مسابقة الحديث الشريف
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قال رسول هللا 
قال رسول هللاَ" : لا ات ْدخ ُل ْال امالا ِئ اك ُة اب ْي ًتا فِي ِه اك ْلبٌ اوَلا ات اماثِي ال"
صلَّى َّ
هللاُ اعلا ْي ِه ِب اها اع ْشرً ا"
ص اال ًة ا
صلَّى اعلايَّ ا
قال رسول هللا " : امنْ ا
قال رسول هللا " : اَل ي ُْؤمِنُ أا اح ُد ُك ْم اح َّتى ُيحِبَّ ِِلاخ ِِيه اما ُيحِبه لِ ان ْفسِ ِه"
إسالم المر ِء ترْ ُكه ما َل ايعنِيه"
قال رسول هللا" : من ُحسْ ِن
ِ
اَّلل او ْال اي ْو ِم ْاْلخ ِِر اف ْل ايقُ ْل اخيْرً ا أا ْو لِ ايصْ م ْ
ُت"
ان ي ُْؤمِنُ ِب َّ ِ
قال رسول هللا " : امنْ اك ا
اس َل ايرْ اح ُم ُه َّ
هللاُ اع َّز او اج َّل"
قال رسول هللا " : امنْ َل ايرْ اح ُم ال َّن ا
قال رسول هللا ": اتهادوا اتحابوا"
ال ؛ افإِنَّ ال َّشي ا
ال"
ْط ا
ان ايأْ ُك ُل ِبال ِّش ام ِ
قال رسول هللا ": اَل اتأْ ُكلُوا ِبال ِّش ام ِ
قال رسول هللا ": إِ اذا اسْ اتأْ اذ ان أا اح ُد ُك ْم اث ً
الثا افلا ْم ي ُْؤ اذنْ لا ُه اف ْل ايرْ ِجعْ "
 " :اَل اي ْد ُخ ُل ْال اج َّن اة اقاطِ عٌ ار ِح ْم"



متفق عليه

أخرجه أبو داوود و الترمذي .

.3

أخرجه مسلم .
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متفق عليه .
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رواه الترمذي وابن ماجه .
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.7
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.9
.11
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متفق عليه .

أخرجه الترمذي .

رواه البخاري .

أخرجه مسلم .

متفق عليه .

ان اهى ارسو ال هللا 

ب قا ِئ ًما.
اعن الشر ِ

أخرجه مسلم  ،و الترمذي  ،و أبو داوود.

 .12قال رسول هللا
ك اط ِري ًقا اي ْل اتمِسُ فِي ِه عِ ْلمًا اس َّه ال َّ
هللاُ لا ُه ِبه اط ِري ًقا إِلاى ْال اج َّنةِ".
 .13قال رسول هللا " : امنْ اسلا ا
ان َّ
اج ِت ِه".
هللاُ فِي اح ا
اج ِة أاخِيهِ ,اك ا
ان فِي اح ا
 .14قال رسول هللا " : امنْ اك ا
ك"
ِك  ،او ُك ْل ِممَّا ايلِي ا
هللا  ،او ُك ْل ِب ايمِين ا
 " :ايا ُغال ُم اس ِّم َّ ا

متفق عليه .

أخرجه مسلم.

أخرجه مسلم .

 .15قال رسول هللا

 " :امنْ ايس اَّر اعلاى مُعْ سِ ٍر ايس اَّر َّ
هللاُ اعلا ْي ِه فِي الد ْن ايا او ْاْلخ اِر ِة".

 .16قال رسول هللا

 ":قُ ْل آ ام ْن ُ
ت ِباَّلل ُث َّم اسْ ات ِق ْم" .
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رواه مسلم  ،و الترمذي  ،وابن ماجه  ،والدارمي .

رواه مسلم .

 .17قال رسول هللا
ِك"
ف القُلُو ِ
صرِّ فْ قُلُو اب انا اعلاى اطا اعت ا
ب ا
ُصرِّ ا
 .18كان رسول هللا  يدعو ويقول" :اللَّ ُه َّم م ا
ال.
ال ِبال ِّن اسا ِء  ،او ْال ُم ات اش ِّب اها ِ
 .19لا اع ان ارسو ُل هللا ْ ال ُم ات اشب ِِّه ا
ت ِمنْ ال ِّن اسا ِء ِبالرِّ اج ِ
ين ِمنْ الرِّ اج ِ
يح ُة "
 . 21قال رسول هللا" : ال ِدينُ ال َّنصِ ا
 . 21قال رسول هللا " : امنْ ُي ِر ْد هللا ِب ِه اخي ارا ُي اف ِقه ُه في ال ِّدين"
ا
ِن أانْ ايه ا ا
َّام"
 .22قال رسول هللا" : ال ايحِل لِم ُْؤم ٍ
ْجُر أ اخاهُ اف ْو اق اثال اث ِة أي ٍ
وَل ات اق ا
اغضُوا ،ا
اس ُدوا ،او اَل ات اب ا
هللا إِ ْخ اوا ًنا .
اطعُوا ،او ُكو ُنوا عِ ابا اد َّ ِ
 .23قال رسول هللا " : اَل ات اح ا
 .24قال رسول هللاَ " : ط َعا ُم اال ْث َن ْي ِن َكافِي ال َّثال َث ِة َو َط َعا ُم ال َّثال َث ِة َكافِي األَ ْر َب َع ِة ".
صلَّى َّ
سول ُ َّ
سلَّ َم َط َعا ًما َق ُّط إِنْ ا ْ
ش َت َها ُه أَ َكلَ ُه َوإِن
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
اب َر ُ
 .25قال رسول هللاَ " : ما َع َ
هللا او اع ْب ُد الرَّ حْ ام ِن"
هللا اع ْب ُد َّ ِ
 ":إِنَّ أا احبَّ أاسْ اما ِئ ُك ْم إِلاى َّ ِ

رواه مسلم .

أخرجه مسلم .

أخرجه البخاري.

متفق عليه .

رواه البخاري .

رواه الطبراني .

"

رواه البخاري .



َك ِر َه ُه َت َر َك ُه "

متفق عليه .

رواه مسلم .

 .26قال رسول هللا
اء َفقُولُوا ِم ْثل َ َما َيقُول ُ ا ْل ُم َؤ ِّذنُ "
سم ِْع ُت ُم ال ِّندَ َ
 .27قال رسول هللا " : إِ َذا َ
َ " :خ ْي ُر ُك ْم َمنْ َت َعلَّ َم ا ْلقُ ْرآنَ َو َعلَّ َم ُه "

رواه البخاري .

متفق عليه .

باب أذكار الصباح والمساء:
ت أَع ُ
ك َما اسْ َت َطعْ ُ
ت َربِّي ال إِلَ َه إِال أَ ْن َ
 .28اللَّ ُه َّم أَ ْن َ
ك ِمنْ
ُوذ ِب َ
ك َو َوعْ ِد َ
ك َوأَ َنا َعلَى َع ْه ِد َ
ت َخلَ ْق َتنِي َوأَ َنا َع ْب ُد َ
اغ ِفرْ لِي َفإِ َّن ُه ال َي ْغ ِف ُر ُّ
ك ِب َذ ْن ِبي َف ْ
ص َنعْ ُ
وب إِال أَ ْن َ
ت  .مرة
الذ ُن َ
ِك َعلَيَّ َوأَبُو ُء لَ َ
ك ِب ِنعْ َمت َ
ت أَبُو ُء لَ َ
َشرِّ َما َ

واحدة

رواه البخاري .

العلـيم.
سـم ِ
هـو السّمـي ُع َ
ض َوال في السّمـا ِء َو َ
هللا الذي ال َيضُـرُّ َم َع اسمِـ ِه َشي ٌء في األرْ ِ
ِ .29ب ِ
رواه الترمذي .

 .31أَع ُ
ت ِمنْ َشرِّ َما َخلَ َق.
هللا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
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ثالث مرات

رواه مسلم .

نموذج المشاركة في مسابقة الحديث الشريف (الروضة األولى)

تهدف مسابقة الحديث الشـريـف

إلى تشجيع أطفال الروضة األولى على حفظ سنة الرسول 

واالقتداء به  ،وفي حالة الرغبة في المشاركة نرجـو

وضع عـالمـة على االختيـار (أرغـب بالمشاركة) وقص نموذج المشاركة و إرسـاله لمعلمـة الصـف باالسم والتوقيع.
الصـف ........ :
 اسم الطـالب ................................ :
توقيع ولي األمـر ....................... :

o

أرغـب بالمشاركة
مالحظة  :إذا رغب ولي األمر بمشاركة ابنه/ابنته في المسابقة عـليه االلتزام بتحفيظ ابنه /ابنته وااللتزام أيضا بموعد المسابقة علما ً بأن
مواعيد إعالن المسابقة وآخر موعد الستالم المشاركات وتحكيم المسابقة تم إعالنها في الخطة األسبوعية .
شاكرين حسن تعاونكم.

AIS/6/11AE

تخريج اِلحاديث

.1
 .2أخرجه أبو داوود في سننه بحديث رقم ( ،)4153وأخرجه الترمذي في سننه بحديث رقم ( -2815كلب أو تمثال).
 .3أخرجه مسلم في صحيحه بحديث رقم (.)384
 .4أخرجه البخاري في صحيحه بحديث رقم ( ، )13وأخرجه مسلم بحديث رقم ( ،)45وأخرجه النسائي في سننه (.)115/8
 .5رواه الترمذي بحديث رقم( ،)2317وابن ماجه في سننه بحديث رقم (.)3976
 .6رواه البخاري بحديث رقم ( ،)6118ورواه مسلم بحديث رقم(.)47
 .7أخرجه الترمذي بحديث رقم ()2381
 .8رواه البخاري في اِلدب المفرد بحديث رقم ( )594و (.)1322
 .9أخرجه مسلم بحديث رقم ()2119
 .11أخرجه مسلم بحديث رقم ( ،)2153وأخرجه البخاري بحديث رقم (.)6245
 .11أخرجه مسلم بحديث رقم ( ،)2124وأخرجه الترمذي بحديث رقم ( ، )1881وأخرجه أبو داوود بحديث رقم (. )3717
 .12أخرجه البخاري ( ، )458/9وأخرجه مسلم بحديث رقم (.)2122 ، 728
 .13أخرجه مسلم بحديث رقم (.)2699
 .14أخرجه مسلم بحديث رقم (.)258
 .15رواه مسلم بحديث رقم (.)2699
 .16رواه مسلم بحديث رقم( ، )38ورواه الترمذي بحديث رقم ( ، )2411وابن ماجه بحديث رقم ( ، )3972والدارمي في سننه (.)298/2
 .17رواه مسلم بحديث رقم (.)2134
 .18أخرجه مسلم بحديث رقم (.)2654
 .19أخرجه البخاري بحديث رقم (.)5885
 .21رواه البخاري ( ، )34/2رواه مسلم بحديث رقم (.)55
 .21رواه البخاري بحديث رقم (.)71
 .22رواه الطبراني في المعجم اِلوسط (.)121/7
 .23أخرجه مسلم بحديث رقم ( ، )2564وأخرجه البخاري بحديث رقم ( ، )5143ورواه ابن ماجه رقم ( ، )3933ورواه الترمذي برقم ( ، )1927ورواه أبو داوود
أخرجه البخاري في صحيحه بحديث رقم ( ، )5984وأخرجه مسلم في صحيحه بحديث رقم (.)2556

بحديث رقم (.)4882

.24
 .25رواه مسلم بحديث رقم (.)2164
 .26رواه البخاري بحديث رقم (.)5127
 .27متفق عليه في البخاري ومسلم  .البخاري رقم ( ، )611ومسلم رقم (.)383
 .28رواه البخاري بحديث رقم ( ، )6316ورواه الترمذي بحديث رقم (.)3393
 . .29رواه الترمذي برقم (.)3388
 .31رواه مسلم بحديث رقم (.)2719
رواه البخاري بحديث رقم (.)5392

مالحظة  :تخريج اِلحاديث لالطالع فقط وليس ضمن محتوى المسابقة .
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