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 فقـــط دةــة واحــــالزمن: ساعـ م0228/0229 الثانياالمتحـان النهائي للفصـل  غزة-اجلامعة اإلسالمية

 دراســة أسانــيد وحبــثاملادة:   كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 
 

  أمحد إدريس عودة م املدرس:اس

 

 .............الشعبة :    .................. ......... رقم الطالب/ة :    ...................................اسم الطالب/ة: 
 

 درجات( 5)                   :( أمام العبارة الخاطئةXوعالمة ) ,( أمام العبارة الصحيحة√عالمة ) /ي:  ضعالسؤال األول

 .هسببلجرح ال بد من بيان أما ا ،هسببالراجح أن التعديل يقبل من غير بيان   (              ) .1

 بال خالف، ألنه فقد شرط اتصال السند.   ا ثبت اإلرسال في الحديث، فإنه ُيَردإذ (              ) .2

 كل ُمَفِسق خارم للمروءة وليس كل خارم للمروءة ُمَفسق.  (              ) .3

 على الراوي فهذا دليل على ضبطه.إذا لم تغلب المفاريد والمشاركات  (              ) .4

إذا جاء الجرح والتعدديل فدي الدراوي مدن نا،ددين، وُعلدم المتدمخر منهمدا، فالعمدل علدى  خدر  (              ) .5
 القولين. 

___________________________________________________________________ 
 درجات( 5)                                                                                                :ةدائرة حول اإلجابة الصحيح /ي:  ضعلسؤال الثانيا

 

 ، و،وله: )يروي مناكير(:(الفرق بين ،ول النا،د في الراوي: )منكر الحديث .1
 العبارة األولى ال تقدح في الراوي قدحًا يعتد به بخالف الثانية.أن  أ. 
 العبارة الثانية ال تقدح في الراوي قدحًا يعتد به بخالف األولى.أن ب.  
 تفرد الراوي الذي ال متابع له.  :وهوواحد المعنى في اللفظ فقط، ولكن ج.  
 رواية الراوي للمناكير عن الضعفاء. :واحد وهو المعنىفي اللفظ فقط، ولكن د.  
 :أو تضعيفه الراوي  حرج يالتي ال تعنالجرح والتعديل ألفاظ من  .2
  تركه يحيى القطان.أ.  
 " ليس بشيء " عند ابن معين.. ب 
   " أنكر ما روي " عند ابن عدي.  ج.  
 ." يكتب حديثه " عند ابن معين د. 
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 فعلينا أن:أحد الرواة المتعنت إذا ضعف النا،د  .3
  نأخذ بتضعيفه مطلقًا.أ.  
  ن السبب. نأخذ بتضعيفه إن بي   ب. 
 نأخذ بتضعيفه بعد التأكد من موافقة غيره من النقاد له. ج.  
ن بي ن السبب ألن من شروط الجارح عدم التعنت.    د. نترك تضعيفه وا 
 : المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجرحديث الراوي في حكم  .4
  ضعيف بدون متابعة، حسن لغيره بالمتابعة. أ.  
  متابعة، صحيح لغيره بالمتابعة.ضعيف بدون ب.  
  حسن لذاته بدون متابعة، صحيح لغيره بالمتابعة.ج.  
  عند النقاد. ضعيف إال إذا لم تثبت العلة في الراوي د.  
 :منها ولكن بشروط ،أجمعت األمة على جواز جرح الرواة بل وجوبه للمصلحة العامة .5
 . صي إلى الصواباالستعانة على تغيير المنكر ورد  العاأ.  
 تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم.ب.  
 .االكتفاء بنقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديلعدم ج.  
  كل ما سبق صحيح. د.  
 

___________________________________________________________________ 
 (اتدرج 6)                                           ع ذكر السبب:               احكم/ي على األسانيد التالية, م :  لثلسؤال الثاا
 عن  -عن صحابي     -عن حجة حافظ     - بمنا و،ال أن من الرابعة عن  ال بمس به مدلس  -ثقة   . أ

 .النبي 
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

   -عدن ثقدة       -    عدن صددوق مخدتل      -سمع من شيخه بعدد االخدتالط و،دال عدن   صدوق     .ب
 .النبي عن     -عن صحابي   

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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 . عن النبي  –عن صحابي  –عن ثقة   -عن صدوق يخطئ و،د توبع    -قة   ث. ج
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

___________________________________________________________________ 
 درجات(  9)                                                                                                                                                                 السؤال الرابع:

 

 أواًل: اذكر/ي: -
 . ثالثة من النقاد تساهلوا في توثيق المجاهيل. 1

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 احد أحيانًا.معين وغيره من النقاد في الراوي الو  التجريح عند ابنو ختالف التوثيق التؤدي أسباب ثالثة . 2
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 التالية:الجرح والتعديل مصطلحات فسر/ي  ثانيًا: -
  .بن حنبل . )كذا وكذا( عند اإلمام أحمد1

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 ي.الدار،طناإلمام . )لين( عند 2
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 الذهبي في ميزانه.اإلمام . )مجهول( عند 3
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________ 
 

  درجات( 5)                                                                                                                                                                :الخامسالسؤال 
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 :ي مصنفًا واحدًا مع ذكر مؤلفه بحسب التالي/اذكر* أواًل: 
 

 االختالط.في  مصنف. 1
.......................................................................................................... 

  اإلرسال.مصنف في . 2
.......................................................................................................... 
 رواة الحديث عامة.في  مصنف. 3

.......................................................................................................... 
 

 قارن/ي بين: * ثانيًا: 
 

 للراوة العدالة الباطنة للرواة عدالة الظاهرةال
 

................................................... 
................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

................................................... 
................................................... 

................................................... 

................................................... 
 

 
 بالتوفيق والنجاح,,,لجميع لالدعاء مع 
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 فقـــط دةــة واحــــالزمن: ساعـ م0228/0229الثاني االمتحـان النهائي للفصـل  غزة-اجلامعة اإلسالمية

 دراســة أسانــيد وحبــثاملادة:   كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 
 

  عودة أمحد إدريس م املدرس:اس

 

 .............الشعبة :    .................. ......... رقم الطالب/ة :    ...................................اسم الطالب/ة: 
 

 درجات( 5)                  : ( أمام العبارة الخاطئةXوعالمة ) ,( أمام العبارة الصحيحة√عالمة ) /ي:  ضعالسؤال األول

 .هسببلجرح ال بد من بيان ، أما اهسببالراجح أن التعديل يقبل من غير بيان   (    √ ) .1

2. (    X   ) بال خالف، ألنه فقد شرط اتصال السند.   ا ثبت اإلرسال في الحديث، فإنه ُيَردإذ 

 كل ُمَفِسق خارم للمروءة وليس كل خارم للمروءة ُمَفسق.  (    √ ) .3

4. (    X   ) لب المفاريد والمشاركات على الراوي فهذا دليل على ضبطه.إذا لم تغ 

5. (    X   )  إذا جاء الجرح والتعدديل فدي الدراوي مدن نا،ددين، وُعلدم المتدمخر منهمدا، فالعمدل علدى  خدر
 القولين. 

___________________________________________________________________ 
 درجات( 5)                                                                 :                               ول اإلجابة الصحيحةدائرة ح /ي:  ضعلسؤال الثانيا

 

 ، و،وله: )يروي مناكير(:(الفرق بين ،ول النا،د في الراوي: )منكر الحديث .1
 ف الثانية.أن العبارة األولى ال تقدح في الراوي قدحًا يعتد به بخال أ. 
 أن العبارة الثانية ال تقدح في الراوي قدحًا يعتد به بخالف األولى.ب.  
 في اللفظ فقط، ولكن المعنى واحد وهو: تفرد الراوي الذي ال متابع له. ج.  
 في اللفظ فقط، ولكن المعنى واحد وهو: رواية الراوي للمناكير عن الضعفاء.د.  
 التي ال تعني حرج الراوي أو تضعيفه: من ألفاظ الجرح والتعديل .2
  تركه يحيى القطان.أ.  
 . " ليس بشيء " عند ابن معين.ب 
  ج. " أنكر ما روي " عند ابن عدي.    
 " يكتب حديثه " عند ابن معين. د. 
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 المتعنت أحد الرواة فعلينا أن:إذا ضعف النا،د  .3
  نأخذ بتضعيفه مطلقًا.أ.  
  ه إن بي ن السبب. نأخذ بتضعيف ب. 
 نأخذ بتضعيفه بعد التأكد من موافقة غيره من النقاد له. ج.  
ن بي ن السبب ألن من شروط الجارح عدم التعنت.    د. نترك تضعيفه وا 
 حكم حديث الراوي في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجر:  .4
  ضعيف بدون متابعة، حسن لغيره بالمتابعة. أ.  
 ضعيف بدون متابعة، صحيح لغيره بالمتابعة.ب.  
  حسن لذاته بدون متابعة، صحيح لغيره بالمتابعة.ج.  
  ضعيف إال إذا لم تثبت العلة في الراوي عند النقاد.د.  
 أجمعت األمة على جواز جرح الرواة بل وجوبه للمصلحة العامة، ولكن بشروط منها: .5
 . المنكر ورد  العاصي إلى الصواباالستعانة على تغيير أ.  
 تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم.ب.  
 .االكتفاء بنقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديلعدم ج.  
  كل ما سبق صحيح. د.  
 

___________________________________________________________________ 
 (اتدرج 6)                                           سانيد التالية, مع ذكر السبب:               احكم/ي على األ :  لثلسؤال الثاا

عن   -عن صحابي     -عن حجة حافظ     - بمنا و،ال أن من الرابعة عن  ال بمس به مدلس  -ثقة   أ. 
 .النبي 

 ...................................................................................إسناد حسن ..........
 ..................................تدليس ال يضر هنا ألنه صرح بالسماع ..الال بأس به أما وجود من هو ل

.......................................................................................................... 
   -عن ثقة       -    عن صدوق مختل      -سمع من شيخه بعد االختالط و،ال عن   صدوق    ب. 

 .عن النبي     -عن صحابي   
 ............................................................................................إسناد ضعيف 

 ................................توبع فإن اختالطه ال يضر لوجود من سمع من شيخه بعد االختالط إال إذا 
.......................................................................................................... 
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 . عن النبي  –عن صحابي  –عن ثقة   -عن صدوق يخطئ و،د توبع    -ج. ثقة   
 .......................................................................................إسناد صحيح لغيره 

 ...........................................................................لوجود صدوق يخطئ وقد توبع 
.......................................................................................................... 

___________________________________________________________________ 
 درجات(  9)                                                                                                                                                                 السؤال الرابع:

 

 أواًل: اذكر/ي: -
 . ثالثة من النقاد تساهلوا في توثيق المجاهيل. 1
 ……………………………………………………………………………………  ابن حبان -
 …………………………………………………………………………………… ابن خزيمة -
 ………………………………………………………………………………………… البزار -
 

 أحيانًا: احدمعين وغيره من النقاد في الراوي الو  التجريح عند ابنختالف التوثيق و ال. ثالثة أسباب تؤدي 2
 .......................................................................................أ. تغير االجتهاد   
 ............................................................................ ب. الختالف كيفية السؤال   
 ....................................................................... ج. التوثيق أو التضعيف النسبي   

 
 التالية:الجرح والتعديل مصطلحات فسر/ي  ثانيًا: -
 . )كذا وكذا( عند اإلمام أحمد بن حنبل. 1

 ……………………..………………………...……………………………… كناية عمن فيه لين
…………………………………………………………………………..……………………… 

 . )لين( عند اإلمام الدار،طني.2
 ........ال يكون ساقطًا متروك الحديث، ولكن مجروحًا بشيء ال يسقطه عن العدالة .......................

…..……………………………………………………………………………………………… 
 لذهبي في ميزانه.. )مجهول( عند اإلمام ا3

 مجهول الحال ألنه قول أبو حاتم ......................................................................... 
………………………………………………………..………………………………………… 

___________________________________________________________________ 
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 درجات(  5)                                                                                                                                                                السؤال الخامس:
 

 اذكر/ي مصنفًا واحدًا مع ذكر مؤلفه بحسب التالي:* أواًل: 
 

 مصنف في االختالط.. 1
 ت في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، البن الَكيَّال.الكواكب النيرا -
 االغتباط لمعرفة من ُرمي باالختالط، البن سبط بن العجمي. -
  مصنف في اإلرسال.. 2

 العراقيلإلمام  المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة
 رواة الحديث عامة.مصنف في . 3
 الكنى للبخاري. -حنبل.        ى ألحمد بناألسامي والكن -الكنى واألسماء لمسلم.         -
 المقتنى في سرد الكنى للذهبي.    -
 مولد العلماء ووفياتهم للربعي –من يعرف بكنيته لألزدي.       أسماء  -    األسماء المفردة للبرديجي. -
 التاريخ الصغير والكبير للبخاري. -
 أحوال الرجال للجوزجاني. -
 بي حاتم.الجرح والتعديل البن أ -
 التقييد لمعرفة رواة األسانيد البن نقطة، وذيله ألبي الطيب. -

 وغيرها.
 

 * ثانيًا: قارن/ي بين: 
 

 العدالة الباطنة للراوة العدالة الظاهرة للرواة
 

ق  اإلسالم وعدم العلم بالُمَفس ِّ
................................................... 

................................................... 
................................................... 

 

 اإلسالم والعلم بعدم الُمفسق
................................................... 
................................................... 

................................................... 
 

 
 بالتوفيق والنجاح,,,لجميع لالدعاء مع 

 
 

 


