
 

 
 

 تحليل الحديث الثاني

 طرائق التفنن في التعليم. السؤال والجواب / السؤال حتى عما هو معروف -1

مراتببب الببدين هببي ااسببام واايمببان وااحسببان ك مببإل اليببان  ر ببان ااسببام  -2

 واايمان ومرتالتي ااحسان. 

ك الل ُيْسبأل عدم السؤال عن وقت الساعة من الدين الذي سأل عنه جالريل  -3

 ني عليه عمل من شأنها.عن ما ينال

 من عامات الساعة عقوق الوالدين وتطاول األسافل في الالنيان.  -4

 الصورة رجل. زيادة في إيمان الصحاالة. تمثل جالريل  -5

ر  : فلم ي ونوا يقبدمون البين يبدي ر ورسبوله البل يقولبون   دب الصحاالة  -6

 ورسوله  علم.

 لة.الحيث لخص الدين الهذه الجمل القلي جوامإل  لمه  -7

 

                     

 تحليل الحديث الراالإل 

 زرع الثقة الالمت لم قالل ال ام ال سيما في األمور صعالة التصديق. -1

 ااعجاز العلمي في تحديد المراحل الجنينية. -2

اطمئن ك فالبذي تقلبق عليبه محسبوم  مبره م تبوب عليبف و نبت فبي الطبن  مبف  -3

رزقبف تأخبذه البالحال إن صبالرت رزقف و جلف وعملف وشبقي  و سبعيد. ال تسبرق ف

)علمت  ن رزقبي ال يأخبذه  حبد ييبري فاطمبأن قلالبي ك  : قلياً قال الحسن الالصري 

ال تخببف مببن قببول الحببق فببا  حببد يسببتطيإل  ن ينهببي حياتببف قالببل األوان الم تببوب ك 



واعمبل الخيببر فبمن عملتببه فهبو م تببوب عليببف ك اصبنإل سببعادتف النفسبف فسببعادتف فببي 

 م روه في الحياة.قلالف مهما  صاالف من 

 .ك وعدم األمن من م ر ر  السعي في مرضاة ر  -4

 

                     

 

 

                     

 

 تحليل الحديث السادس

الحببال والحببرام واضببحان حتببى للقطببة فببمن سببرقت اللحببم تهببرب ك وإن  نببت  -1

  عطيتها إياه   لته عندف.

 العلماء. الشالهات تخفى على العامة ال على -2

 على دينه ك ومن الناس على عرضه. من ترف الشالهات نجا من ر  -3

 من دخل في الشالهات دخل في الحرام ك ألن العض الشالهات حرام. -4

 القلب ملف وممل ته الجوارح ك تتجه حيث اتجه. -5

 

                     

 تحليل الحديث الساالإل

 ك الحيث جعل الدين  له نصيحة. جوامإل  لمه  -1

 هي اايمان اله وحده وعدم الشرف اله. لنصيحة هلل ا -2

اايمببان الببه وقراءتببه وتببدالر معانيببه وتطاليقببه وتعليمببه  النصببيحة ل تبباب ر  -3

 للناس وإقامة دولة على منهجه.



اايمان اله والصاة عليه ومعرفة سيرته واتالاع سبنته  النصيحة لرسول ر  -4

 ونشرها الين الناس.

ي هبببي  حسبببن وإيصبببال النصبببق إليبببه البببالطرق النصبببيحة لبببولي األمبببر البببالت -5

 المشروعة.

النصيحة لعامة المسلمين ك والرفق الهم المرشادهم إلى طريق الفاح فبي البدنيا  -6

 واآلخرة.

 

                     

 

 تحليل الحديث الثامن

 من نطق الالشهادتين عصم دمه وماله. -1

 ال على ييره. حساب الناس على ر  -2

 

                     

 

 تحليل الحديث التاسإل

 األصل في النهي الحرمة ك ويمتثل له التر ه. -1

 التخفيف الااتيان الالمستطاع من األوامر. -2

  حب  ن يطاع فأمر الالمستطاع. ر  -3

َد شدد ر  -4  عليه. من شدَّ

 النهي عن  ثرة السؤال والتنطإل. -5

 من قاللنا.الأمته إذ حذرها من  ثرة المسائل التي  هل ت  ر فة النالي  -6

 تحليل الحديث العاشر



 .التخلق الأخاق ر  -1

 لذة الحال ويصة الحرام. -2

 ت ريم المؤمنين الأمرهم الما  ُِمَر اله المرسلون عليهم السام. -3

الحال سالب اجاالة البدعاء ك و  بل الحبرام يحجبب البدعاء ريبم جبد صباحاله  -4

 واجتهاده.

 

 

 تحليل الحديث الحادي عشر

 ل خشية الوقوع في الحرام.الورع ترف شيء من الحا -1

 الورع ديدن الصالحين. -2

 في الحال ما يغني. -3

 تحليل الحديث الثاني عشر

 الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. -1

 اشتغل العيوب نفسف عن عيوب ييرف. -2

 يحسن إسام اانسان الترف الفضول. -3

 تحليل الحديث الثالث عشر

 من عامات  مال اايمان حب الخير للمسلمين  حاله للنفس. -1

 تعامل مإل الناس الوضإل نفسف م انهم.  -2

 النفي لل مال ال للوجود. -3

  ِحبَّ الخير عند  هله. -4

 تحليل الحديث الراالإل عشر



 األصل عصمة دم المسلم ك وقتله استثناء. -1

 حد الثيب الزاني الرجم ك وحد القاتل القتل ك وحد المرتد القتل. -2

 عدم مشروعية القتل في يير هذه الثاثة. -3

 لخامس عشرتحليل الحديث ا

 التراالط الين المنظومة االعتقادية والمنظومة األخاقية في ااسام. -1

هبببو اآلمبببر  اايمبببان الببباهلل واليبببوم اآلخبببر يجبببب  ن يبببورث العمبببل ألن ر  -2

 والجزاء سي ون في اليوم اآلخر.

 إذا  ان ال ام شًرا فالصمت  ولى  و  ان خيًرا فالنطق  ولى. -3

 ايمان.إ رام الجار والضيف من ثمرات ا -4

 

 تحليل الحديث السادس عشر

 إلى وصية  خرى. النهي عن الغضب واليان خطره ك إذ لم يغادره النالي  -1

 الغضب مما يم ن ضالطه ك وليس خارًجا عن إرادة اانسان. -2

 ل ل الحسب حاله. تنوع وصية النالي  -3

 الوصية دليل على حرصهم على دينهم. طلب الصحاالة من النالي  -4

 إل عشرتحليل الحديث الساال

 ااحسان على  ل شيء ك فهو واجب في  ل عمل نعمله. فرض ر  -1

 مثَّل لإلحسان الآخر ما يتصور فيه ااحسان القتل والذالق. -2

 مشروعية حد الشفرة طلاًلا لإلحسان. -3

 الر فة حتى الاانسان العدو الل الالحيوان  يًضا. -4

 تحليل الحديث الثامن عشر

 .يب التقوى في  ل م ان وتنمية مراقالة الرق -1



 الطاعة العد  ل معصية ك وهي الحسنات الماحية.  همية العودة إلى ر  -2

 وجوب التحلي الالخلق الحسن. -3

 تحليل الحديث التاسإل عشر

 تعليم العقيدة ااسامية الالساطتها للصغار. -1

 من  ل ما يسوؤه. حفظه ر  من حفظ حدود ر  -2

 واالستعانة الغيره. حرمة السؤال لغير ر  -3

 ن  ك وال  حببد يسببتطيإل  ن ينفعببف الشببيء إذا لببم يببرد ر  ل  لببه هلل الفضبب -4

 ينفعف.

 ال تستطيإل  ن تضرف إال الما  تالبه ر  -ولو اجتمعت  -ال تخف ألن األمة  -5

 عليف.

 في الشدائد. العالادة في الرخاء تورث إعانة ر  -6

س المبا ال تحزن على ما  خطأف فلو فعلت  ي شيء لم ي ن ليصيالف ك وال تالتبئ -7

  صاالف فمنف لم ت ن لتنجو منه.

 النصر طريقه الصالر. -8

 ال  رب إال ومعه فرج ك وال عسر إال واليسر معه. -9

 تحليل الحديث العشرين

 الحياء يردع صاحاله عن الرذائل ك والذي يخلو منه ينتهف  ل شيء. -1

و مببام النبباس فاصببنعه فمنببه  إذا  ببان األمببر ممببا ال يسببتحيى منببه  مببام ر  -2

 معروف.

 النالوات لم تندرس تماًما ك الل القيت منها القايا وهذا الحديث منها. -3

 الحديث من شرع من قاللنا الذي  قره شرعنا. -4

 تحليل الحديث الحادي والعشرين

 سؤال مر ز يغني عن طلب العلم. -1



اايمان واالستقامة على منهج ااسام ت في مبن ال ي ثبر مبن طلبب العلبم ك إذ  -2

 هي لب ااسام.

 يث الثاني والعشرينتحليل الحد

دخول الجنبة الفعبل الواجالبات وتبرف المحرمبات واعتقباد حبل الحبال وحرمبة  -1

 الحرام.

 سؤال العامة عن مرتالة العامة يفيد العامة. -2

 تحليل الحديث الثالث والعشرين

 ثواب الطهور يضاعف إلى نصف اايمان. -1

 ثواب الحمد هلل يمأل الميزان. -2

 لو قدر ثواب سالحان ر والحمد هلل جسًما لمأل ما الين السماء واألرض. -3

 الصاة تنير طريق اانسان وتؤدي اله إلى معرفة الفحشاء والمن ر فيجتنالها. -4

 الصدقة دليل على اايمان ألن المنافق ال يعملها. -5

 الصالر يالين عواقب األمور فيضيء لصاحاله طريق الصواب. -6

وقر ه وفهمه وعمل اله ك فبمن لبم يعمبل البه فهبو حجبة القرآن حجة لمن آمن اله  -7

 عليه.

 من الاع نفسه هلل  عتقها من النار ك وإال فقد  هل ها. -8

 تحليل الحديث الراالإل والعشرون 

 ك وهذا   الر تشريف لهم.  نسالة العالاد لنفسه  -1

 عن الظلم ألنه تجاوز الحد ك وال حد يحد مل ه. تقدس ر  -2

 ه العلى. مشتق من صفات منهج ر  -3

 ال اليد ييره ك فا تطلب إال منه. الهداية والرزق وال سوة اليد ر  -4

 يفار للذنوب.  ل االن آدم خطاء ور  -5



ك ومعصيته ضبرر علبى نفسبه ال علبى ر  تقوى اانسان فائدة لنفسه ال هلل  -6

. 

 .اسأْل ما تشاء ك فا ينقص ذلف من ملف ر  -7

 ك والمعاصي ي سالها النفسه. يق ر الطاعات يعملها اانسان التوف -8

 تحليل الحديث الخامس والعشرون

 في وجوه الخير. تنافس الصحاالة  -1

 الذ ر وال لمة الطيالة صدقات. -2

إتيببان الرجببل  هلببه صببدقة النيببة قضبباء حببق الزوجببة وطلببب الولببد الصببالق  -3

 وإعفاف النفس.

 ما يستعمل في الحرام إذا استعمل في الحال صار عالادة. -4

 العالادات في مخالفة الشهوات. ليست  ل -5

 تحليل الحديث السادس والعشرين

 على  ل مفصل وعضو صدقة  ل يوم. -1

العببدل الببين النبباس وااعانببة وال لمببة الطيالببة والخطببوات إلببى المسببجد وإماطببة  -2

 األذى عن الطريق.

  ثرة طرق الخير وتعدد  نواع الصدقات. -3

اة  ضبعاف مبا نفعلبه داخبل ااسام حياة  املة وما نفعله من العالادات في الحي -4

 المسجد. 

 تحليل الحديث الساالإل والعشرين

 تعريف الالر وااثم. -1

 .القراءته ألف ار النواس الن سمعان  معجزة الرسول  -2

 الالر هو الخلق الحسن. -3

 ااثم ما جال في النفس و ره اانسان  ن يطلإل عليه ييره. -4



 ره.القلب مفتيف األول ك وال ينالغي  ن يعاَرض الر ي مفٍت يي -5

 

 

 

 تحليل الحديث الثامن والعشرين

 الفعال. تأثير خطب النالي  -1

 .الوصية التقوى ر  -2

  همية السمإل والطاعة ألولي األمر. -3

إخالاره عبن االخبتاف البذي سبيقإل العبده ك والنجباة منهبا  من عامات نالوته  -4

 .وخلفائه  الالتمسف السنة النالي 

 التحذير من الالدع. -5

 عشرين تحليل الحديث التاسإل وال

السؤاله عما يدخله الجنة ويالاعده عن النبار. سبؤال عظبيم القبدر  ذ اء معاذ  -1

 له. يسير التنفيذ لمن يسره ر 

 الصوم حماية من النار. -2

 الصدقة وقيام الليل يمحوان الذنب. -3

 الجهاد مدد ااسام  ما  ان السنام يمد الجمل الطاقة تجعله يستمر في السير. -4

 حانها على  ل الفضائل.فضيلة حفظ اللسان ورج -5

 تحليل الحديث الثاثين

 .وجوب عدم ااضاعة لفرائض ر  -1

 جعل لنا حواجز تحجزنا عن عمل الحرام. ر  -2

 عدم انتهاف الحرام. -3

 وجوب ترف ما  همله الشارع رحمة النا. -4



 تحليل الحديث الحادي والثاثين

 سؤال الصحاالة عن معالي األمور. -1

 يحب الزاهدين. ر  -2

 ناس يحالون من ال يحتاجهم.ال -3

 الطمإل في الدنيا رذيلة. -4

 تحليل الحديث الثاني والثاثين

 يحرم إدخال الضرر على الغير. -1

 الضرر يزال. -2

 الضرر ال يزال الالضرر. -3

 تحليل الحديث الثالث والثاثين

 عموم رسالة ااسام ل ل  رجاء الحياة. -1

 ء الينهم.االفتراء موجود في الناس ك لذا وجب حفظ قواعد للقضا -2

 الالينة على المدعي واليمين على المنِ ر. -3

 تحليل الحديث الراالإل والثاثين

 وجوب تغيير المن ر. -1

 التغيير الاليد للقادر عليه. -2

 التغيير الاللسان لمن لم يقدر على التغيير الاليد. -3

التغييببر الالقلببب  قببل مببا يم ببن  ن يعملببه رائببي المن ببر. و ببره المن ببر يعببد مببن  -4

 قليل الثمرة.إن اره ك وإن  ان 

 تحليل الحديث الخامس والثاثين

 حرمة الحسد ك وهو تمني زوال النعمة من الغير وامتا ها. -1

 حرمة النجش ك وهو  ن يزيد اانسان الال ذب سعر السلعة. -2



 حرمة الالغض والقطيعة والاليإل على اليإل الغير ك ووجوب األخوة. -3

 ده وال يخذله وال يحقره.المسلم ال يظلم المسلم وال ي ذاله وال يغتااله وال يحس -4

 التقوى محلها القلب. -5

 لغة الجسد. استعماله  -6

 ال شر   الر من احتقار المسلم  خاه. -7

 حرمة دم المسلم وماله وعرضه.  -8

 تحليل الحديث السادس والثاثين

 فضيلة قضاء حوائج المسلمين. -1

 الجزاء من جنس العمل. -2

 الجزاء  جزل من العمل. -3

والستر على المسلمين وطلب العلبم والمسباعدة فضيلة تفريج ال رب والتيسير  -4

 والذ ر.

 النسب ال ينفإل الا عمل. -5

 تحليل الحديث الساالإل والثاثين

 العالاده. عظيم لطف ر  -1

 .الحديث القدسي مروي عن ر  -2

 ك  ما السيئة فا ت تب حتى يعملها. المجرد الهم الالحسنة ي تالها ر  -3

مئة ضبعف إلبى  ضبعاف  ثيبرة ك وإذا  إذا عمل الحسنة  تالت عشًرا إلى سالإل -4

 عمل السيئة  تالت واحدة.

إذا هببم السببيئة فلببم يعملهببا  تالببت لببه حسببنة ك وهببو حببث لنبباوي السببيئة علببى  -5

 الرجوع عنها.

 

 



 تحليل الحديث الثامن والثاثين

 يدافإل عن  وليائه ويحالهم فيعادي من عاداهم. ر  -1

 اليان طريق الوالية ك و نها درجات. -2

 الفرائض. رب اله العالد إلى راله  فضل ما يتق -3

لعالبده نفسبه ال  ك  مبا النوافبل فتبورث حبب ر  عمل الفرائض يحالبه ر  -4

 لعمله.

 مإل  وليائه يساندهم ويعطيهم ما يسألون ويعيذهم مما يستعاذ منه. ر  -5

 تحليل الحديث التاسإل والثاثين

 الت ليف مترتب على اارادة ك فمن سلالت انتفت العقوالة. -1

 الخطأ والنسيان واا راه تعفي من العقوالة. -2

 عظمة ااسام الرفإل الحرج عن الم لفين اله. -3

 تحليل الحديث األرالعين

 ال تر ن إلى الدنيا وال تتخذها وطًنا. -1

 ذم طول األمل. -2

 استثمار وقت الدنيا ألنه قصير. -3

 تعمير دار المستقر التي سرعان ما سنسافر إليها.  -4

 العينتحليل الحديث الحادي واألر

 يورث  مال اايمان. اتالاع النالي  -1

اانسببان يمتلببف هببواه وإال لمببا  ببان هنبباف معنببى للت ليببف الجعببل الهببوى تاالًعببا  -2

 للشرع.

 ال ي مل إيمان  حد م. : النفي لل مال ال للوجود ك  ي  -3

 إذا هوى اانسان الشرع فذلف دليل على  مال إيمانه. -4



 تحليل الحديث الثاني واألرالعين

 . سعة مغفرة ر -1

 ويرجوه فهو مغفور له. ما دام اانسان يدعو ر  -2

 ال يأس من المغفرة مهما عظمت الذنوب. -3

 التوحيد طاعة تمحو  ل المعاصي وتغفرها. -4

 


