
 

 يمكنك تحميل نسخة ثانية عبر

 تربية إسالميّة :  أخالق سنة خامسة   سيدي حمدي

آداب الحديثالّدرس الثاني :  

أداة طيعة  اللسان مضغة أودعها هللا في جسمك و حملك مسؤولية ضبطها,فاللسان

سهلة ,إن شئت ألجمته بلجام الحكمة و التعقل فال يقول إال خيرا,و إن شئت أطلقته 

يتكلم على هواه فال يقول إال شرا,و أنت في كال الحالتين مسؤول عن استقامته أو 

 : قال  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم                     انحرافه.

﴾ للحفظاآلخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن باهلل و اليوم﴿    

  ((رحم هللا امرأ أصلح من لسانه)) " للحفظ

 آثار أدب الحديث } أمثلة { مظاهر أدب الحديث

 .إفشاء السالم و لين الكالم 

 .الصدق في الحديث و اجتناب الكذب 

 .طالقة الوجه و بشاشته 

 .حسن اإلصغاء و عدم مقاطعة الكالم 

 .تجنب الفحش في القول 

  اإلكثار من ذكر هللا عز و جل ]قراءة

-الدعاء-كلمة التوحيد-القرآن

 االستغفار......[

 .البسملة في أول الحديث 

 .التحدث بما هو خير 

 .احترام رأي اآلخرين 

 

ألدب الحديث آثار عديدة في بناء شخصية 

 المسلم و منها:

 .الفوز برضى هللا بتجنب زالت اللسان 

  انتشار المحبة و المودة و االحترام

 بين الناس.

         سالمة القلوب من الغل و الحقد

 و الحسد.

 .صفاء النفوس و طهارتها 

 .دفع الناس إلى التعاون و التعاطف 



 

 يمكنك تحميل نسخة ثانية عبر

 تربية إسالميّة :  أخالق سنة خامسة   سيدي حمدي

آداب الحديثالّدرس الثاني :  

اللسان مضغة أودعها هللا في جسمك و حملك مسؤولية ضبطها,فاللسان أداة طيعة 

سهلة ,إن شئت ألجمته بلجام الحكمة و التعقل فال يقول إال خيرا,و إن شئت أطلقته 

يتكلم على هواه فال يقول إال شرا,و أنت في كال الحالتين مسؤول عن استقامته أو 

 : قال  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم                     انحرافه.

﴾ للحفظمن كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت﴿    

  ((رحم هللا امرأ أصلح من لسانه)) " للحفظ

 

 آثار أدب الحديث } أمثلة { مظاهر أدب الحديث

 .إفشاء السالم و لين الكالم 

  اجتناب الكذب.الصدق في الحديث و 

 .طالقة الوجه و بشاشته 

 .حسن اإلصغاء و عدم مقاطعة الكالم 

 .تجنب الفحش في القول 

  اإلكثار من ذكر هللا عز و جل ]قراءة

-الدعاء-كلمة التوحيد-القرآن

 االستغفار......[

 .البسملة في أول الحديث 

 .التحدث بما هو خير 

 .احترام رأي اآلخرين 

 

ألدب الحديث آثار عديدة في بناء شخصية 

 المسلم و منها:

 .الفوز برضى هللا بتجنب زالت اللسان 

  انتشار المحبة و المودة و االحترام

 بين الناس.

         سالمة القلوب من الغل و الحقد

 و الحسد.

 .صفاء النفوس و طهارتها 

 .دفع الناس إلى التعاون و التعاطف 



 

 يمكنك تحميل نسخة ثانية عبر

 

                    

 

 

 

                    

 


