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 بسنده ومتنه. هحديثاً بعنوان )عاقبةُ الِكب ِر( اكتب ت  السؤال األول: درس  

اقا ُُ َيْدُخُل الَجنََّة َمن كاَن في قَ ْلِبِه ِمثْ  ال: ملسو هيلع هللا ىلص بن مسعود رضي الله عن النبي هعبد اللعن  -ج
: إنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َذرٍَّة ِمن ِكْبٍر قا َُ َرُجٌل: إنَّ الرَُّجَل ُيِحبُّ أْن َيكوَن ثَ ْوبُُه َحَسًنا ونَ ْعُلُه َحَسَنًة، قا ُ

، وَغْمُط النَّاسِ  ُر َبطَُر الَحقِ   .الَجما َُ، الِكب ْ

 معنى الكبر؟ ام الثاني:السؤال 

إلى التعالي على الناس، وله عالمات  في  في القلب، يدفع ُاإلنسان   الكبر هو شعور  -ج

 سلوِك اإلنساِن تدُل عليه.

 الحكمة من بدء الحديث الشريف بذكر عقوبة الكبر؟ االسؤال الثالث: م

نَّ الكبر  إر الشيء وبغضه والبعد عنه حيث أن يبعث في النفس استنكا ملسو هيلع هللا ىلصأراد النبي -ج

 دخول الجنة. يبعد صاحبه عن

 معنى مثقال ذرة؟ االرابع: مالسؤال 

 معنى مثقال ذرة هو أقل شعور بالكبر.-ج

 لبس المسلم للثوب الحسن والنعال الحسنة يدل على الكبر؟  لالخامس: هالسؤال 

 مالظهور أما بهدفِ  الحسنةِ  والنعالِ  الحسنِ  الثوبِ  لباس   نَّ بيَّن  أ ملسو هيلع هللا ىلصُُ  فالرسول ال-ج

ذكر أن الله تعالى جميل يحب الجمال  ثاآلخرين بالمظهر الطيب، ليس من الكبر حي

من الوقوع فيما نهى  فوكان الصحابُي يسأل عن ذلك من أجل التفقه في الدين، والخو

 الله تعالى عنه.

طُ  االسؤال السادس: م ، وغ م   النَّاِس؟ معنى ب ط ُر الحِقِّ

و عدم قبول الحق وانكاره ويتفاخر بذلك ويتجبَّر فالذي ال يعبد معنى ب ط ُر الحِقِّ ه-ج

.الله تعالى   وال يطيعه فهو متكبر على الحِقِّ

 حديث  شريف    الدرس الحادي عشر     عاقبةُ الِكب ِر  
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ُط النَّاِس، فيعني احتقارهم والتقليل من شأنهم ومكانتهم. ا غ م   أمَّ

 السؤال السابع: ما عاقبة الكبر؟

ا في  المجتمعِ  بين أفرادِ  والبعد   والكره   يُوِرُث التباغض  -ج وهذا يكون في الدنيا، أمَّ

 ه من دخول الجنَّة.صاحب   اآلخرة فيمنع الكبرُ 

 كئك تُحِذِّر فيها من خطورة الكبر.السؤال الثامن: اكتب نصيحة لزمال

 :"من تواضع لله رفعه"ملسو هيلع هللا ىلصكان يحب التواضع ويكره الكبر وقال  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول-ج

 .ملسو هيلع هللا ىلص أال تُحُب أن  تقتدي بالرسول

  ُ 


