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  أن يدرك الطالب جملة من األحاديث التي تعد أصالً في أبواب اآلداب واألخالق  المقررهدف
 .والحقوق، وأن يطبق ما تعلمه في حياته

  موضوعات
 المقرر

 .تعريف أحاديث اآلداب -1
 .قَاَل: "الّديُن النِّصيَحةُ  أَّن النّبِّي  تَِميٍم الّداِرّي  حديث -2
: "ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما : قَاَل َرُسوُل اللَِّه قَالَ  أَبِي هَُرْيَرةَ  حديث -3

 .ََل يَْعنِيهِ 
: "اتَِّق اللِه َحْيثَُما ُكْنَت، َوأَتْبِعِ قَاَل: قَاَل ِلي َرُسوُل اللِه  أَبِي ذَّرٍ  حديث -4

يِّئَةَ الَحَسنَةَ تَْمُحَها  .السَّ
: "َل تََحاَسُدوا، َوَلَ تَنَاَجُشوا، َوَلَ  : قَاَل َرُسول الله  قَالَ  أَبي هريرة  حديث -5

 .تَبَاَغُضوا
ِ  أَنٍَس  حديث -6 قَاَل: )ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ  َعْن النَّبِّي

 .ِلنَْفِسِه(
َن يُْؤِمُن بِالله َواْليَْوِم : "َمْن َكاقَاَل: قَاَل َرُسوُل الله  أَبِى ُهَرْيَرةَ حديث  -7

 .اآلِخِر، فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمتْ 
إِنَّ الله َعزَّ  قَاَل: "اثِْنتَاِن َحِفْظتُُهَما ِمْن َرُسوِل الله  َشدَّاِد ْبِن أَْوٍس حديث  -8

 .َوَجلَّ فَإِذَا قَتَْلتُْم، فَأَْحِسنُوا اْلِقتْلَةَ 
ِ قَ  ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل حديث  -9 فِي َسفٍَر، فَأَْصبَْحُت يَْوًما قَِريبًا  اَل: ُكْنُت َمَع النَّبِّي

 .ِمْنهُ، َونَْحُن نَِسيرُ 
ِ  أَبِي ُهَرْيَرةَ حديث   -11 قَاَل: "إِنَّ اْلعَْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن  َعْن النَّبِّي

 .الله
 .: يَا َرُسوَل اللَّهِ الوا للنبي ق أن ناساً من أصحاب النبي  أبي ذر حديث  -11
ْبَع اْلُموبِقَاتِ  َعْن النَّبِّيِ  أَبِي هَُرْيَرةَ حديث   -12  .قَاَل: "اْجتَنِبُوا السَّ
قَاَل: "ِسبَاُب اْلُمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَالُهُ  أَنَّ النَّبِيَّ  عبدالله بن مسعود حديث  -13

 .ُكْفٌر"
 : "اثْنَتَان في النَّاِس ُهَما بهم ُكْفرٌ قَاَل : قَاَل رسول الله  ،بي هريرة حديث َ   -14
بَذَةِ َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َوَعلَى ُغاَلِمِه  اْلَمْعُروِر بن سويد قَاَل لَِقيُت أَبَا ذَّرٍ حديث   -15 بِالرَّ

 .ُحلَّةٌ فََسأَْلتُهُ َعْن ذَِلكَ 
ا يروي، عن الله تَبَارَك فيم ، عن النَّبّي أبي ذر جندب بن ُجنادة حديث   -16

ماً  ْمُت الُظْلَم َعلَى نَْفسي َوَجعَْلتُهُ بْينَكم ُمَحرَّ وتعالى، أنَّهُ قَاَل : "يَا ِعبَادي، إنِّي َحرَّ
 .فاَل تََظالَُموا

: "لَلَّهُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبِدِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل الله  أَنَس ْبن َماِلٍك حديث   -17
 .يَتُوُب إِلَْيهِ  ِحينَ 

قَاَل: "َمْن َكانَْت ِعْنَدهُ َمْظِلَمةٌ أِلَِخيِه  أَنَّ َرُسوَل الله  أَبِي هَُرْيَرةَ حديث   -18
 .فَْليَتََحلَّْلهُ ِمْنَها

ذَاَت يَْوٍم ثُمَّ أَْقبََل  قَاَل : َصلَّى بِنَا َرُسوُل الله  اْلِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ حديث   -19
 .َعلَْينَا فََوَعَظنَا َمْوِعَظةً بَِليغَةً ذََرفَْت ِمْنَها اْلعُيُوُن َوَوِجلَْت ِمْنَها اْلقُلُوبُ 

 .: "ََل تَُسبُّوا أَْصَحابِي قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ  أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ حديث   -21
، يقول : "َمْن َرأى  َرُسول الله  قال: َسِمعت أبي سعيد الخدري حديث   -21
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 .ِمْنُكْم ُمْنَكراً فَْليُغَيِّْرهُ  
يوماً، فَقَاَل : "يَا  ابِن عباٍس رضي الله عنهما، قَاَل : كنت خلف النَّبّي حديث  -22

 .ُغالُم، إنِّي أعلُّمَك َكِلَماتٍ 
ه قَاَل َمْن َعاَدى ِلي : "إِنَّ الل قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ حديث   -23

 .َوِليًّا فَقَْد آذَْنتُهُ بِاْلَحْربِ 

  .قَاَل: "َحقُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم ِست   أَنَّ النَّبِيَّ  أَبِي هَُرْيَرةَ حديث   -24
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