر َفُه يِف َبقرِعِه (ؾؼال :  –أو افصبقان 

  4 

 

  5 
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 1 

 

 :  التعسٖف بالضخاب٘ عبداهلل بَ عىسٔ 

امسْ

صفاتْ

فضائمْ

ٔفاتْ

 دٖح : وعاٌ٘ احل 2 

 معناها الكلمت
لٗظ وٍا

ٖسحي صػريٌا

 ٖعسف غسف كبريٌا



 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمىت أُ :  2 

 
 من صور الرمحة بالصغر :  

 .محؾه وتؼبقؾه  .4

 الدعاء له .  .5

 إهداؤه .  .6

رمحة الصغر واحرتام الؽبار 

من الصػات التي حث عؾقفا 

 اإلسالم ورغب هبا

 

 :  احرتام الؽبرمن صور  

 محؾه وتؼبقؾه . .1

 الدعاء له .  .2

 إهداؤه .  .3



 االبتدائي السادس الضف

 الحديث والسرية املادٚ

 مع ذوي َرِحِمِه النبي  الٕحدٚ الجاٌٗٛ
 

  : املساد برٔٙ السَِّحِي 

  : املساد بضمٛ السَِّحِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ْمناذج وَ صمت  : ْلسمح 

 

 

 

 

ُِّي   َوَخبَُّت
 

ُِّي  ٌُِضُخ
 

ِِِي   التََّمطُُّف َوَع َصِػرِي

ِِِي ًُ َكِبرِي  اِحِتَسا
 

ُِّي  ٌُ ُِّي َأِحَصا ُوَػاَزَكُت
 

ِِّي ِٗ ٍَاُء َعَم  الجَّ
 

 لسمحْ مناذج وَ صمتْ 
 



 





 

 1 

 

 :  التعسٖف بالضخاب٘ أب٘ ِسٖسٚ 

امسْ

صفاتْ

فضائمْ

ٔفاتْ

 وعاٌ٘ احلدٖح :  2 

 معناها الكلمت
تعبد اهلل ٔال تػسك بْ

تضن السحي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمىت أُ :  2 



 السادس االبتدائي الضف

 احلديث والسرة املادٚ

 مع جؾسائه الـبي  الٕحدٚ الجالجٛ

 

 

 .. داذا ؟ ي ـان افصحابة ريض اهلل ظـفم حيبون اجلؾوس مع افـب

  وَ صفات الٍيب   : ْوع جمطائ 



افتواضع يف ملـؾه ومؾبسه ومرـبه وجمؾسه , ؾؽان جيؾس مع أصحابه ؾقجيء افغريب ؾال يدري أهيم 

 حتى يسلل , وـان يؽره أن يؼوم أصحابه فه إذا دخل ظؾقفم .  رشول اهلل 



 رأشه إصغاًء فه . إذا أرس إفقه أحد حديثًا يف أذكه مل يرؾع رأشه حتى يرؾع ادتحدث  ؾؽان 



مـذ  ما حجبـي افرشول ؿال :   ـثر افتبسم مؼق افوجه مع جؾسائه , ؾعن جرير  ؾؽان 

 .  أشؾؿت وال رآين إال تبسم يف وجفي

 

 حيب الضخابٛ زض٘ اهلل عٍّي اجلمٕع وع الٍيب  ِن عسفتي ؟! ملاذا ؟ 



 



ادسؾم , وألن إقامة الرجل من جمؾسه يولد  دـع استـؼاص

 العداوة والبغضاء . 

 جيؾس حقث اكتفى به ادجؾس وإن كان ادجؾس ممتأًل

 فؾقتػسحوا ويوسعوا له . 

 

 

 1 

 

 :  التعسٖف بالضخاب٘ أب٘ ِسٖسٚ 

امسْ

صفاتْ

فضائمْ

ٔفاتْ

 وعاٌ٘ احلدٖح :  2 

 معناها الكلمت
ال ٖكٗىَ أحدكي السجن

وَ دلمطْ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمىت أُ :  2 

  



 االبتدائي السادس الضف

 الحديث والسرية املادٚ

 وتعامله مع جريانه  لنبي ا السابعٛالٕحدٚ 
 

 

  كان خالد يرمي النفايات عند باب جريانه . ما رأيك بتصرفات خالد ؟ وهل كان يطبق

  مع جريانه : لتعرف اجلواب اعرف هدي النيب مع جريانه ؟ ..  هدي النيب 

  ْٖوَ ِد   : ٌْوع جريا 



ويتػؼد أحواهلم وهيدي هلم , ويالضف صبقاهنم ويزور مريضفم  حيسن إػ جراكه ـان افـبي 

 صور إحساكه إػ جراكه ما يع : ويشارـفم أؾراحفم , ومن 

 اإلِداء هلي :  

أمر أن تذبح صاة ؾقؼسؿفا                                                                          أن رشول اهلل  ظن أيب هريرة 

 اجلران ؿال : ؾذبحفا ؾؼسؿفا بغ اجلران وبؼقت افذراع ..  بغ

 عٗادٚ وسٖضّي :  

.                                                                    ؾؿرض زيٌد ؾعاده  جارًا فؾـبي  ـان زيد بن ثابت 

 من وجع ـان بعقـي (  : ) ظادين رشول اهلل  وؿال زيد بن أرؿم 



 يؼابل إشاءة ـػار ؿريش بافتعامل اْلسن وافصز ظذ اجلار , متثاًل بؼول اهلل تعاػ :  ؾؽان 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱٱ

َّ زن رن  مم  

 

 



 



 

 

 1 

 

 :  عائػٛ زض٘ اهلل عٍّا ٛالتعسٖف بالضخابٗ

اامسّ

اصفاتّ

افضائمّ

أفاتّ

 وعاٌ٘ احلدٖح :  2 

 معناها الكلمت
وا شاه 

جربٖن 

 ضٕٗزثْ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمىت أُ :  2 

حرص اإلسالم عذ ما 

يشقع األلػة وادحبة 

 والتآخي بني ادسؾؿني

, وحرمة  رفضل إكرام اجلا

 إحلاق األذى باجلار



 السادس االبتدائي الضف

 احلديث والسرة املادٚ

 اخلدم والعامل مع  الـبي   اخلاوطٛالٕحدٚ 

 

  أتعسف عمٜ ِدٙ الٍيب  : ْوع خدو

 : عٗادتّي  (1

فقزوره وؿال فه : ) أشؾم( , ؾـظر  ن ظـده خادم هيودي ؿد مرض , ؾذهب إفقه افـبي ؾؼد ـا

وهو يؼول : ) اْلؿد اهلل  افغالم إػ أبقه , ؾؼال فه أبوه : أضع أبا افؼاشم , ؾلشؾم , ؾخرج افـبي 

 افذي أخرجه يب من افـار ( . 

 عدً اإلضاءٚ إلّٗي بالكٕه أٔ بالفعن :  (2

 . ظؼ شـغ ؾام ؿال يل أف ؿطُّ , وال مل صـعت وال أال صـعت (  فـبي : خدمت ا ؿال أكس 

 وكافأتّي :  (3

 فه , ؾلتقت فه مرًة بوضوء  : ــت أبقت ظـد رشول اهلل  ؿال ربقعة بن ـعب 
ٍ
آليت بوضوء

 ؾؼال: ) شل ( , ؿؾت : أشلفك مراؾؼتك يف اجلـة . ؾؼال : ) أظـي ظذ كػسك بؽثرة افسجود ( . 

 بّي : الٕصٗٛ  (4

: ) فؾؿؿؾوك ضعامه وـسوته , وال يؽؾف من األظامل  ؿال : ؿال رشول اهلل  ظن أيب هريرة 

 ما ال يطقق ( . 

 

 

 



 

َرةَ  َأيِب  نر ظَ   اَأكَ  َثاَلَثةٌ  : اهللُ َؿاَل  ) : َؿاَل  َوَشؾممَ  َظَؾقرهِ  هللمُا َصذم  افـمبِيِّ  َظنر  َريِضَ اهللمُ َظـرهُ  ُهَرير

ُؿُفمر  مَ  َخصر ِؼَقامَ  َيور َطى َرُجٌل  : ةِ افر ا َباعَ  َوَرُجٌل  , َؽَدرَ  ُثمم  يِب  َأظر َل  ُحرًّ ـَ  َوَرُجٌل  , َثَؿـَهُ  َؾَل

َتلرَجرَ  َف  َأِجًرا اشر َتور ر  ِمـرهُ  َؾاشر طِ  َومَل َرهُ  هِ ُيعر  .  ( َأجر

 

 1 

 

 :  التعسٖف بالضخاب٘ أب٘ ِسٖسٚ 

امسْ 

صفاتْ 

فضائمْ

ٔفاتْ 

 ٌ٘ احلدٖح : وعا 2 

 معناها الكلمت 
قاه اهلل 

أٌا خضىّي ًٖٕ الكٗاوٛ

 أعطٜ ب٘ ثي غدز

 فاضتٕفٜ وٍْ ٔمل ٖعطْ 

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=4068#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=4068#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=4068#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=4068#docu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمىت أُ :  3 

 

 

 

 

 

 االختباز إىل ٍِا



 افسادس االبتدائي الضف

 اْلديث وافسرة املادٚ

 مع افوؾود وافضقوف  تعامل افـبي   الطادضٛالٕحدٚ 

 

  إٌٔاع الٕفٕد اليت ٔفدت عمٜ الٍيب  : 

 .  وؾد يؼدم فرؤية افـبي  (1

 ويعؾـوا افدخول يف اإلشالم وترتوي من معغ افعؾم واإليامن  .  وؾد يبايع افـبي  (2

 وؾد شقاد يؽتب ادواثقق بغ دوهلم ودوفة اإلشالم .   (3

 وؾد يليت دجرد افزيارة .  (4

 وعّي ؟! ْٖ وَ ِرٓ الٕفٕد , ٔكٗف ِد وا وٕقفْ 
 

  تعاون الٍيب ٔالضٕٗف وع الٕفٕد  :

افتي ُتؼبِل ظؾقه ويستؼبؾفم بافػرح  واالشتبشار وافضقوف  حيسن إػ افوؾود ـان افـبي 

 ويالضػفم ويؽرمفم , ومن ادواؿف يف ذفك : 

 ( .  مرحبًا بافؼوم أو بافوؾد ؽر خزايا وال كدامىفوؾد ظبدافؼقس : )  ؿال  

 ( .  أتاـم أهل افقؿن , هم أرق أؾئدة وأفغ ؿؾوبًا , اإليامن يامٍن واْلؽؿة يامكقة: )  وؿال  

 .  مؽاكًا فـزوهلم وضقاؾتفمدار زوجته رمؾة بـت اْلارث ريض اهلل ظـفا  وجعل افـبي  

 .  درمهاً  44أوؿقة من ؾضة وهي ما تؼرب من  وـاكت جائزة افواحد هلم من افـبي  

من ـان ظـده ضعام اثـغ ؾؾقلت بثافث , وإن ) :  ويص هبم ؾؼد ؿال وـان هيتم بافػؼراء وي 

  ( .  بعؼة جاء بثالثة ؾاكطؾق افـبي  أربع ؾخامس أو شادس , وأن أبا بؽر 

 

 



 

 

َعَدِويِّ  ٍح افر ير ِم اآلِخِر َؿاَل : )  َأنم َرُشوَل اهلل  َظنر َأيِب ُذَ َقور ِمُن بِاهللِ َوافر اَن ُيمر ـَ َمنر 

َد َذفَِك َؾُفَو َصَدَؿٌة ,ؾَ  اٍم , َؾاَم َبعر قَاَؾُة َثاَلَثُة أيم ٌم َوَفقرَؾٌة , َوافضِّ ِرمر َضقرَػُه , َجاِئزُتُه َيور َوالَ حَيِلُّ  ؾرُقؽر

 ( . َفُه َأن َيثرِوَي ِظـرَدُه َحتمى حُيرِرَجهُ 

   : وعاٌ٘ الكمىات 

 وعٍاِا الكمىٛ 

 ة افوجه وضقب افؽالم وإضعامه بحسب االشتطاظة اإلـرام يؽون بطالؿ فمٗكسً ضٗفْ

 مدة إـرامه افواجبة يوم وفقؾة  جائصتْ ًٖٕ ٔلٗمٛ 

 ومدة ضقاؾته ادستحبة ثالثة أيام  ٔالضٗافٛ ثالثٛ أٖاً 

 وما زاد ظذ ثالثة أيام ؾفو صدؿة ظذ افضقف  فىا بعد ذلك فّٕ صدقٛ 

 ضقف أن يطقل اجلؾوس ظـده حتى حيرجه ال جيوز فؾ ٔال حين لْ أُ ٖجٕٙ  حتٜ حيسجْ 
 

  ٙٔالتعسٖف بالضخاب٘ اجلمٗن أب٘ غسٖح العد   : 

 . خويؾد بن ظؿرو افعدوي يؾؼب بليب ذيح  امسْ : 

 أشؾم يوم ؾتح مؽة , وـان حيام أحد أفوية بـي ـعب افثالثة يومئذ .  فضائمْ : 

  ( فؾفجرة . 66مات يف ادديـة شـة )  ٔفاتْ : 

 

 

 

 حديث افوحدة



 

 لفٕائد وَ احلدٖحا   : 

 أمهقة إـرام افضقف وأن ضقاؾته من اإليامن .  (1

 اددة افواجبة يوم وفقؾة وادستحبة ثالثة أيام وما زاد ؾفو صدؿة يمجر ظؾقفا ادسؾم .  (2

 ظذ ادضقف أن يؽرم افضقف وحيسن إفقه .  (3

 جيب ظذ افضقف أن ال حيرج ادضقف ويؽؾػه ؾوق ضاؿته .  (4

 ن بطالؿة افوجه وضقب افؽالم وحسن افطعام . أن إـرام افضقف تؽو (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  دا بعث افـبي  ـاكت جزيرة افعرب مؽاكًا فه , وؿد ـاكت مؾقئًة بعبادة األوثان , وـان

افـصارى بـجران وافـصارى بـجران !! ؾؽقف ـان تعامؾه مع افؽػار ؟ هل ـان هديه يف 

 تعامؾه مبـيٌّ ظذ افرمحة وافشػؼة أم افشدة وافغؾظة ؟! 

 لٍتعسف عمٜ ِدْٖ وع الكفاز يف املٕاقف التالٗٛ ..

بعد افبعثة مسخرًة فدظوة افؽػار إػ  ت حقاته ؾؼد ـاكاز إىل اإلضالً : دعٕٚ الكف 

ومن اإلشالم , ومن ذفك دظوة ادؾوك إػ اإلشالم ـافـجار وـرسى وؿقرص , 

 .  تؾك رشافته فؼقرص افروم

ألحد افصحابة افذي أخذ افعفد  ومن ذفك ؿوفه ٔفاؤٓ بالعّٕد ٔاملٕاثٗل وعّي :  

  . ) اكرصؾا كػي هلم بعفدهم , وكستعغ اهلل ظؾقفم (:  تل معه وادقثاق أالم يؼا

ؿال : ؿافوا يارشول اهلل أحرؿتـا  ظن جابر  اإلحطاُ إلّٗي ٔالدعاء هلي باهلداٖٛ : 

 .  ) افؾفم اهِد ثؼقػًا (:  كبال ثؼقف ؾادع اهلل ظؾقفم , ؾؼال 

ـدما حقا افؽػار رشول ظائشة ريض اهلل ظـفا ظ ومن ذفك ؿوفه احلمي عمٜ أذاِي :  

بؼوهلم : افسام ظؾقك , ؾؼافت ظائشة : وظؾقؽم افسام وافؾعـة .. ؿال هلا  اهلل 

 . ) مفاًل يا ظائشة , إن اهلل حيب افرؾق يف األمر ـؾه (:  رشول اهلل 

ومن ذفك زيارته خلادمه افقفودي افذي مرض ودظوته شٖازتّي ٔعٗادٚ وسٖضّي :  

  . ) اْلؿد هلل افذي أكؼذه يب من افـار (:  , ؾؼال افـبي فإلشالم ؾلشؾم افقفودي 

 افسادس االبتدائي الضف

 اْلديث وافسرة املادٚ

  ؽر ادسؾؿغمع  ظالؿة افـبي  الٕحدٚ الطابعٛ



 

 

اَمءَ  َظنر  رٍ  َأيِب  بِـرِت  َأشر ي َظَعم  َؿِدَمتر  : َريِضَ اهللمُ َظـرُفاَم َؿاَفتر  َبؽر ةٌ  َوِهَي  ُأمِّ ـَ ِ دِ  يِف  ُمؼر  َظفر

َتقرُت  ,  اهللمِ َرُشولِ  تَػر ي إِنم  : ُؿؾرُت  ,   اهللمِ  َرُشوَل  َؾاشر ي ِصُل َأَؾلَ  َراِؽَبةٌ  َوِهَي  َؿِدَمتر  ُأمِّ  ؟ ُأمِّ

ِك  ِصِع  َكَعمر  ) : َل َؿا  .  ( ُأمم

    : وعاٌ٘ الكمىات 

 وعٍاِا الكمىٛ 

 أم أشامء اشـفا َؿقرَؾُة بـت ظبدافعزى افعامرية  قدوت عم٘ أو٘ 

 وافؽػار بعد اْلديبقة  أي : ادقثاق وافعفد افذي ـان بغ افـبي   يف عّد زضٕه اهلل 

  افز وافصؾة أي : ترؽب يف ِٔ٘ زاغبٛ 

 افصؾة هي افز واإلحسان بادال وؽره  َأَفَأِصُن ُأوِّ٘

 

 التعسٖف بالضخابٗٛ اجلمٗمٛ أمساء بٍت أب٘ بكس زض٘ اهلل عٍّا   : 

 .أشامء بـت أيب بؽٍر افصديق ريض اهلل ظـفا وــقتفا أم ظبداهلل  : اامسّ 

 .  طاؿغـان إشالمفا ؿدياًم بؿؽة , وشؿقت بذات افـ : افضائمّ 

  . ـاكت ـريؿة حتب اجلود وافسخاء : صفاتّا 

 

 

 

 حديث افوحدة
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 الفٕائد وَ احلدٖح   : 

 اإلشالم حيث ظذ صؾة افرحم واإلحسان إػ افؼريب وفو ـاكوا ـػارًا .  (1

 جيب أن يـػق ادسؾم ظذ وافديه وفو ـاكا ـاؾرين .   (2

 معامؾة افؽػار يف ومن اهلدكة وافصؾح أمٌر جائز .  (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فؼد ـاكت صػة افرمحة من أبرز صػات افـبي افؽريم  , ؾؼد صؿؾت رمحته اجلؿقع ,

  يف ذلك : ٔوَ أبسش وا ثبت عٍْ اْلقوان ,  ومن صؿؾتفم رمحته 

 زمحتْ باحلٕٗاُ : ٔوَ ذلك :  

ؾرأيـا مُحمرًة معفا ؾرخان , ؾلخذكا  : ــا يف شػر مع افـبي  ه ابن مسعود ما ؿاف

َرُة تػِرُش , ؾؼال افـبي  ) من ؾجه هذه بوفدها ؟ ُردُّوا :  ؾرخقفا , ؾجاءت اْلُؿم

 .  وفدها إفقفا (

 إحطاٌْ إلّٗا : ٔوَ ذلك :  

) أي ؾالن , :  افـبي  : َمرم رشول اهلل برجل حيؾب صاًة ؾؼال فه ما ؿافه ابن ظؿر 

 . ( إذا حؾبت ؾلبق فوهلا , ؾنهنا من أبر افدواب 

 ٌّْٗ عَ تعرٖبّا : ٔوَ ذلك :  

َرَتُه , ؾؼال  ما ؿافه ابن ظباس  : أن رجاًل أضجع صاًة يريد ذبحفا وهو حيد َصػر

 .  أتريد أن متقتفا موتات ؟! هالم حددت صػرتك ؿبل أن تضجعفا () :  افـبي 

 

 

 

 

 

 افسادس االبتدائي فالض

 اْلديث وافسرة املادٚ

 باْلقوان  رؾق افـبي  الٕحدٚ الجاوٍٛ 



 

 

ٍة  َدَخَؾِت  ) :  اهللِ َرُشوُل  َل َؿا : َريِضَ اهللمُ َظـرُفاَم َؿاَل  ُظَؿرَ  برنِ  َظبرِداهللِ َظنر  َرَأٌة افـماَر يِف ِهرم امر

ضِ  َرر ُل ِمنر َخَشاِش األر ـُ َفا َتلر ر َتَدظر َفا َومَل  .  ( َرَبَطترَفا َؾَؾمر ُتطرِعؿر

    : وعاٌ٘ الكمىات 

 وعٍاِا الكمىٛ 

 دافعزى افعامرية أم أشامء اشـفا َؿقرَؾُة بـت ظب خػاش األزض 

 

 الفٕائد وَ احلدٖح   : 

 اإلشالم يلمر باإلحسان إػ اْلقوان ويـفى ظن ؿتؾه بغر حاجة .  (1

 وجوب كػؼة اْلقوان ظذ مافؽه .  (2

 احسام اإلشالم فؽل روح .  (3

 حديث افوحدة
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