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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال مع ضوحرتتيب وو ب على األسئلة التاليةأجييب  -1
استعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب ، و احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم -2

 األمر ذلك. النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب
 .فقط عند احلكم على الراويني نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يف يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ه على الطاولة املخصصة لذلك. ضعي الكتاب الذي تفرغي من -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                                                                                فقط بطريقة علمية  نيإسنادحكمي على ا السؤال األول:
َثَنا اْبُن ُعَليََّة  الحديث األول: ِ ْبُن ُمَحمٍَّد النَُّفْيِليُّ َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِ ْبِن ُمَغفٍَّل َحدَّ ِ ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْن اْلُجَرْيِريِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن ُكلِ  َأَذاَنْيِن َصََلٌة َبْيَن ُكلِ  َأَذاَنْيِن َصََل   .ٌة ِلَمْن َشاءَ َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ياِء ْبيِن أَ َأْخَبرَ  الحديث الثاني: ََ َثَنا اَُّْْوَْاِعييُّ َعيْن َع يَّيَة َقياَل َحيدَّ َِ َثَنا اْلَحياِرُ  ْبيُن َع ِبيي َرََياٍ  ِنيي َحاِجيُ  ْبيُن ُسيَلْيَماَن َقياَل َحيدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َصاَم اََُّْبَد َفََل  ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ    َصاَم.َعْن َعْبِد َّللاَّ
َثِني َأِبيي َعيْن ُييوُنَ  َعيْن اْلَحَسيِن َعينْ  الحديث الثالث:  َعْميِرو ْبيِن َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  َقاَل َأْنَبَأَنا َوْهُ  ْبيُن َجِرييٍر َقياَل َحيدَّ

ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم ِ نَّ ِميْن َأْشيَرا ياَعِة َأْن َيْفُشيَو اْلَمياُل َوَيْكثُيَر َوَتْفُشيَو التِ َجياَرُة َوَيْ َليَر اْلِ ْليُم َتْغِلَ  َقاَل َقاَل َرُسيوُل َّللاَّ ِط السَّ
 ََكاِتُ  َفََل ُيوَجُد.َوَيِبيَع الرَُّجُل اْلَبْيَع َفَيُقوَل ََل َحتَّى َأْسَتْأِمَر َتاِجَر َبِني ُفََلٍن َوُيْلَتَمَ  ِفي اْلَحيِ  اْلَ ِ يِم الْ 

 درجات( 6)                                                                                                     بطريقة علمية            : احكمي على راويين فقط السؤال الثاني
ْيد الحضرمي.  الراوي األول:  أحمد بن  سحاق بن 
 أحمد بن عبيد بن ناصح البغدادي. الراوي الثاني:

 أحمد بن أبي الَي : سليمان البغدادي ي الثالث:الراو 
 ،،،والتوفيق النجاحب للجميع مع خالص دعائي

 

 

 

 



 2 

 

 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"حان الاالمت كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
إلصاابة، والكواكاب ، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، وااعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 لصمت.قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء وا -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َوِكييٌع َعيْن َسيِ يِد ْبيِن َأِبيي َعُروَبيَة َعيْن َقتَياَدَة َعيْن اْلَحَسيِن َعيْن َسيمُ  األول: الحديث َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّ َرَة ْبيِن ُجْنيَدٍ  َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َقَتَل َعْبَدُه َقَتْلَناُه َوَمْن جَ   َدَعُه َجَدْعَناُه.َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ
اِئِ  َعْن ُبَرْيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم عَ  الحديث الثاني: اِء ْبِن السَّ ََ ِريِ  َعْن َأِبي اَُّْْحَوِص َعْن َع ْن َأِبييِه َقياَل ُكنَّيا َأْخَبَرَنا َهنَّاُد ْبُن السَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفأَ  ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َمَع َرُسوِل َّللاَّ َل َرُسيوُل َّللاَّ َْ يْبِح َني يا َكياَن ِفيي َوْجيِه الصُّ ْسيَرْيَنا َلْيَليةف َفَلمَّ
ِ َصييلَّى َّللاَُّ  َْ َعَلْيَنييا َفييَأَمَر َرُسييوُل َّللاَّ َلَ يي ََ ييْمِ  َقييْد  َم اْلُمييَذذِ َن َفييَأذََّن ثُييمَّ َصييلَّى  َعَلْيييِه َوَسييلَّ َفَنيياَم َوَنيياَم النَّيياُ  َفَلييْم َيْسييَتْيِقْا ِ َلَّ ِبالشَّ

َثَنا ِبَما ُهَو َكاِئٌن َحتَّى َتقُ  ْكَ َتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر ُثمَّ َأَمَرُه َفَأَقاَم َفَصلَّى ِبالنَّاِ  ُثمَّ َحدَّ اَعةُ الرَّ  .وَم السَّ
َثَنا َأبُ  الحديث الثالث: َمْشِقيُّ َحدَّ ْيُد ْبُن َيْحَيى الدِ  َثَنا َْ ِ َمَتى َحدَّ َثَنا َمْكُحوٌل َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍك َقاَل ِقيَل َيا َرُسوَل َّللاَّ و ُمِ يٍد َحدَّ

ُُ اَِلْئِتَمياَر ِبياْلَمْ ُروِو َوالنَّْليَي َعيْن اْلُمْنَكيِر َقياَل ِ َذا َ َليَر ِفييُكْم َميا َ َليَر ِفيي َبِنيي ِ ْسيَراِئيلَ  َْ اْلَفاِحَشيُة ِفيي ِكَبي َنيَد اِرُكْم ِ َذا َكاَني
 َواْلُمْلُك ِفي ِصَغاِرُكْم َواْلِ ْلُم ِفي ُرَذاِلَُكْم.

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 يم بن عبد السَلم بن عبد هللا المكي. براه الراوي األول:
ْوق بن دينار اُّموي. الراوي الثاني:   براهيم بن مر
ْهر بن القاسم الراسبي. الراوي الثالث:  أ

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس قْدَةً مِّن لِّسَانِيوَاحْلُلْ عُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                            .......     ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب افظ ابن حجر يف التقريب فقطاعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احل -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص اتاملعلوم قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                              السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                   
ِ ْبِن َشِقيٍق قَ  الحديث األول: َرْيٍع َقاَل َأْنَبَأَنا اْلُجَرْيِريُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ يَد ْبِن ُْ ِْ َُ ِلَ اِئَشَة َهْل َكاَن َأْخَبَرَنا َأُبو اَُّْْشَ ِ  َعْن َي اَل ُقْل

َمُه النَّاُ .َرُسوُل َّللاَِّ  ََ َْ َنَ ْم َبْ َد َما َح     َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َوُهَو َقاِعٌد َقاَل
ُِ ْبيِن َحِكييٍم َعيْن َأِبيي ُييوُنَ  َميْوَلى َعائِ  الحديث الثاني: ْييِد ْبيِن َأْسيَلَم َعيْن اْلَقْ َقيا ْوِج النَِّبييِ   َشيةَ َأْخَبَرَنا ُقَتْيَبُة َعْن َماِليٍك َعيْن َْ َْ

ََ َهيِذِه ا َْ ِ َذا َبَلْغي ا َفَقاَلي َِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسيلََّم َقياَل َأَمَرْتِنيي َعاِئَشيُة َأْن َأَْكتُيَ  َلَليا ُمْصيَحفف يَلَوا ْْلَييَة َفيِِذنِ ي َحياِفُ وا َعَليى الصَّ
 َْ ييا َبَلْغُتَلييا ََذْنُتَلييا َفَأْمَليي ََى َفَلمَّ ييََلِة اْلُوْسيي ِ  َوالصَّ ََى َوَصييََلِة اْلَ ْصييِر َوُقوُمييوا ِ َّ ييََلِة اْلُوْسيي َِ َوالصَّ ييَلَوا َعَليييَّ َحيياِفُ وا َعَلييى الصَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. َْ َسِمْ ُتَلا ِمْن َرُسوِل َّللاَّ  َقاِنِتيَن ُثمَّ َقاَل
َثَنا مُ  الحديث الثالث: َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّ ِ ْبيِن ُعَميَر َحدَّ ياٍء َعيْن َعْبيِد َّللاَّ ََ َحمَُّد ْبُن اْلُفَضْيِل َعْن اْلَ ََلِء ْبِن اْلُمَسييَِّ  َعيْن َع

َِ َوَصلَّى َرْكَ َتْيِن َكاَن كَ  ََاَو ِباْلَبْي ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َمْن  َُ َرُسوَل َّللاَّ   ِ ْتِق َرَقَبٍة.َقاَل َسِمْ 
 درجات( 6)                             الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                                     السؤال

َيد الَيامي الَكوفي. الراوي األول:  أش   بن عبد الرحمن بن ُْ
 ْذِلج الَائي.أيو  بن عائذ بن مُ  الراوي الثاني:
 أوفى بن َدْللم ال دوي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال ـنكليـــة أصـــول الدي
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
يعاب، واإلصاابة، والكواكاب ، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستاعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 هلدوء والصمت.قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي ا -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 (درجات 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َسِ يِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة َوَحمَّ  الحديث األول: اُد ْبُن َسيَلَمَة َعيْن َقتَياَدَة َأْخَبَرَنا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر َقاَل َأْنَبَأَنا َعْبُد َّللاَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْعَتِدلُ  ُجوِد َوََل َيْبُسْط َأَحُدُكْم ِذَراَعْيِه َكاْلََكْلِ .َعْن َأَنٍ  َعْن َرُسوِل َّللاَّ  وا ِفي الرُُّكوُِ َوالسُّ
َثَنا الحديث الثاني: ْييُد ْبيُن َعِلييٍ  َوُهيَو َأُبيو ُأَسياَمَة َقياَل َحيدَّ َثَنا َْ َجْ َفيُر ْبيُن ُبْرَقياَن َعيْن  َأْخَبَرَنا اْلُمِغيَرُة ْبيُن َعْبيِد اليرَّْحَمِن َقياَل َحيدَّ

اٍء َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َقْبِر امْ َحبِ  ََ وٍق َعْن َع َْ يِ  ْبِن َأِبي َمْرُْ  .َرأٍَة َبْ َد َما ُدِفَن
َثَنا َعْبييُد اَُّْْعَلييى ْبييُن َعْبييِد اَُّْعْ  الحددديث الثالددث: ِ ْبييُن َعْبييِد الييرَّْحَمِن َأْخَبَرَنييا َعْمييُرو ْبييُن َعِليييٍ  َقيياَل َحييدَّ َثَنا َعْبييُد َّللاَّ َلييى َقيياَل َحييدَّ

ْلَحيَة َعيْن َخاَلِتَليا َعاِئَشيَة ُأمِ  الْ  ََ  َُ َثْتِني َعاِئَشُة ِبْن اِء ْبِن َأِبي َرََاٍ  َقاَل َحدَّ ََ ََّاِئِفيُّ َعْن َع ِ َصيلَّى َّللاَُّ ال ُميْذِمِنيَن َأنَّ َرُسيوَل َّللاَّ
اٌء َيْفَ ُلُه  َمَر ِ ْحَدى ِنَساِئِه َأْن َتْنِفَر ِمْن َجْمٍع َلْيَلَة َجْمٍع َفَتْأِتَي َجْمَرَة اْلَ َقَبِة َفَتْرِمَيَلا َوُتْصِبَح ِفيَعَلْيِه َوَسلََّم أَ  ََ ِلَلا َوَكاَن َع ِْ َمْن
 ََ  .َحتَّى َما

 درجات( 6)                                                                                      السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                           
 َبْحر بن َمرَّار البصري.  الراوي األول:
 ام بن َنِجيح اُّسدي.تمَّ  الراوي الثاني:
 ُجبارة بن الُمَغل  الِحم اني. الراوي الثالث:

 ،،،توفيقوال النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   لشريف وعلومهقسم الحديث ا

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 .النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا اْلَوِليييُد ْبييُن ُمْسييِلٍم  الحددديث األول: َثَنا َأْحَمييُد ْبييُن َحْنَبييٍل َحييدَّ ييٍد َعييْن َحييدَّ َثَنا الُّْْهييِريُّ َعييْن اْلَقاِسييِم ْبييِن ُمَحمَّ َثَنا اَُّْْوَْاِعيييُّ َحييدَّ َحييدَّ

َر َعْنهُ  َْ ُأْدِرَج النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َثْوٍ  ِحَبَرٍة ُثمَّ ُأخِ   .َعاِئَشَة َقاَل
َثَنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ  الحديث الثاني: ياِء ْبيِن َأِبيي َرََياٍ  َأنَّيُه َسيَأَل َحدَّ ََ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَ ْيٍ  َعْن النُّْ َماِن ْبِن اْلُمْنِذِر َعيْن َع

َْ َليْم ُييَرخَّْص َلُلينَّ ِفي َوا ِ  َقاَلي يَص ِللنِ َسياِء َأْن ُيَصيلِ يَن َعَليى اليدَّ ةٍ َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَلا َهْل ُرخِ  َوََل َرَخياٍء َقياَل  ي َذِليَك ِفيي ِشيدَّ
 .ُمَحمٌَّد َهَذا ِفي اْلَمْكُتوَبةِ 

ِ ْبُن ُنَمْيٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ِ ْسَمِ يَل َوُهيَو ُمَحمَّي الحديث الثالث: َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّ ُد ْبيُن َراِشيٍد َعيْن َمْ ِقيٍل َحدَّ
َْ ُصيوَفةف ِفيَليا َسيي اْلَخْثَ ِمييِ  َعيْن َعِليي ٍ  َْ ُكيلَّ َييْوٍم َواتََّخييَذ ْمٌن َأْو َرِضييَي َّللاَُّ َعْنيُه َقياَل اْلُمْسَتَحاَضييُة ِ َذا اْنَقَضيى َحْيُضيَلا اْتَتَسييَل

 ٌَ ْي َْ. 
 درجات( 6)                                                   السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                              

 حاتم بن ميمون الَِكَلبي. الراوي األول:
 حر  بن ُسَرْيج بن المنذر الِمْنَقري. الراوي الثاني:
ْياد اُّحمر. الراوي الثالث:  ج فر بن 

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :سم الطالبةا
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة المراعاة إفراد كل سؤ  ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني اجلَْرح والتاَّْعِديليف نقل أقوال العلماء يف  يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)بطريقة علمية                                                                                                                  السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َذْكَواَن عَ  الحديث األول: َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِ يٍد َحدَّ اٍر َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ ََاِرِديِ  َعْن ِعْمَراَن َحدَّ ْن َأِبي َرَجاٍء اْلُ 

 مَّْوَن اْلَجَلنَِّميِ يَن.ْبِن اْلُحَصْيِن َعْن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلَيْخُرَجنَّ َقْوٌم ِمْن النَّاِر ِبَشَفاَعِتي ُيسَ 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َأْخَبرَ  الحديث الثاني: َُ ِلَ اِئَشيَة َحدَّ ِ ْبيِن َشيِقيٍق َقياَل ُقْلي َرْييٍع َعيْن َسيِ يٍد اْلُجَرْييِريِ  َعيْن َعْبيِد َّللاَّ ييُد ْبيُن ُْ ِْ َنا َي

َمُه النَّاُ   ََ َْ َنَ ْم َبْ َد َما َح  .َهْل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َوُهَو َقاِعٌد َقاَل
ياِء ْبيِن َأِبييحَ  الحديث الثالث: ََ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَ ْيٍ  َعْن النُّْ َماِن ْبِن اْلُمْنِذِر َعيْن َع َثَنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد َحدَّ َرََياٍ  َأنَّيُه َسيَأَل  دَّ

َْ َليْم ُيي َوا ِ  َقاَلي يَص ِللنِ َسياِء َأْن ُيَصيلِ يَن َعَليى اليدَّ ٍة َوََل َرَخياٍء َقياَل َعاِئَشَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنَلا َهْل ُرخِ  َرخَّْص َلُلينَّ ِفيي َذِليَك ِفيي ِشيدَّ
 .ُمَحمٌَّد َهَذا ِفي اْلَمْكُتوَبةِ 

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 الحسن بن بشر بن سلم اللمداني. الراوي األول:
 الحسن بن موسى اُّشي  البغدادي. الراوي الثاني:
 حصين بن عمر اُّْحَمِسي الَكوفي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي لِي أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقطاعتمدي عند احلكم  -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط وينيعند احلكم على الرا يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                                                       السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                          
ِ  الحديث األول: دُ ْبُن بَشَّاٍر َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد َحدَّثَنَا َزَكِريَّا ْبُن أَبِي َزائِدَةَ َعنْن اششَّنْعيِي  ْبنِن َماِشنِ   َعنْن اْشَحناِرِ  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم فَتْحِ َمكَّةَ يَقُوُل ََل تُْغَزى َهِذهِ   . بَْعدَ اْشيَْوِم ِِشَى يَْوِم اْشِقيَاَمةِ ْبِن اْشيَْرَصاِء قَاَل َسِمْعُت اشنَّيِيَّ َصلَّى َّللاَّ
يُد ْبيُن َيْحَييى النَّْيَسياُبوِريُّ َحيدَّ  الحديث الثداني: َثَنا ُمَحمَّ َّْاِق َأْخَبَرَنيا َمْ َميٌر َعيْن الُّْْهيِريِ  َعيْن َأَنيِ  ْبيِن َماِليٍك َقياَل َحيدَّ َثَنا َعْبيُد اليرَّ

َْ َحتَّ  َُ َخْمِسيَن ُثمَّ ُنِقَص َلَوا َْ َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه الصَّ ا ُثمَّ ُنيوِدَي ُفِرَض َْ َخْمسف َييا ُمَحمَّيُد ى ُجِ َل
نَّ َلَك ِبَلِذِه اْلَخْمِ  َخْمِسينَ  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َواِ   .ِ نَُّه ََل ُيَبدَّ

ََِّويُل َعْن َبْكيِر ْبينِ  الحديث الثالث: َثَنا ُحَمْيٌد ال ََّاُن َحدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِ يٍد اْلَق َثَنا ِ ْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ ِ اَحدَّ ِنييِ   َعْبيِد َّللاَّ ْلُمَْ
َُ ثُييمَّ َعييْن َأِبييي َراِفييٍع َعييْن َأِبييي ُهَرْيييَرَة َأنَّ النَِّبيييَّ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْيييِه َوَسييلََّم َلِقَيييُه َوُهييَو ُجُنييٌ  َقيياَل َفانْ  َُ َفاْتَتَسييْل َُ َأْي َفاْنَخَنْسيي َبَجْسيي

 َُ َُ ِ نِ ي ُكْن ََ ُقْل ََ َأْو َأْيَن َذَهْب َُ َفَقاَل َأْيَن ُكْن  .ُجُنبفا َقاَل ِ نَّ اْلُمْسِلَم ََل َيْنُجُ   ِجْئ
 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             

 حفص بن ُجَميع ال جلي. الراوي األول:
 ُحْمران بن أَْعَين الَكوفي.  الراوي الثاني:
 ُحَمْيد بن ُهَلل بن ُهبيرة ال دوي البصري. الراوي الثالث:
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب فقط اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 در اإلمكان.ق ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                       السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                          
ِ اْلَ ييَدِنيُّ َوَعِليييُّ ْبييُن ُحْجييٍر َقيياََل  الحددديث األول: يييُّ َأُبييو َعْبييِد َّللاَّ ييُد ْبييُن َيْحَيييى ْبييُن َأِبييي ُعَمييَر اْلَمكِ  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُسييْفَياُن ْبييُن َحييدَّ  َحييدَّ

َِ َعيْن النَِّبييِ  َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َقياَل ََل َصيََلَة ِلَمينْ ُعَيْيَنَة َعْن الُّْْهِريِ  َعْن َمْحُمي ياِم َِييِع َعيْن ُعَبياَدَة ْبيِن الصَّ َليْم  وِد ْبيِن الرَّ
 .َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلَِكَتا ِ 
َثَنا َعْبييَدُة ْبييُن  الحددديث الثدداني: َثَنا َهيياُروُن ْبييُن ِ ْسييَحَق اْلَلْمييَداِنيُّ َحييدَّ ُسييَلْيَماَن اْلَِكََلِبيييُّ َعييْن ِهَشيياِم ْبييِن ُعييْرَوَة َعييْن َأِبيييِه َعييْن َحييدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِ َذا َنَ َ  َأَحُدُكْم َوُهَو ُيَصلِ ي َفْلَيْرُقدْ  َْ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  َحتَّى َيْذَهَ  َعْنُه النَّْوُم َفيِننَّ َأَحيَدُكْم ِ َذا َعاِئَشَة َقاَل
 .َصلَّى َوُهَو َيْنَ ُ  َلَ لَُّه َيْذَهُ  َيْسَتْغِفُر َفَيُس ُّ َنْفَسهُ 

َثَنا َأُبو ُموَسى الحديث الثالث: يِليِد َعيْن َمْيُميوِن  ُمَحمَُّد ْبُن الُمثنى َحدَّ ِ اَُّْْنَصاِريُّ َعْن َحِبيِ  ْبيِن الشَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
 .ْن اْبِن َعبَّاٍ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئمٌ ْبِن ِمْلَراَن عَ 

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
ْم بن الحسين الُحَمْيسي البصري. الراوي األول:  خا
ْني. الراوي الثاني:  داود بن عَاء الم
ْرارة اللمداني. الراوي الثالث:  َذرُّ بن عبد هللا بن 
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي لِي أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب لى رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقطاعتمدي عند احلكم ع -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط ينيعند احلكم على الراو  يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                                                      السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                           
َثَنا ُمَباَرُك ْبُن فَ  الحديث األول: َثَنا َحبَّاُن ْبُن ِهََلٍل َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِخَراٍش اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ َثِني عَ َحدَّ ْبُد َرَِ يِه َضاَلَة َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِ نَّ  يا ْبُن َسِ يٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ  ِمْن َأَحبِ ُكْم ِ َليَّ َوَأْقيَرَُِكْم ِمنِ يي َمْجِلسف
نَّ َأبْ  ُقوَن َواْلُمَتَفْيِلُقيونَ َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخََلقفا َواِ  يا َييْوَم اْلِقَياَميِة الثَّْرثَياُروَن َواْلُمَتَشيدِ  َقياُلوا َييا  َغَضُكْم ِ َليَّ َوَأْبَ َدُكْم ِمنِ يي َمْجِلسف

ُقوَن َفَما اْلُمَتَفْيِلُقوَن َقاَل اْلُمَتََكبِ ُروَن. ِ َقْد َعِلْمَنا الثَّْرَثاُروَن َواْلُمَتَشدِ   َرُسوَل َّللاَّ
َفي الحديث الثاني: َُّ يُد ْبيُن َعْبيِد اليرَّْحَمِن ال َثَنا ُمَحمَّ يْنَ اِنيُّ اْلَبْصيِريُّ َحيدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اَُّْْعَليى الصَّ َثَنا ِهَشياُم ْبيُن َحدَّ اِويُّ َحيدَّ

َْ ُقيَرْيٌش َوَميْن َكياَن َعَليى ِدينِ  َْ َكاَني ِ ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعيْن َعاِئَشيَة َقاَلي ييُن َّللاَّ َِ َدِلَفيِة َيُقوُليوَن َنْحيُن َق ْْ َليا َوُهيْم اْلُحْميُ  َيِقُفيوَن ِباْلُم
َل َّللاَُّ َتَ اَلى ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُ  َأَفاَض النَّاُ    .َوَكاَن َمْن ِسَواُهْم َيِقُفوَن ِبَ َرَفَة َفَأْنَْ

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمِنييٍع َحيدَّ  الحديث الثالث: َثَنا ُهَشيْيٌم َأْخَبَرَنيا َمْنُصيوٌر َيْ ِنيي اْبيَن َْاَذاَن َعيْن َعْبيِد اليرَّْحَمِن ْبيِن اْلَقاِسيِم َعيْن َأِبييِه َحدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْبَل َأْن ُيْحِرَم َوَيْوَم النَّْحِر قَ  َُ َرُسوَل َّللاَّ يَّْب ََ  َْ َُوَو َعْن َعاِئَشَة َقاَل يٍ  ِفيِه ِمْسكٌ ْبَل َأْن َي َِ َِ ِب  .ِباْلَبْي

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 َري ة بن سيف بن ماتع الَمَ افري. الراوي األول:

 ْاِفر بن سليمان اإِليادي. راوي الثاني:ال
ْنَفل بن عبد هللا الَ َرفي. الراوي الثالث: َْ 
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 نيد وبحثة أساالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     ............................................. الرقم الجامعي:                  .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
قي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب ، واستعيين ببااعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 ي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت.قسم -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َفْيِل َعاِمِر ْبيِن َواِثَليَة َأنَّ  الحديث األول: َُّ يِ  َعْن َأِبي ال ََْيِر اْلَمكِ  َثَنا اْلَقْ َنِبيُّ َعْن َماِلٍك َعْن َأِبي الُّْ ُمَ ياَذ ْبيَن َجَبيٍل َأْخَبيَرُهْم  َحدَّ

ِ َصيلَّى َّللاَُّ  ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َيْجَميُع َبيْيَن ال ُّْليرِ َأنَُّلْم َخَرُجوا َمَع َرُسيوِل َّللاَّ َوِة َتُبيوَك َفَكياَن َرُسيوُل َّللاَّ ْْ   َعَلْييِه َوَسيلََّم ِفيي َتي
ييا ثُييمَّ  ييا ثُييمَّ َخييَرَج َفَصييلَّى ال ُّْلييَر َواْلَ ْصييَر َجِمي ف ييََلَة َيْومف َر الصَّ َخييَل ثُييمَّ َخييَرَج َفَصييلَّى اْلَمْغييِرَ   دَ َواْلَ ْصييِر َواْلَمْغييِرِ  َواْلِ َشيياِء َفييَأخَّ

ا.  َواْلِ َشاَء َجِمي ف
َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن الُّْْهِريِ  َسيِمَع َسيِ يَد ْبيَن اْلُمَسييِ ِ  َعينْ  الحديث الثاني: َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َحدَّ َأِبيي ُهَرْييَرَة َيْبُليُب ِبيِه  َحدَّ
ْن َيُكْن َشر ا تَ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ  ُموَها ِ َلْيِه َواِ   .َضُ وُه َعْن ِرَقاِبُكمْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأْسِرُعوا ِباْلَجَناَِْة َفِنْن َيُكْن َخْيرفا ُتَقدِ 
َثَنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن عَ  الحديث الثالث: َثَنا َهاُروُن ْبُن ِ ْسَحَق اْلَلْمَداِنيُّ َحدَّ َِ ُأمِ  َحدَّ ْيَنَ  ِبْن ْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِه َعْن َْ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسيلََّم ِ نَُّكيْم َتْخَتِصيُموَن ِ َلييَّ  َْ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ نََّميا َأَنيا َبَشيٌر َوَلَ يلَّ َبْ َضيُكْم َأْن َيُكيوَن َسَلَمَة َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَل َواِ 
َ ةف ِمْن  َأْلَحنَ  َْ ُع َلُه ِق ََ َُ ََُِّحٍد ِمْنُكْم ِبَشْيٍء ِمْن َحقِ  َأِخيِه َفِننََّما َأْق ِتِه ِمْن َبْ ٍض َفِنْن َقَضْي  .النَّاِر َفََل َيْأُخْذ ِمْنُه َشْيئفاِبُحجَّ

 درجات( 6)                                                                        السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                         
 ْيد بن َجبيرة بن محمود اُّنصاري. الراوي األول:
 سالم بن عجَلن اُّفَ  الُقرشي. الراوي الثاني:
ْاعي البصري.  الراوي الثالث: ْرَي الُخ  س يد بن َْ

 ،،،لتوفيقوا النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   شريف وعلومهقسم الحديث ال

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                   لسؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                              ا
َثَنا َعْبَدُة ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ُمحَ  الحديث األول: َثَنا َهنَّاٌد َحدَّ مَِّد ْبِن ِ ْسيَحَق َعيْن َعاِصيِم ْبيِن ُعَميَر ْبيِن َقتَياَدَة َعيْن َمْحُميوِد َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َأْسِفُروا بِ  َُ َرُسوَل َّللاَّ  .اْلَفْجِر َفِننَُّه أَْعَ ُم ِلْْلَْجرِ ْبِن َلِبيٍد َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج َقاَل َسِمْ 
َثَنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيهِ  :الحديث الثاني َثَنا َهاُروُن ْبُن ِ ْسَحَق اْلَلْمَداِنيُّ َحدَّ َِ ُأمِ  َحدَّ ْيَنَ  ِبْني  َعْن َْ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسيلََّم ِ نَُّكي َْ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ نََّميا َأَنيا َبَشيٌر َوَلَ يلَّ َبْ َضيُكْم َأْن َيُكيوَن َسَلَمَة َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَل ْم َتْخَتِصيُموَن ِ َلييَّ َواِ 
 َ َْ ُع َلُه ِق ََ َُ ََُِّحٍد ِمْنُكْم ِبَشْيٍء ِمْن َحقِ  َأِخيِه َفِننََّما َأْق ِتِه ِمْن َبْ ٍض َفِنْن َقَضْي  .َفََل َيْأُخْذ ِمْنُه َشْيئفا ةف ِمْن النَّارِ َأْلَحَن ِبُحجَّ

َكِريَّا  الحديث الثالث: َثَنا َْ َثَنا َوِكيٌع َحدَّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن ِعيَسى َحدَّ َُ ْبُن َأبي َْاِئَدة َحدَّ ْ ِبيِ  َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم َقاَل َسَأْل َعْن الشَّ
ََ ِبَ ْرِضِه َفُلَو َوِقيذٌ َما َأَصبْ  :َفَقالَ  ،النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد اْلِمْ َراضِ  ِه َفُكْل َوَما َأَصْب  .ََ ِبَحدِ 

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 كثير بن عفير اُّنصاري. س يد بن الراوي األول:
 َسَلمة بن َوهرام الَيماني. الراوي الثاني:
ََّالقاني.  الراوي الثالث:  س يد بن ي قو  ال

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس لِّسَانِيوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب يف التقريب فقطاعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر  -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةاألصلي درهاامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                 السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                
َثَنا َبييْيَلُ  ْبييُن َفْلييَداَن َقيياَل َأْنبَ  الحددديث األول: َثَنا َعِليييُّ ْبييُن ُتييَراٍ  َقيياَل َحييدَّ َييياُد ْبييُن َأيُّييوَ  َقيياَل َحييدَّ ِْ َأَنييا َأُبييو َشييْيٍل َقيياَل َأْخَبَرِنييي 

َُ اْبَن ُعَمَر َقاَل َنلَ  ا.َسِمْ  ََّ ف ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُلْبِ  الذََّهِ  ِ َلَّ ُمَق  ى َرُسوُل َّللاَّ
ياٍر َعي الحديث الثاني: َثَنا ِعْكِرَميُة ْبيُن َعمَّ َثَنا َأُبيو النَّْضيِر َهاِشيُم ْبيُن اْلَقاِسيِم َحيدَّ َثَنا َمْحُموُد ْبُن َتْيََلَن َحيدَّ ْن َيْحَييى ْبيِن َأِبيي َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْ ِني َيْوَم َخْيبَ  َم َرُسوُل َّللاَّ ْنِسيََّة َوُلُحوَم اْلِبَغاِل َوُكلَّ َكِثيٍر َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َجاِبٍر َقاَل َحرَّ َر اْلُحُمَر اإْلِ
ََّْيرِ  ُِ َوِذي ِمْخَلٍ  ِمْن ال َبا  .ِذي َناٍ  ِمْن السِ 

ييِد ْبييينِ  الحددديث الثالدددث: َثَنا َعْبييُد اْلَوهَّييياِ  الثََّقِفيييُّ َعيييْن َيْحَيييى ْبيييِن َسييِ يٍد َعيييْن ُمَحمَّ ييُد ْبيييُن اْلُمَثنَّييى َحيييدَّ َثَنا ُمَحمَّ     ِ ْبييَراِهيَم َعيييْن َحيييدَّ
ِ َصيلَّى َّللاَُّ  ََّاِ  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ نََّميا َِلْميِرٍ   َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثيِ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخ َعَلْييِه َوَسيلََّم ِ نََّميا اَُّْْعَمياُل ِبالنِ يَّيِة َواِ 

َليى َرُسيوِلِه َوَميْن َكاَني ِ َواِ  َلى َرُسيوِلِه َفِلْجَرتُيُه ِ َليى َّللاَّ ِ َواِ  َْ ِهْجَرُتُه ِ َلى َّللاَّ َْ ِهْجَرتُيُه ِ َليى ُدْنَييا ُيِصييُبَلا َأْو اْميَرأٍَة َما َنَوى َفَمْن َكاَن
ُجَلا َفِلْجَرُتُه ِ َلى َما َهاَجَر ِ َلْيهِ  وَّ  .َيَتَْ

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
َلمي. سليمان بن عتبة الراوي األول:  بن ثور السُّ
م بن سليمان بن سوار الثقفي. الراوي الثاني:  َسَلَّ
 ش ي  بن  سحاق بن عبد الرحمن الُقرشي اُّموي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَاحْلُلْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                               .......  ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص لوماتاملع قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                                 السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                
يِد ْبي الحديث األول: َثَنا اْلُمَحياِرَِيُّ َعيْن َماِليِك ْبيِن ِمْغيَوٍل َعيْن ُمَحمَّ َثَنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَُكوِفيُّ َحيدَّ ِن ُسيوَقَة َعيْن َنياِفٍع َحدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيي اْلَمْجِليِ  اْلَواِحيِد ِماَئيُة َميرٍَّة ِميْن َقْبيلِ  َعْن اْبِن ُعَمرَ   َأْن َيُقيوَم َر ِ  اْتِفيْر ِليي َقاَل َكاَن ُيَ دُّ ِلَرُسوِل َّللاَّ

ََ التَّوَّاُ  اْلَغُفوُر.  َوُتْ  َعَليَّ ِ نََّك َأْن
َثَنا َأُبو َعمَّارٍ  الحديث الثاني: يَد اللَّْيِثيِ  َعْن  لُحسينا َحدَّ ِْ اِء ْبِن َي ََ َثَنا الُّْْهِريُّ َعْن َع َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن اَُّْْوَْاِعيِ  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَّياِ  َأْفَضيُل َقياَل َرُجي ِ َقياُلوا ثُيمَّ َميْن َأِبي َسِ يٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل ُسِئَل َرُسوُل َّللاَّ ٌل ُيَجاِهيُد ِفيي َسيِبيِل َّللاَّ
ُُ النَّاَ  ِمْن َشرِ هِ  َ اِ  َيتَِّقي َرََُّه َوَيَد  .َقاَل ُثمَّ ُمْذِمٌن ِفي ِشْ ٍ  ِمْن الشِ 

يَمِد ْبيُن َعْبيِد اْليَواِرِ  َحيدَّ  الحديث الثالث: َثَنا َعْبيُد الصَّ َثَنا ِ ْسيَحُق ْبيُن َمْنُصيوٍر َحيدَّ ْسيُتَواِئيُّ َعيْن َيْحَييى ْبيِن َأِبيي َحيدَّ َثَنا ِهَشياٌم الدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  ِ  ِ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة َعْن َأِبيِه َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َناءِ َكِثيٍر َعْن َعْبِد َّللاَّ  .َذا َشِرَ  َأَحُدُكْم َفََل َيَتَنفَّْ  ِفي اإْلِ

 درجات( 6)                   كمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                                              السؤال الثاني: اح
 َصْيفي بن ِرَ ي اُّنصاري.   الراوي األول:
ْدي. الراوي الثاني:  الضحاك بن نبرا  اُّ
 بن هَلل البارقي. عاصم الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121ثاني للفصل ال عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتم ابلالرجاء االلتزا

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 بقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.النريات، وط
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 غي منه على الطاولة املخصصة لذلك. ضعي الكتاب الذي تفر  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َعْبييُد اليي الحددديث األول: َثَنا َأُبييو الَحييدَّ َثَنا اَُّْْوَْاِعيييُّ َحييدَّ َثَنا اْلَوِليييُد ْبييُن ُمْسييِلٍم َحييدَّ َمْشييِقيُّ َحييدَّ نََّجاِشيييِ  َقيياَل رَّْحَمِن ْبييُن ِ ْبييَراِهيَم الدِ 

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعلَ  َُ َراِفَع ْبَن َخِديٍج َيُقوُل ُكنَّا ُنَصلِ ي اْلَمْغِرَ  َعَلى َعْلِد َرُسوِل َّللاَّ نَُّه َلَيْنُ ُر ِ َلى َسِمْ  ْيِه َوَسلََّم َفَيْنَصِرُو َأَحُدَنا َواِ 
 َمَواِقِع َنْبِلِه.

ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنَة َعْن َعْبِد َّللاَِّ  الحديث الثاني: َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ ُن  ْبِن َأِبيي َبْكيٍر ُهيَو اْبيَحدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ  َُ َأَنَ  ْبَن َماِلٍك َيُقوُل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ٍم اَُّْْنَصاِريُّ َقال َسِمْ  ََ َثََلٌ  ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْتَبُع اْلَميِ 

 .ُه َفَيْرِجُع أَْهُلُه َوَماُلُه َوَيْبَقى َعَمُلهُ َفَيْرِجُع اْثَناِن َوَيْبَقى َواِحٌد َيْتَبُ ُه أَْهُلُه َوَماُلُه َوَعَملُ 
َثَنا اَُّْْشَ ُ  ُهَو اْبينُ  الحديث الثالث: ِ اَُّْْنَصاِريُّ َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ اٍر َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ َعْبيِد اْلَمِليِك َعيْن اْلَحَسيِن  َحدَّ

ِ َصيييلَّى َّللاَُّ َعَلْييييِه َوَسيييلََّم اْلِمْنَبيييَر َفَقييياَل ِ نَّ اْبِنيييي َهيييَذا َسييييِ ٌد ُيْصيييِلُح َّللاَُّ َعَليييى يَ َعيييْن َأِبيييي َبْكيييَرَة َقييياَل َصييي ِ  َدْييييِه ِفَئتَيييْيِن َد َرُسيييوُل َّللاَّ
 .َعِ يَمَتْينِ 

 درجات( 6)                                                                 السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                
ني. الراوي األول:  عامر بن صالح بن ُرْستم الُمَْ
ْكَسكي الراوي الثاني:  عبد هللا بن ُبْسر السَّ
َْيدي "المفلوج". الراوي الثالث:  عبد هللا بن سالم ال

 ،،،يقوالتوف النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   وعلومه قسم الحديث الشريف

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معيب وو برتت على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                               ل األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                                  السؤا
َثَنا َصْفَواُن ْبُن عِ  الحديث األول: َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َفاِرٍ  َحدَّ يَسى َعْن اْلَحَسِن ْبِن َذْكَواَن َعيْن َميْرَواَن اَُّْْصيَفِر َقياَل َحدَّ

َُ َييا َأَبيا َعْبيِد ا َُ اْبَن ُعَمَر َأَناَخ َراِحَلَتُه ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَليِة ثُيمَّ َجَليَ  َيُبيوُل ِ َلْيَليا َفُقْلي ليرَّْحَمِن َأَليْيَ  َقيْد ُنِليَي َعيْن َهيَذا َقياَل َبَليى َرَأْي
 ُنِلَي َعْن َذِلَك ِفي اْلَفَضاِء َفِنَذا َكاَن َبْيَنَك َوََْيَن اْلِقْبَلِة َشْيٌء َيْسُتُرَك َفََل َبْأَ . ِ نََّما

َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن َيْحَيى الحديث الثاني: َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر َحدَّ ْني َحدَّ ِ ْبيِن َعْن َأِبيِه َعيْن  الَما َعْبيِد َّللاَّ
َتْيِن  َأ َفَغَسَل َوْجَلُه َثََلثفا َوَتَسَل َيَدْيِه َمرَّ ْيٍد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ َتْينِ َْ َتْيِن َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َوَتَسَل ِرْجَلْيِه َمرَّ  .َمرَّ

َثَنا َعِليُّ ْبُن حُ  الحديث الثالث: ْجٍر َأْخَبَرَنا ِ ْسيَمِ يُل ْبيُن َجْ َفيٍر َعيْن اْلَ يََلِء ْبيِن َعْبيِد اليرَّْحَمِن َعيْن َأِبييِه َعيْن َأِبيي ُهَرْييَرَة َأنَّ َحدَّ
اَيا َوَيْرفَ  ََ ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأََل َأُدلَُُّكْم َعَلى َما َيْمُحو َّللاَُّ ِبِه اْلَخ ِ َقياَل  ُع ِبهِ َرُسوَل َّللاَّ َِ َقياُلوا َبَليى َييا َرُسيوَل َّللاَّ َرَجا الدَّ

ََلِة َفذَ  ََلِة َبْ َد الصَّ ا ِ َلى اْلَمَساِجِد َواْنِتَ اُر الصَّ ََ ََاطُ ِ ْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكاِرِه َوَكْثَرُة اْلُخ  .ِلَُكْم الرِ 
 درجات( 6)                                                                                                         السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية        

ْدي. الراوي األول:  عبد هللا بن سليمان بن جنادة اُّ
 عبد هللا بن عامر اُّسلمي. الراوي الثاني:
 نصاري.عبد هللا بن عيسى بن عبد الرحمن اُّ الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: اتتعليمالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 سني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.النريات، وطبقات املدل
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 الطاولة املخصصة لذلك.  ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا ِ ْسيَحُق ْبييُن َمْنُصي الحدديث األول: يياُن َعيْن ِهَشيياِم ْبيِن ُعييْرَوَة َقياَل َأْخَبَرِنييي َأِبيي َعييْن َحييدَّ ََّ َثَنا َيْحَييى ْبييُن َسيِ يٍد اْلَق وٍر َقيياَل َحيدَّ

َِ َصْفَواَن َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َم َّ َذَكَرُه َفََل ُيَصلِ  َحتَّى يَ  أَ ُبْسَرَة ِبْن  .َتَوضَّ
َكِريَّييا ْبييِن َأِبييي َْاِئييَدَة َعييْن َأِبييي اْلَقاِسييِم اْلُجييدَ  الثدداني:الحددديث  َثَنا َوِكيييٌع َعييْن َْ َثَنا ُعْثَميياُن ْبييُن َأِبييي َشييْيَبَة َحييدَّ َُ َحييدَّ ِليِ  َقيياَل َسييِمْ 

ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْيييِه َوَسييلََّم َعَلييى ال ِ َلُتِقيييُمنَّ النُّْ َمياَن ْبييَن َبِشيييٍر َيُقيوُل َأْقَبييَل َرُسييوُل َّللاَّ نَّياِ  ِبَوْجِلييِه َفَقيياَل َأِقيُميوا ُصييُفوَفُكْم َثََلثفييا َوَّللاَّ
ُق َمْنِكَبُه ِبَمْنِكِ  َصاِحِبهِ  َُ الرَُّجَل َيْلَْ  ْ ِبِه. َوُرْكَبَتُه ِبُرْكَبِة َصاِحِبِه َوَكْ َبُه ِبكَ ُصُفوَفُكْم َأْو َلُيَخاِلَفنَّ َّللاَُّ َبْيَن ُقُلوِبُكْم َقاَل َفَرَأْي

َثَنا ُيوُنُ  ْبُن ُبَكْيٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِ ْسَحَق َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبينِ  الحديث الثالث: َثَنا َأُبو َسِ يٍد اََُّْشجُّ َحدَّ  اَُّْْسيَوِد َعيْن َأِبييِه َحدَّ
نَِّة َأْن ُيْخِفَي التََّشلُّ  ِ ْبِن َمْسُ وٍد َقاَل ِمْن السُّ  .دَ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. الراوي األول:
 عبد هللا بن نافع القرشي مولى ابن عمر. الراوي الثاني:
 عبد الحميد بن صالح بن عجَلن الُبرجمي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثدراس المساق: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................م الجامعي: الرق                  .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
ستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب ، وااعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 ان.قدر اإلمك ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
ٌَ اْلُبَناِنيُّ َعْن َأَنِ  ْبنِ  الحديث األول: َثَنا َثاِب َثَنا اْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة َحدَّ َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِ ْبَراِهيَم َحدَّ  َماِلٍك َأنَّ َرُجَلف َكاَن ِعْنيَد َحدَّ

ِ ِ نِ ي َُُِّح ُّ َهَذا َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوسَ  َوَسلََّم أَْعَلْمتَيُه َقياَل لََّم َفَمرَّ ِبِه َرُجٌل َفَقاَل َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َفَقاَل َأَحبََّك الَِّذي   َأْحَبْبَتِني َلُه.ََل َقاَل أَْعِلْمُه َقاَل َفَلِحَقُه َفَقاَل ِ نِ ي ُأِحبَُّك ِفي َّللاَّ

َثَنا َأيُّوُ  َعْن ِعْكِرَمَة  الحديث الثاني: َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِ  الثََّقِفيُّ َحدَّ بِ يُّ َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍ  َرِضَي َّللاَُّ َحدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوسَ  وِء اْلَ اِئُد ِفي ِهَبِتِه َكاْلََكْلِ  َيُ وُد ِفي َقْيِئهِ َعْنُلَما َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ  .لََّم َقاَل َلْيَ  َلَنا َمَثُل السُّ

َثَنا ُسْفَياُن  الحديث الثالث: َثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْلِديٍ  َحدَّ اٍر َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ َنياِد َعيْن اَُّْ الثَّوري َحدَّ ْعيَرِج َعيْن َعْن َأِبي الِْ 
َذا ُأْتِبَع َأَحُدُكمْ  ُل اْلَغِنيِ  ُ ْلٌم َواِ  َْ  .َعَلى َمِليٍ  َفْلَيْتَبعْ  َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َم

 درجات( 6)                                                                         السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                        
َ يثي.ع الراوي األول:  بد الرحمن بن حماد بن ش ي  الشُّ
 عبد الرحمن بن عَاء القرشي. الراوي الثاني:
م البغدادي. الراوي الثالث:  عبد الرحمن بن محمد بن سَلَّ

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   سم الحديث الشريف وعلومهق

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  ئلة التاليةعلى األسأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 ب األمر ذلك.النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطل
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 املوفق،  وهللا
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
ََْييي الحدديث األول: َثَنا اْلَقْ َنِبييُّ َعييْن َماِليٍك َعيْن َأِبيي الُّْ ِ ْبييِن َعبَّياٍ  َقياَل َصييلَّى َحيدَّ ييِ  َعيْن َسيِ يِد ْبييِن ُجَبْييٍر َعيْن َعْبيِد َّللاَّ ِر اْلَمكِ 

ا ِفي َتيْ  ا َواْلَمْغِرَ  َواْلِ َشاَء َجِمي ف ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ال ُّْلَر َواْلَ ْصَر َجِمي ف  ِر َخْوٍو َوََل َسَفٍر.َرُسوُل َّللاَّ
َثَنا َعْبييَدُة ْبييُن ُسييَلْيَماَن اْلَِكََلِبيييُّ َعييْن ِهَشيياِم ْبييِن ُعييْرَوةَ َحيي الحددديث الثدداني: َثَنا َهيياُروُن ْبييُن ِ ْسييَحَق اْلَلْمييَداِنيُّ َحييدَّ َعييْن َأِبيييِه َعييْن  دَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِ َذا َنَ َ  َأَحُدُكْم َوُهَو ُيَصل ِ  َْ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ي َفْلَيْرُقْد َحتَّى َيْذَهَ  َعْنُه النَّْوُم َفيِننَّ َأَحيَدُكْم ِ َذا َعاِئَشَة َقاَل
 .َصلَّى َوُهَو َيْنَ ُ  َلَ لَُّه َيْذَهُ  َيْسَتْغِفُر َفَيُس ُّ َنْفَسهُ 

َُ َعِلييَّ ْبيَن اْلَحَسيِن َقي الحديث الثالث: ِ ْبيُن ُمِنييٍر اْلَميْرَوِْيُّ َقيال َسيِمْ  َثَنا َعْبيُد َّللاَّ ِ ْبيُن اْلُمَبياَرِك َعيْن اْبيِن َحيدَّ اَل َأْخَبَرَنيا َعْبيُد َّللاَّ
َلْييِه َوَسيلََّم َكياَن ُيَكبِ يُر َوُهيَو َيْليِوي َقياَل ُجَرْيٍج َعْن الُّْْهِريِ  َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ عَ 

ْ َدُهْم ِمْن التَّاِبِ يَن ا َحِديٌ  َحَسٌن َصِحيٌح َوُهَو َقْوُل أَْهِل اْلِ ْلِم ِمْن َأْصَحاِ  النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن بَ َأُبو ِعيَسى َهذَ 
ُجودِ   .َقاُلوا ُيَكبِ ُر الرَُّجُل َوُهَو َيْلِوي ِللرُُّكوُِ َوالسُّ

 درجات( 6)    فقط بطريقة علمية                                                                                                             السؤال الثاني: احكمي على راويين 
ْيد بن الحواري. الراوي األول:  عبد الرحيم بن 
ْيْ بن ُبَشير بن ك   البصري. الراوي الثاني:  عبد ال 
 لواحد بن ُسليم المالَكي.عبد ا الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121فصل الثاني لل عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتاللتزام ابلالرجاء ا

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 ات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.النري 
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك. ضعي الكتاب ال -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َعلِ  الحديث األول: َثَنا ِ ْسَمِ يُل اْبيُن ُعَليَّيَة َوُهيَو اْبيُن ِ ْبيَراِهيَم َعيْن َعِلييِ  ْبيِن اْلُمَبياَرِك َعيْن َيْحَييى َحدَّ ْبيِن َأِبيي يُّ ْبُن ُحْجٍر َحدَّ

ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم  يََلِة اْلَحيَّيُة َكِثيٍر َعْن َضْمَضِم ْبِن َجيْوٍ  َعيْن َأِبيي ُهَرْييَرَة َقياَل َأَميَر َرُسيوُل َّللاَّ ِبَقْتيِل اَُّْْسيَوَدْيِن ِفيي الصَّ
 .َواْلَ ْقَر ُ 

َثَنا ِهَشيياُم ْبييُن ُعيْرَوَة َعييْن  الحدديث الثدداني: ِ ْبيُن ُنَمْيييٍر َحيدَّ َثَنا َعْبييُد َّللاَّ َثَنا ِ ْسييَحُق ْبيُن َمْنُصييوٍر اْلََكْوَسيُج َحييدَّ َأِبييِه َعييْن َعاِئَشييَة َحييدَّ
َْ َصََلُة ال َْ َكاَن ِفي َشْيٍء ِميْنُلنَّ  نَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اللَّْيِل َثََلَ  َعْشَرَة َرْكَ ةف ُيوِتُر ِمْن َذِلَك ِبَخْمٍ  ََل َيْجِلُ  َقاَل

 .ِ َلَّ ِفي َِخِرِهنَّ َفِنَذا َأذََّن اْلُمَذذِ ُن َقاَم َفَصلَّى َرْكَ َتْيِن َخِفيَفَتْينِ 
َثنِ  الحددديث الثالددث: ييُد ْبيُن ِ ْسييَحَق َحييدَّ َثَنا ُييوُنُ  ْبييُن ُبَكْيييٍر َأْخَبَرَنييا ُمَحمَّ َثَنا اَُّْْنَصيياِريُّ ِ ْسيَحُق ْبييُن ُموَسييى َحييدَّ ي الُّْْهييِريُّ َعييْن َحييدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه وَ  ُل َما اْبُتِدَي ِبِه َرُسوُل َّللاَّ َْ َأوَّ َسلََّم ِمْن النُُّبوَِّة ِحيَن َأَراَد َّللاَُّ َكَراَمتَيُه َوَرْحَميَة اْلِ َبياِد ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َأنََّلا َقاَل
يْبِح َفَمَكيَ  َعَليى َذِليَك َميا َشياَء َّللاَُّ َأْن َيْمُكيَ  َوحُ  َْ ِمْثَل َفَليِق الصُّ بِ يَ  ِ َلْييِه اْلَخْليَوُة َفَليْم َيُكيْن َشيْيٌء ِبِه َأْن ََل َيَرى َشْيئفا ِ َلَّ َجاَء

 َأَح َّ ِ َلْيِه ِمْن َأْن َيْخُلَو.
 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             

 عبيد هللا بن أبي ُحَمْيد الُلذلي. الراوي األول:
 عثمان بن عثمان الَغَفاني. الراوي الثاني:
 عثمان بن عمر بن فار  الَ بدي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 أسانيد وبحث ةالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................معي: الرقم الجا                  .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب  ، واستعييناعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َكْلَميُ  ْبيُن اْلَحَسيِن َعيْن َعْبيِد  الحديث األول: َثَنا َعِليُّ ْبُن ُتيَراٍ  َقياَل َحيدَّ َياُد ْبُن َأيُّوَ  َقاَل َحدَّ ِ ْبيِن ُبَرْييَدَة َعيْن َأْخَبَرَنا ِْ َّللاَّ

 َْ َْ َعَلْيَلا َفَقاَل َْ اْجِلِسيي َحتَّيى َييْأِتَي النَِّبييُّ  َعاِئَشَة َأنَّ َفَتاةف َدَخَل وََّجِني اْبَن َأِخيِه ِلَيْرَفَع ِبي َخِسيَسَتُه َوَأَنا َكاِرَهٌة َقاَلي  ِ نَّ َأِبي َْ
ِ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َفَأْخَبَرْتييُه َفَأْرَسيَل ِ َليى أَ  َْ َيييا ِبيَصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسييلََّم َفَجياَء َرُسيوُل َّللاَّ َلييا َفيَدَعاُه َفَجَ يَل اَُّْْمييَر ِ َلْيَليا َفَقاَلي
َُ َأْن أَْعَلَم َأِللنِ َساِء ِمْن اَُّْْمِر َشْيٌء. َُ َما َصَنَع َأِبي َوَلَِكْن َأَرْد ِ َقْد َأَجْْ   َرُسوَل َّللاَّ

َثَنا اللَّْيُ  ْبُن َسْ دٍ  الحديث الثاني: َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِ يٍد َحدَّ َفْييِل ُهيَو َعياِمُر ْبيُن َواِثَليَة  َحدَّ َُّ ييَد ْبيِن َأِبيي َحِبييٍ  َعيْن َأِبيي ال ِْ َعْن َي
َوِة َتُبيوَك ِ َذا اْرَتَحيَل َقْبييلَ  ْْ ييَر ال ُّْليَر ِ َلييى َأنْ  َعيْن ُمَ ياِذ ْبييِن َجَبيٍل َأنَّ النَِّبييَّ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َكيياَن ِفيي َتيي يْمِ  َأخَّ ْييِب الشَّ َْ 

ييَل اْلَ ْصييَر ِ َلييى ال ُّ  ييْمِ  َعجَّ ْيييِب الشَّ َذا اْرَتَحييَل َبْ ييَد َْ ييا َواِ  ْلييِر َوَصييلَّى ال ُّْلييَر َواْلَ ْصييَر َيْجَمَ َلييا ِ َلييى اْلَ ْصييِر َفُيَصييلِ َيُلَما َجِمي ف
َر اْلَمْغِرَ  َحتَّى ُيَص  ا ُثمَّ َساَر َوَكاَن ِ َذا اْرَتَحَل َقْبَل اْلَمْغِرِ  َأخَّ يَل اْلِ َشياَء َجِمي ف َذا اْرَتَحيَل َبْ يَد اْلَمْغيِرِ  َعجَّ لِ َيَلا َمَع اْلِ َشياِء َواِ 

َها َمَع اْلَمْغِر ِ   .َفَصَلَّ
ِ ْبُن اْلُمَبياَرِك َأْخَبَرَنيا َخاِليُد ْبيُن َعْبيِد اليرَّْحَمِن َقي الحديث الثالث: َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّ ََّياُن  الَ َحدَّ َثِني َتاِليٌ  اْلَق َحيدَّ

ِنيِ  َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍك َقاَل ُكنَّا ِ َذا َصلَّْيَنا َخْلَف النَِّبيِ  َصلَّى   اْلُمَْ
ِ َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبال ََّلاِئِر َسَجْدَنا َعَلى َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 .ِثَياِبَنا اتِ َقاَء اْلَحر ِ 

 درجات( 6)                           ثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                                      السؤال ال
 ِعْسل بن سفيان التميمي. الراوي األول:
ْري. الراوي الثاني:  علي بن َبِذيمة الج
 لي بن عاِب  اُّسدي.ع الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121ثاني للفصل ال عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتم ابلالرجاء االلتزا

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 بقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.النريات، وط
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 غي منه على الطاولة املخصصة لذلك. ضعي الكتاب الذي تفر  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
ٍ َعنْن أَ َحدَّثَنَا نَْصُر بْ  الحديث األول: ْحَمِن اْشُمَحناِربِي  َعنْن َماِشنِ  ْبنِن أَنَنٍن َعنْن ُسنَمي  ْحَمِن اْشَوشَّاُء َحدَّثَنَا َعْيدُ اشرَّ بِني ُن َعْيِد اشرَّ

ِ َوبِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَاَل ُسْيَحاَن َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِِنَرْ  شَنهُ ُُنُوبُنهُ َوشَنْو حَ َصاِشحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُُ ةٍ  ْمِدِه ِمائَةَ َمنرَّ

 .َكانَْت ِمثَْل َزبَِد اْشيَْحرِ 
َُ جَ  الحديث الثاني: َياٍد َعيْن ُمَقاِتيِل ْبيِن َحيَّياَن َعيْن َشيْلِر ْبيِن َحْوَشيٍ  َقياَل َرَأْيي َثَنا َخاِلُد ْبُن ِْ َثَنا ُقَتْيَبُة َحدَّ ِ َحدَّ ِرييَر ْبيَن َعْبيِد َّللاَّ

َُ النَِّبييَّ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلَّمَ تَ  َُ َليُه ِفيي َذِليَك َفَقياَل َرَأْيي ْييِه َقياَل َفُقْلي َأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ َُ َليُه  َوضَّ ْييِه َفُقْلي يَأ َفَمَسيَح َعَليى ُخفَّ َتَوضَّ
َُ ِ َلَّ َبْ دَ   .اْلَماِئَدةِ  َأَقْبَل اْلَماِئَدِة َأْم َبْ َد اْلَماِئَدِة َقاَل َما َأْسَلْم

َّْاِق َعْن َمْ َمٍر َعْن الُّْْهِريِ  َعيْن َسياِلٍم  الحديث الثالث: َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َهاُروُن ْبُن ِ ْسَحَق اْلَلْمَداِنيُّ َحدَّ َعيْن اْبيِن ُعَميَر َعيْن َحدَّ
 ُُ ِ ُثمَّ َرََها ُتَبا َفَأَراَد َأْن َيْشَتِرَيَلا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َتُ ْد ِفي َصيَدَقِتَك ُعَمَر َأنَُّه َحَمَل َعَلى َفَرٍ  ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 .َقاَل َأُبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌ  َحَسٌن َصِحيٌح َواْلَ َمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َأَْكَثِر أَْهِل اْلِ ْلمِ 
 درجات( 6)ة علمية                                                                                                                 السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريق

ْاعي. الراوي األول:  علي بن قادم الُخ
 َعمَّار بن نصر الس دي. الراوي الثاني:
 امي.عمر بن عبد هللا بن أبي َخْثَ م اليم الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 ، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.النريات، وطبقات املدلسني
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 طاولة املخصصة لذلك. ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على ال -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َأُبيو َبْكيِر ْبييُن َأِبي الحدديث األول: َثَنا اْلَحَسيُن َعيْن َعْميِرو ْبييِن َحيدَّ ٍم َحيدَّ ِْ َثَنا َجِرييُر ْبيُن َحييا َثَنا َأْسيَوُد ْبييُن َعياِمٍر َحيدَّ ي َشيْيَبَة َحيدَّ

يياَعِة َأْن ُتَقيياِتُلوا َُ النَِّبيييَّ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْيييِه َوَسييلََّم َيُقييوُل ِ نَّ ِمييْن َأْشييَراِط السَّ ييا ِعييَراَض  َتْغِلييَ  َقيياَل َسييِمْ  اْلُوُجييوِه َكييَأنَّ ُوُجييوَهُلْم  َقْومف
َ رَ  ا َيْنَتِ ُلوَن الشَّ اَعِة َأْن ُتَقاِتُلوا َقْومف نَّ ِمْن َأْشَراِط السَّ َرَقُة َواِ  َْ  .اْلَمَجانُّ اْلُم

َثَنا َيْحَييى ْبيُن ََدَم َأْخَبَرَنيا ُسيْفَياُن الثَّيْوِريُّ  الحديث الثداني: َثَنا َمْحُميوُد ْبيُن َتيْيََلَن َحيدَّ يٍد َعيْن َأِبييِه َعيْن  َحيدَّ َعيْن َجْ َفيِر ْبيِن ُمَحمَّ
يَة َدَخيَل اْلَمْسيِجَد َفاْسيَتَلَم اْلَحَجيَر ثُيمَّ   َمَضيى َعَليى َيِميِنيِه َفَرَميَل َثََلثفيا َوَمَشيى َجاِبٍر َقاَل َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َمكَّ

ييا ثُييمَّ َأتَييى اْلَمَقييا َِ ثُييمَّ َأْرََ ف  َأتَييى اْلَحَجييَر َبْ ييَد َم َفَقيياَل َواتَِّخييُذوا ِمييْن َمَقيياِم ِ ْبييَراِهيَم ُمَصييل ى َفَصييلَّى َرْكَ تَييْيِن َواْلَمَقيياُم َبْيَنييُه َوََييْيَن اْلَبْييي
َفا َواْلَمْرَوَة مِ  َفا َأُ نُُّه َقاَل ِ نَّ الصَّ ْكَ َتْيِن َفاْسَتَلَمُه ُثمَّ َخَرَج ِ َلى الصَّ  .ْن َشَ اِئِر َّللاَِّ الرَّ

َثَنا َعْبُد اْلَواِرِ  ْبُن َسِ يٍد َوَعْبُد اْلَوهَّاِ  الثَّقَ  الحديث الثالث: وَّاُو اْلَبْصِريُّ َحدَّ َثَنا ِبْشُر ْبُن ِهََلٍل الصَّ ِفيُّ َعْن َخاِلٍد اْلَحيذَّاِء َحدَّ
ََاَو النَِّبيُّ َص  ْكِن َأَشاَر ِ َلْيهِ َعْن ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍ  َقاَل   .لَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َراِحَلِتِه َفِنَذا اْنَتَلى ِ َلى الرُّ

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
 عمرو بن عيسى بن سويد ال دوي. الراوي األول:
  مان الباهلي.عمرو بن النُّ  الراوي الثاني:
 َعنبسة بن س يد القَان الواسَي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي لِي أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب لى رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقطاعتمدي عند احلكم ع -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط ينيعند احلكم على الراو  يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                                                                      السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                           
َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َأْخَبَرَنيا ِعيَسيى ْبيُن ُييوُنَ  َعيْن َأِبيي َبْكيِر ْبيِن َأِبيي َميْرَيَم َعيْن َراِشيِد ْبيِن َسيْ دٍ  الحديث األول: َعيْن َثْوَبياَن  َحدَّ

ا ُرْكَبانفا َفَقياَل َأََل َتْسيتَ  َقالَ  ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َجَناٍَْة َفَرَأى َناسف ِ َعَليى َأْقيَداِمِلْم َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ْحُيوَن ِ نَّ َمََلِئَكيَة َّللاَّ
. َوا ِ   َوَأْنُتْم َعَلى ُ ُلوِر الدَّ

َياُد بْ  الحديث الثاني: َثَنا ِْ َثَنا َعبَّاُد ْبُن َعوَّاٍم َعيْن ِهيََلِل ْبيِن َخبَّياٍ  َعيْن ِعْكِرَميَة َعيْن اْبيِن َعبَّياٍ  َحدَّ َأنَّ ُن َأيُّوَ  اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ
ِ ِ نِ ي ُأِريدُ  َْ َيا َرُسوَل َّللاَّ َْ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ََْيِر َأَت ََ الُّْ َْ َكْييَف َأُقيوُل  ُضَباَعَة ِبْن اْلَحجَّ َأَفَأْشَتِرُط َقاَل َنَ يْم َقاَلي

 .َقاَل ُقوِلي َلبَّْيَك اللَُّلمَّ َلبَّْيَك َلبَّْيَك َمِحلِ ي ِمْن اَُّْْرِض َحْيُ  َتْحِبُسِني
َثَنا ُسييْفَياُن ْبييُن ُعَيْيَنييَة َعييْن َعْبييدِ  الحددديث الثالددث: َثَنا َأْحَمييُد ْبييُن َمِنيييٍع َحييدَّ يييَد َعييْن  َحييدَّ ِْ يياِئَ  ْبييَن َي  الييرَّْحَمِن ْبييِن ُحَمْيييٍد َسييِمَع السَّ

َة َثََلثفا ا َقاَل َيْمُكُ  اْلُمَلاِجُر َبْ َد َقَضاِء ُنُسِكِه ِبَمكَّ  .اْلَ ََلِء ْبِن اْلَحْضَرِميِ  َيْ ِني َمْرُفوعف
 درجات( 6)                                                                                            السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                     

 عيسى بن ِقْرَا  الَكوفي. الراوي األول:
 َفضالة بن الفضل التميمي. الراوي الثاني:
 القاسم بن عبد هللا بن عمر بن حفص المدني. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب ميعمع خالص دعائي للج
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  ألسئلة التاليةعلى اأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 تطلب األمر ذلك.النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن ت
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

  املوفق، وهللا
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َمْشِقيُّ حَ  الحديث األول: َثَنا اْلَ بَّاُ  ْبُن اْلَوِليِد الدِ  َثَنا َأُبيو َحدَّ َثَنا اْلَلْييَثُم ْبيُن ُحَمْييٍد َحيدَّ ْيُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ُعَبْييٍد اْلُخَْاِعييُّ َحيدَّ َثَنا َْ دَّ

ِ َمَتى نَ  اْلَمْ ُروِو َوالنَّْليَي ْتُرُك اَُّْْميَر ِبيُمَ ْيٍد َحْفُص ْبُن َتْيََلَن الرَُّعْيِنيُّ َعْن َمْكُحوٍل َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍك َقاَل ِقيَل َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َوَما َ َلَر ِفي  اَُُّْمِم َقْبَلَنا َقاَل اْلُمْليُك ِفيي ِصيَغاِرُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َقاَل ِ َذا َ َلَر ِفيُكْم َما َ َلَر ِفي اَُُّْمِم َقْبَلَُكْم ُقْلَنا َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ُة ِفي ِكَباِرُكْم َواْلِ ْلُم.َواْلَفاِحشَ 
َثَنا َخاِلُد ْبُن َم ْ  ثاني:الحديث ال يَد َحدَّ ِْ َثَنا َثْوُر ْبُن َي َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِ يٍد َحدَّ اٍر َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ َداَن َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل َحدَّ

َْ اْلَماِئَدُة ِمْن بَ  ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِ َذا ُرِفَ  ٍُ َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ا ِفيِه َتْيَر ُميَودَّ يِ بفا ُمَباَركف ََ ا َكِثيرفا  ِ َحْمدف ْيِن َيَدْيِه َيُقوُل اْلَحْمُد ِ َّ
 .َوََل ُمْسَتْغنفى َعْنُه َرََُّنا

َياٍد َعْن  الحديث الثالث: يَد ْبِن َأِبي ِْ ِْ َثَنا َعِبيَدُة ْبُن ُحَمْيٍد َعْن َي َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َحدَّ ِ ْبِن اْلَحاِرِ  َعنْ َحدَّ اْلَ بَّاِ      َعْبِد َّللاَّ
ِ َعلِ ْمِني َشْيئفا َأْسَأُلُه َّللاََّ َعَّْ َوَجلَّ َقاَل َسْل َّللاََّ  َُ َيا َرُسوَل َّللاَّ ََِّلِ  َقاَل ُقْل َُ َييا ْبِن َعْبِد اْلُم َُ َفُقْلي ا ُثمَّ ِجْئ َُ َأيَّامف  اْلَ اِفَيَة َفَمَكْث

 ِ نْ َرُسوَل َّللاَّ ِ َسْل َّللاََّ اْلَ اِفَيَة ِفي الدُّ  .َيا َواْْلِخَرةِ َعلِ ْمِني َشْيئفا َأْسَأُلُه َّللاََّ َفَقاَل ِلي َيا َعبَّاُ  َيا َعمَّ َرُسوِل َّللاَّ
 درجات( 6)                                                  السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                               

 كامل بن ال َلء التميمي. الراوي األول:
 محمد بن  براهيم بن ال َلء الدمشقي. الراوي الثاني:
 محمد بن  سماعيل بن  براهيم بن ِمْقَسم اُّسدي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال معضوح برتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديليف  يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                      احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                                           السؤال األول: 
َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص بْ  الحديث األول: ْوَرِقيُّ َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِ ْبَراِهيَم الدَّ ِ َعيْن َحدَّ َثَنا َأِبيي َعيْن اْلَحَسيِن ْبيِن ُعَبْييِد َّللاَّ ِن ِتَياٍ  َحيدَّ

ِ َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم  ِ ْبِن َأِبي َأْوَفى َقياَل َكياَن َرُسيوُل َّللاَّ اِئِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ اِء ْبِن السَّ ََ ْد َقْلِبيي ِبيالثَّْلِج َواْلَبيَرِد َع َيُقيوُل اللَُّليمَّ َبيرِ 
َن ِ وَ  ََ الثَّْوَ  اَُّْْبَيَض ِمْن الدَّ ْي اَيا َكَما َنقَّ ََ  .اْلَماِء اْلَباِرِد اللَُّلمَّ َنقِ  َقْلِبي ِمْن اْلَخ

َثَنا اَُّْْوَْاِعي الحديث الثاني: َثَنا اْلَوِلييُد ْبيُن ُمْسيِلٍم َحيدَّ َمَة َحدَّ ِْ ْبِن َأِبي ِرْْ ي ِْ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَ  َثِني ُعَمْييُر ْبيُن َهياِنٍ  َحدَّ يُّ َحيدَّ
َِ َرِضيَي َّللاَُّ َعْنيُه َعيْن َرُسيوِل َّللاَِّ  ياِم َثِني ُعَبياَدُة ْبيُن الصَّ َثِني ُجَنياَدُة ْبيُن َأِبيي ُأَميَّيَة َحيدَّ  َصيلَّى َّللاَُّ َعَلْييِه َوَسيلََّم َقياَل َميْن َقاَل َحدَّ

ِ َواَتَ ارَّ ِمْن اللَّْيِل َفَقاَل ََل ِ َلَه ِ َلَّ  ْلَحْميُد ِ َِّ  َّللاَُّ َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقيِديٌر َوُسيْبَحاَن َّللاَّ
ِ ثُييمَّ َقيياَل َر ِ  اتْ  ييَأ ثُييمَّ َوََل ِ َلييَه ِ َلَّ َّللاَُّ َوَّللاَُّ َأَْكَبييُر َوََل َحييْوَل َوََل ُقييوََّة ِ َلَّ ِبييا َّ َم َفَتَوضَّ َْ ِفييْر ِلييي َأْو َقيياَل ثُييمَّ َدَعييا اْسييُتِجيَ  َلييُه َفييِنْن َعيي

َْ َصََلُتهُ   .َصلَّى ُقِبَل
َثِني َبِحيٌر َعْن َخاِلِد ْبِن َمْ َداَن َعيْن َعْميِرو ْبيِن اَُّْ  الحديث الثالث: َثَنا َبِقيَُّة َحدَّ َثَنا َحْيَوُة ْبُن ُشَرْيٍح َحدَّ ْن ُجَنياَدَة ْبيِن ْسيَوِد َعيَحدَّ

ِ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْيييِه َوَسييلََّم َقيي َثُلْم َأنَّ َرُسييوَل َّللاَّ َِ َأنَّييُه َحييدَّ يياِم اِل َحتَّييى َأِبييي ُأَميَّييَة َعييْن ُعَبيياَدَة ْبييِن الصَّ جَّ ْثُتَُكْم َعييْن الييدَّ اَل ِ نِ ييي َقييْد َحييدَّ
اِل َرُجيي جَّ َُ َأْن ََل َتْ ِقُلييوا ِ نَّ َمِسيييَح الييدَّ ُمييوُ  اْلَ ييْيِن َلييْيَ  ِبَناِتَئييٍة َوََل َحْجييَراَء َفييِنْن ُأْلييِبَ  َخِشييي َْ ٌل َقِصيييٌر َأْفَحييُج َجْ ييٌد أَْعييَوُر َم

 َعَلْيُكْم َفاْعَلُموا َأنَّ َرََُّكْم َلْيَ  ِبَأْعَوَر.
 درجات( 6)                                                                       السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                          

 محمد بن حسان بن خالد الضبي. الراوي األول:
 محمد بن سليمان بن عبد هللا بن اُّصبلاني. الراوي الثاني:
َُّفاوي البصري. الراوي الثالث:  محمد بن عبد الرحمن ال
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 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   لحديث الشريف وعلومهقسم ا

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  التاليةعلى األسئلة أجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 مر ذلك.النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األ
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وفق، وهللا امل
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
ثَ  الحديث األول: ِ ْبُن ُمَ اِوَيَة اْلُجَمِحيُّ َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ يَد َعْن ِهََلِل ْبيِن َخبَّياٍ  َعيْن ِعْكِرَميَة َعيْن اْبيِن َعبَّياٍ  َحدَّ ِْ َُ ْبُن َي َنا َثاِب

اِويفييا َوأَْهُلييُه ََل يَ  ََ َُ اللََّييياِلي اْلُمَتَتاِبَ ييَة  ِ َصييلَّى َّللاَُّ َعَلْيييِه َوَسييلََّم َيِبييي ِِْهمْ َقيياَل َكيياَن َرُسييوُل َّللاَّ ُخْبييَْ  ِجييُدوَن َعَشيياءف َوَكيياَن َأَْكثَييُر ُخْبيي
ِ ير  .الشَّ

ْيِد ْبِن َأسْ  الحديث الثاني: َثَنا ِهَشاُم ْبُن َسْ ٍد َعْن َْ َثَنا َأِبي َحدَّ ْرَقاِء َحدَّ ْيِد ْبِن َأِبي الَّْ َثَنا َهاُروُن ْبُن َْ َلَم َعْن َعاِئَشَة َرِضيَي َحدَّ
ِ َصلَّى َّللاَُّ عَ  َُ َرُسوَل َّللاَّ َْ َما َسِمْ  يِن.َّللاَُّ َعْنَلا َقاَل ا ِ َلَّ ِ َلى الدِ   َلْيِه َوَسلََّم َيْنِسُ  َأَحدف

ييُد ْبيُن َحيَّياَن َقي الحديث الثالث: ِْ َثَنا َي ياِلَحاِنيُّ َحيدَّ َثَنا َيْحَيى ْبيُن ِ ْسيَحَق َوُهيَو السَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع َحدَّ ٍْ َحدَّ َُ َأَبيا ِمْجَلي ال َسيِمْ 
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْوَداَء َوِلَواُذُه َأْبَيَض ََلِحَق ْبَن ُحَمْيٍد ُيَحد ِ  َْ َراَيُة َرُسوِل َّللاَّ  .ُ  َعْن اْبِن َعبَّاٍ  َقاَل َكاَن

 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             
ْيْ ال مري الرملي. الراوي األول:  محمد بن عبد ال 
وان الضبي. الراوي الثاني:   محمد بن ُفَضْيل بن َتْْ
 محمد بن َمْ ن بن محمد الغفاري.  الراوي الثالث:
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 ة أسانيد وبحثالمساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................الرقم الجامعي:                   .......              ........................................ :اسم الطالبة
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة سؤالمراعاة إفراد كل  ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
، واستعيين بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني  اجلَْرح والتاَّْعِديليف نقل أقوال العلماء يف يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)   قط بطريقة علمية                                                                                                              السؤال األول: احكمي على إسنادين ف
َثَنا َأُبو ُنَ ْيٍم َعْن اْلَحَسِن ْبِن َص  الحديث األول: اِلٍح َعيْن َعاِصيٍم اَُّْْحيَوِل َعيْن َأِبيي َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم َقاَل َحدَّ

َْ الشَّ  ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِحيَن اْنَكَسَف   ْمُ  ِمْثَل َصََلِتَنا َيْرَكُع َوَيْسُجُد.ِقََلَبَة َعْن النُّْ َماِن ْبِن َبِشيٍر َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
َثَنا ُعْقَبُة ْبُن مُ  الحديث الثاني: َُْ َمَة ْبيِن َعْميَحدَّ َثَنا َأُبو ُقَتْيَبَة َسْلُم ْبُن ُقَتْيَبَة َعْن  ٍرو ْكَرٍم َوَنْصُر ْبُن َعِليٍ  اْلَجْلَضِميُّ َقاََل َحدَّ

ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َص  ٍَ َعْن َأَنِ  ْبِن َماِلٍك َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ َأْرََِ يَن َيْومفا ِفي َجَماَعٍة َعْن َحِبيِ  ْبِن َأِبي َثاِب لَّى ِ َّ
َْ َلُه َبَراَءَتاِن َبَراَءٌة ِمْن النَّاِر َوَََراَءٌة ِمْن النِ َفاقِ   .ُيْدِرُك التََّْكِبيَرَة اُُّْوَلى ُكِتَب

َثَنا َصيْفَواُن ْبيُن ِعيَسيى َعيْن ُمَحمَّي الحديث الثالث: ياٍر َحيدَّ يُد ْبيُن َبشَّ َثَنا ُمَحمَّ ُِ ْبيِن َحِكييٍم َعيْن َأِبيي َحدَّ ِد ْبيِن َعْجيََلَن َعيْن اْلَقْ َقيا
يُن النَِّصييَحُة ثَيََلَ  ِميرَ  ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اليدِ  ِ َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ِلَميْن َقياَل ِ َّ اٍر َقياُلوا َييا َرُسيوَل َّللاَّ

ِتِلمَوِلَِكَتاِبِه وَ   .َُِِّئمَِّة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ
 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             

ْياد الث الراوي األول: ْيد بن أبي   قفي.محمد بن ي
 ُمَجمِ ع بن يحيى اُّنصاري. الراوي الثاني:
 مروان بن سالم الغفاري. الراوي الثالث:
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 أسانيد وبحثة المساق: دراس وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م1121/ 12/4التاريخ:  م1122/1121للفصل الثاني  عملي "اليدوي"االمتحان ال كليـــة أصـــول الديـن
 ثالث ساعاتالزمن:   قسم الحديث الشريف وعلومه

     .............................................عي: الرقم الجام                  .......              ........................................ :ةاسم الطالب
 التالية: تعليماتالرجاء االلتزام ابل

 .يف صفحة مستقلة مراعاة إفراد كل سؤال ضوح معبرتتيب وو  على األسئلة التاليةأجييب  -1
بباقي الكتب كتهذيب الكمال، واالستيعاب، واإلصاابة، والكواكاب ، واستعيين اعتمدي عند احلكم على رواة اإلسنادين حكم احلافظ ابن حجر يف التقريب فقط -2

 النريات، وطبقات املدلسني، واملراسيل وغريها إن تتطلب األمر ذلك.
 .فقط عند احلكم على الراويني يف نقل أقوال العلماء يف اجلَْرح والتاَّْعِديل يتوسع -3
 قدر اإلمكان. ةدرها األصليامن مص املعلومات قيوث -4
 قسمي وقتك بطريقة مناسبة والتزمي اهلدوء والصمت. -5
 ضعي الكتاب الذي تفرغي منه على الطاولة املخصصة لذلك.  -6

 وهللا املوفق، 
 

 درجات( 24)                                    السؤال األول: احكمي على إسنادين فقط بطريقة علمية                                                                             
َثَنا َعبَّاُد ْبُن اْلَ وَّاِم َعْن ِهََلِل ْبِن َخبَّياٍ  َعيْن ِعْكِرَميَة َعيْن اْبيِن  الحديث األول: َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّ َعبَّياٍ  َأنَّ ُضيَباَعَة َحدَّ

َْ َرُسولَ  ََِّلِ  َأَت ََْيِر ْبِن َعْبِد اْلُم ََ الُّْ ِ ِ نِ ي ُأِريُد اْلَحجَّ َأْشيَتِرُط َقياَل َنَ يْم َقاَلي ِبْن َْ َيا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َْ َّللاَّ
 .َفَكْيَف َأُقوُل َقاَل ُقوِلي َلبَّْيَك اللَُّلمَّ َلبَّْيَك َوَمِحلِ ي ِمْن اَُّْْرِض َحْيُ  َحَبْسَتِني

َثَنا اْلَوِلييُد ْبيُن ُمْسيِلٍم َعيْن اَُّْْوَْاِعييِ  َعيْن َعْبيِد اليرَّْحَمنِ َحدَّ  الحديث الثاني:  ْبيِن اْلَقاِسيِم َعيْن َثَنا َأُبو ُموَسى ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ
َْ ِ َذا َجاَوَْ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َفَقْد َوَجَ  اْلُغْسُل َفَ ْلُتُه َأنَ  ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْتَتَسْلَناَأِبيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَل  .ا َوَرُسوُل َّللاَّ

َثِني ُحَمْيييدٌ  الحددديث الثالددث: َثَنا ُمَبيياَرُك ْبييُن َفَضيياَلَة َحييدَّ َثَنا َهاِشييُم ْبييُن اْلَقاِسييِم َحييدَّ َثَنا َمْحُمييوُد ْبييُن َتييْيََلَن َحييدَّ ِويييُل َعيينْ َحييدَّ ََّ      ال
َنْسيَتِخيُر َرَََّنيا َوَنْبَ يُ   َلمَّا ُتُوفِ َي النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِباْلَمِديَنيِة َرُجيٌل َيْلَحيُد َوََخيُر َيْضيَرُ  َفَقياُلوا َأَنِ  ْبِن َماِلٍك َقالَ 

 .َلَحُدوا ِللنَِّبي ِ ِ َلْيِلَما َفَأيُُّلَما ُسِبَق َتَرْكَناُه َفُأْرِسَل ِ َلْيِلَما َفَسَبَق َصاِحُ  اللَّْحِد فَ 
 درجات( 6)                                    السؤال الثاني: احكمي على راويين فقط بطريقة علمية                                                                             

ََلَّر بن الليثم الَائي.  الراوي األول:  ُم
 و بن عبد هللا الخياط الدمشقي.م رو  الراوي الثاني:
 الِمنلال بن خليفة ال جلي. الراوي الثالث:

 ،،،والتوفيق النجاحب مع خالص دعائي للجميع
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 .........     الرقم الجامعي: .............................................................اسم الطالبة: ............
 ( أمام العبارة الخاطئة.×( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√إشارة ) السؤال الثالث: ضع/ي

 روى عنه أَكثر من واحد ولم يوثق.المستور من  )         ( -1

2- )         ( 
شييروط لييين الحييدي  أن يكييون قليييل الحييدي ، وَل يثبييَ فيييه مييا يتييرك حديثييه ميين أجلييه، وأن َل ينفييرد 

 بالحدي .
 منكر الحدي " عند اإلمام أحمد بن حنبل هو جر  شديد.مصَلح " )         ( -3
 من قيل فيه "صدوق يخَ " فننه يحكم على حديثه "ض يف"  ذا لم يتابع. )         ( -4

5- )         ( 
ْان اَلعتييدال: "مجلييول" ميين تييير أن ينسييبه فلييو قييول اإلمييام ابيين أبييي   ذا قييال اإلمييام الييذهبي فييي مييي

 حاتم. 
 .أنه من جملة الض فاء، أي َل يحتج بحديثهابن م ين ي ني اإلمام " عند لي  بشيءمصَلح " )         ( -6
 مصَلح "سكتوا عنه" عند اإلمام البخاري ي ني الجر  الشديد.  )         ( -7
 كل من ذكره اإلمام ابن حبان في كتابه الثقاَ فلو صدوق يجْو اَلحتجاج ولَكن بشروط. )         ( -8

9- 
َل ي ني أنه مجلول أو تير ثقة، بل ي ني الفاسي  " عند اإلمام ابن القَانلم تثبَ عدالتهمصَلح " (        ) 

 .ما نص أحٌد على أنه ثقة أو أنه عدل
الحيدي  الحسين والصيحيح  ذا  َليق عليىكتا  الَكاميل َل بين عيدي قيد ي" في أنكر ما روي مصَلح " )         ( -11

 ن كان من اُّثباَ.تفرد راويه بروايته، وا  
 ...............     الرقم الجامعي: .............................................................اسم الطالبة: ......

 ( أمام العبارة الخاطئة.×( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )√السؤال الثالث: ضع/ي إشارة )
 .واحد ولم يوثق تيرمن لم يرو عنه المجلول  )         ( -1

2- )         ( 
شييروط مقبييول الحييدي  أن يكييون قليييل الحييدي  وَل يثبييَ فيييه مييا يتييرك حديثييه ميين أجلييه وأن َل ينفييرد 

 بالحدي .
 مصَلح "منكر الحدي " عند اإلمامين النسائي والبرديجي هو جر  شديد. )         ( -3
 كم على حديثه "صحيح لغيره"  ذا توبع.من قيل فيه "صدوق يخَ " فننه يح )         ( -4
ْان اَلعتدال: "وثق" في ني أن ابن حبان وثقه. )         ( -5   ذا قال اإلمام الذهبي في مي
 أحاديثه قليلة، وَل ت ني الجر . أنابن م ين ي ني اإلمام " عند يكت  حديثهمصَلح " )         ( -6
 مام البخاري ي ني الجر  الشديد.مصَلح "فيه ن ر" عند اإل )         ( -7
 كل من ذكره اإلمام ابن حبان في كتابه الثقاَ فلو صدوق يجْو اَلحتجاج وبَل شروط.  )         ( -8

9- 
َل ي ني أنه مجلول أو تير ثقية، بيل ي نيي  الفاسي " عند اإلمام ابن القَانَل ي رو حالهمصَلح " )         (

 .نه عدلما نص أحٌد على أنه ثقة أو أ
ْان للذهبي قيد يالكتا  " في أنكر ما روي مصَلح " )         ( -11 الحيدي  الحسين والصيحيح  ذا تفيرد  َليق عليىمي

ن كان من اُّثباَ.  راويه بروايته، وا 
 


