
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعالأحاديث الصف 

 ألولالفصل الدراسي ا

قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، 

 وولد صالح يدعو له ((

 

 __ تاريخ التسميع .................................... 19ص

عن أوس بن أوس ـ رضي هللا عنه ـ قال : قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) إن من أفضل أيامكم يوم 

 الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ((

 

 __ تاريخ التسميع .................................... 22ص

 قال النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه األرض فلينظر إلى طلحة بن

 عبيد هللا (( 

 __ تاريخ التسميع .................................... 85ص

الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على روي في الصحيحين )) فرض رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ زكاة ما 

 العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة ((

 __ تاريخ التسميع .................................... 107ص

قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، 

 والديوث (( .

 

 .....__ تاريخ التسميع ............................................ 36ص

يصبح العباد فيه إال وملكان ينزالن فيقول أحدهما : اللهم أعط قال الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) ما من يوم 

 منفقًا خلفًا ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكًا تلفا ((

 

 __ تاريخ التسميع .................................... 113ص

إن كان محقًا ، وببيت في قال الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و

 وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه (( .
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 المرأة إال مع ذي محرم ((قال الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : )) ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم وال تسافر 
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 أ ـ مريم خليف الثنيان

 مدرسة هالة بنت خويلد
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