
  قصة عن حياء عثمان بن عفان لألطفال

صلى هللا عليه -قصته مع النبي  -رضي هللا عنه-ومن القصص التي تدل على شدة حياء الصحابي الجليل عثمان بن عفان 

-فراشه، كاشفا عن رجليه، ودخل عليه كل من أبي بكر الصديق  والتي تتلخص: أن النبي كان في بيته متوسدا -وسلم

ألمر ما، ولم يعدل النبي من وضعيته، أو يعدل من   -رضي هللا عنه-يسأل عن حاجة، وعمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه

لك، قال وضعه، ولما دخل عثمان بن عفان غطى الرسول قدميه، ولما سألت أم المؤمنين عائشة عن السبب متعجبة من ذ

النبي أن عثمان رجل شديد الحياء، فخشي أال يسأله عن حاجته، أو ال يحدثه بما جاء من أجله، والمالئكة تستحي منه، 

 .فكيف ال أستحي منه أنا

ِ  -رضي هللا عنها-وقد روي عن عائشة   ُ عليِه وسلهمَ -في الحديث الشريف قولها: "كاَن رسوُل َّللاه ي ُمضطجعًا ف -صلهى َّللاه

هُ َوهَو كذِلَك بيتِِه كاِشفًا عن فخذيِه أو ساقيِه، فاستأذَن أبو بَْكٍر فأذَن لَهُ َوهَو على تِلَك الحاِل، فتحدهَث ثمه استأذَن عمُر فأذَن لَ 

 ِ ُ عليِه وسلهمَ -فتحدهَث، ثمه استأذَن عثماُن فجلَس رسوُل َّللاه ٌد: وال -صلهى َّللاه ى ثيابَهُ قاَل ُمحمه  أقوُل ذِلَك في يوٍم واحٍد وسوه

ِ، دخَل أبو بَْكٍر فلم تَْهتشه لَهُ ولم تباِلِه، ثمه دخَل عمُر فلم تَْهت ا خرَج قالت عائشةُ: يا رسوَل َّللاه شه لَهُ ولم تباِلِه ، فتَحدهَث، فلمه

يَت ثيابََك، فقاَل: أال أستحي من رجٍل تستَحي منهُ    ."]1[المالئَِكةُ ثمه دخَل عثماُن فَجلسَت وسوه

 قصة عن الظلم لألطفال مؤثرة: شاهد أيًضا

  قصة عن حياء عثمان بن عفان مع جارية زوجته لألطفال

ممن تميزوا بفضيلة الحياء الشديد، ومن القصص التي رويت   -رضي هللا عنه-بن عفان  كان الصحابي عثمان بن عفان

في ذلك على لسان نباتة وهي جارية امرأته فقالت: من شدة حياء عثمان بن عفان لم يكن يسمح لها بأن تنظر إليه وهي 

 .لك ال يجوز له أن تنظر إليه، أو ينظر إليهاتقدم له الثياب، ما إن فرغ من غسيله، وكان يبرر تصرفه بأنها ال تحل له، وبذ

 قصيرة قصة قبل النوم لالطفال: شاهد أيًضا

 قصة قصيرة عن عثمان بن عفان لألطفال

إن عثمان بن عثمان رضي هللا عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين لإلسالم، فقد 

وج من دعاه أبو بكر الصديق في بدايات اإلسالم، فأسلم، تزوج من اثنتين من بنات الرسول صلى هللا عليه وسلم، فقد تز

فلقب بذي النورين، ومن أهم إنجازاته جمعه القرآن   رقية، وبعد وفاتها تزوج من أم كلثوم رضوان هللا عليهم أجمعين،

 .الكريم، عرف بشجاعته، وحيائه، وحكمته

 قصة اول يوم في المدرسة لألطفال مكتوبة: شاهد أيًضا

 قصة عن حياء عثمان بن عفان لألطفال باإلنجليزي

 :وفيما يأتي نرفق قّصة عن حياء الّصحابّي الّجليل عثمان بن عفّان باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة

Among the beautiful and expressive stories that came in the modesty of Othman bin Affan, 

may God be pleased with him, is that he wanted to take a shower, so the door was closed on 

him, and the garment was not removed from him. The noble hadith: “If he is in the house 

with the door closed on him, then he does not put his clothes on so that he may be 

overwhelmed by it.” 

 ترجمة قصة عن حياء عثمان بن عفان لألطفال

أنه كان يرغب في االستحمام،  -رضي هللا عنه-ومن القصص الجميلة والمعبرة التي وردت في حياء عثمان بن عفان 

ما كان يقيم لصلبه   ، وال ينزع عنه الثوب، بل يفيض الماء على جسده والثوب يغطيه، ومن شدةفيحكم إغالق الباب عليه

الثهْوَب ِليُِفيَض  قائما، وقد روي في ذلك في الحديث الشريف: "إِْن كَاَن لَيَُكوُن فِي اْلبَْيِت َوالْبَاُب عَلَْيِه ُمْغلٌَق، فََما يََضُع َعْنهُ 

 ."]2[عُهُ اْلَحيَاُء أَْن يُِقيَم ُصْلبَهُ َعلَْيِه الَْماَء، يَْمنَ 

 قصة قصيرة عن االخالق والفضائل خامس ابتدائي: شاهد أيًضا

  قصة مصورة عن حياء عثمان بن عفان لألطفال
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مصورة الستخدامها في  -رضي هللا عنه-يبحث الكثير من األشخاص عن قصص عن حياء الصحابي عثمان بن عفان 

ت، وإرسالها لألصدقاء، وتعليم األطفال عن فضيلة الحياء، وفضلها، وفيما أمور متعددة، مثل تداولها عبر منصات اإلنترن

 :يلي نورد قصة عثمان بن عفان عن الحياء لألطفال مصورة

 

 



 

https://mqalaty.net/wp-content/uploads/2022/09/c6b991b3-c45f-45bd-8ec2-f6bf6ba1df8a.jpg


 

https://mqalaty.net/wp-content/uploads/2022/09/122c8357-2765-43de-a199-0f39e4d28cdc.jpg


 

 سيدنا يوسف عليه السالم كاملة والعبر منهاقصة : شاهد أيًضا

  فيديو قصة عن حياء عثمان بن عفان لألطفال

هناك العديد من برامج األطفال الهادفة تتناول قصص األنبياء والمرسلين عليهم من هللا أفضل الصالة والسالم، وقصص 

وما أمر به هللا تعالى يحب ويرضى، وفيما يلي الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم أجمعين، لتربية جيل على الفضيلة، 

 :نورد مقطع فيديو عن قصة الصحابي عثمان بن عفان مع واحدة من أفضل الفضائل، وهي الحياء

https://www.youtube.com/watch?v=9elX8OzxCNk 
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