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 6/0202/ 12    ن:اـخ االمتحــتاري وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة-اجلامعة اإلسالمية

 فقــط الزمــــن: ساعـتــــــــــان    (0)علوم احلديث ي ملادة االمتحان النهائ كلـــية أصـــول الديـن
  قسم احلديـث الشريـف

 
 0222/0202                        الثانيالفصل           

 

 : أمحد إدريس عودةمدرس املادة

 .................... عبة:الش  ............................... :الرقم الجامعي    ....................................... اسم الطالب:

 (درجات 02)                                                                    سب:نااكتب المصطلح الم  :السؤال األول 
 رفع الشارع الحكيم حكمًا متقدمًا بحكم متأخر. (                      ) .1
 ف فيه.اصطالح يكتب على الكالم الذي صّح روايًة ومعنًى، ولكنه عرضة للشك أو الخال )                      ( .2
 اشتراك راويين تباعد ما بين وفاَتْيهما في الرواية عن شيخ واحد.  )                      ( .3
 عبارة عن األحاديث التي ال معارض لها بأي وجه من وجوه التعارض. )                      ( .4
 باب عدة.فساد اإلدراك أو عدم انتظام األقوال ألس )                      ( .5
كل مع بقاء الحروف في بعض ألفاظه. )                      ( .6  الحديث الذي ُغيَّر فيه الشَّ
 من حيث عدد حلقات اإلسناد. البعد من رسول هللا  )                      ( .7
نعة الحديثية في شيء معي )                      ( .8  ن ال ُيْشكُل إسناده.أن تكون اإلجازة للماهر بالصَّ
 كتب في الحديث مرتبة على األبواب، وتشمل أحاديث في جميع أبواب الدين الثمانية. )                      ( .9

من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات واألحاديث، ويطلع  )                      ( .11
 يز الصحيح من السقيم، ويعرف غريبها وفقهها.على أحوال رواتها، ويم

 

 (درجات 02)                                   :المناسب أمام كل مثال مما يلي اذكر اسم الموضوع :السؤال الثاني 
 عن كعب األحبار من المخضرمين.  رواية الصحابي عبد هللا بن عباس  (                            ) .1

 ُسَرْيج بن النعمان      -ح بن النعمان   ُشَريْ  (                            ) .2

 هـ.55، وكانت وفاته سنة  سعد بن أبي وقاص (                            ) .3

 .عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أبناء أبي َبْكر الصديق  (                            ) .4

 . ُرْسَته  -ُزَنْيج   (                            ) .5

 جرةقمير بنت ع    -قمير بن حبشية    (                            ) .6

 (.اَل َعْدَوى َواَل ِطَيَرةَ أيضًا: )َقاَل (، و اَل ُيوَرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحّ  : )قال النبي  (                            ) .7

 . ي بهذا االسمُسمِّ  من الرواة ال يوجد غيره  ؛أجمد بن ُعْجَيان (                            ) .8

 وروايتهم عنه. الصحابة أبي َبْكر وعمر وغيرهما عن رواية النبي  (                            ) .9

د ِحنَّا(. :بلفظجاء في رواية ًا(، ولكن بًَّا تزدد ُحبَّ : )ُزْر غِ النبي  قال (                            ) .11    )َزْرُعَنا َتَردَّ
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 (درجات 02)                                                                                                                   :السؤال الثالث 
 الرأي الراجح فقط في المسائل التالية: بّين أواًل:* 
 حكم تعريف الراوي باللقب الذي يكرهه. .1

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

 ط.لمختلاحكم رواية   .2
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 حكم رواية الحديث باإلعالم. .3

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

   حكم التصحيف في الحديث. .4
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 اختصار الحديث. حكم .5

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

 : حدًا من السنة النبوية علىاذكر دلياًل وا ثانيًا:* 
 .عدالة الصحابة . 1

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

................................................................................................................................................ 
 . جواز تحمل الكافر للحديث.2

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

 . اإلذن بكتابة الحديث النبوي الشريف.3
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 الناسخ والمنسوخ. .4

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

 . تفسير غريب ألفاظ الحديث.5
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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 ( درجات 02)                                                                    اذكر مثااَل واحدًا فقط لكل مما يلي:  رابع:السؤال ال 
 لمسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معًا.الحديث ا. 1

............................................................................................................................. 
 . رواية صحابي عن تابعي عن صحابي )السند فقط(2

............................................................................................................................. 
 . المتفق والمفترق.3

............................................................................................................................. 
 . رواية الوحدان.4

............................................................................................................................. 
 االختالط بسبب ذهاب البصر.. 5

............................................................................................................................. 
 . الرواية بالمناولة.6

............................................................................................................................. 
 تحمل الصغير للحديث.. 7

............................................................................................................................. 
 النسب التي على خالف ظاهرها.. 8

............................................................................................................................. 
 . الُمشتبه المقلوب.9

............................................................................................................................. 
 . رواية المرأة عن أمها عن جدتها )السند فقط(.11

............................................................................................................................. 
 (درجات 02)                                                                                                               :امسالسؤال اخل 

  ؟ه بذلكتلقيبسبب ما و  ؟صاحب اللقب أواًل: من هو* 
 ............................................................................................. :صاحب اللقب :"  صاعقة . "1

 .........................................................................................................بذلك:  وسبب تلقيبه
............................................................................................................................. 

 ..........................................................................صاحب اللقب: .....................،: " ُمَطيِّن"  .2
 .........................................................................................................بذلك:  وسبب تلقيبه

............................................................................................................................. 
 ...............................................................................................صاحب اللقب: : " سفينة" . 3

 .........................................................................................................بذلك:  وسبب تلقيبه
............................................................................................................................. 
ث أن يتجنب روايتها للعوام.  ثانيًا: اذكر أربعة أنواع من األحاديث ينبغي للُمحدِّ

1 ........................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... 
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3.......................................................................................................................... . 
4... ........................................................................................................................ 

 ( درجات 02)                                                                                                  قارن بّين:  سادس:السؤال ال 
 علو الموافقة وعلو المساواة:. 1

 علو المساواة علو الموافقة
 
 

 
 

 
 
 

 المؤتلف والمختلف، والمتشابه في األسماء واألنساب:. 2
 المتشابه في األسماء واألنساب مؤتلف والمختلفال

 
 
 
 

 
 
 

 التصنيف على طريقة األبواب والتصنيف على طريقة المسانيد: .3
 التصنيف على طريقة المسانيد: التصنيف على طريقة األبواب

 
 
 
 

 
 
 

 :تخريج اللحق وتخريج الحواشي .4
 تخريج الحواشي تخريج اللحق

 
 
 
 

 
 
 

 في الجمع بين أحاديث اإلذن وأحاديث النهي عن كتابة الحديث. لرَّاَمُهْرُمزي صنعاني ورأي اإلمام ارأي اإلمام ال. 5
 في الجمع لرَّاَمُهْرُمزي رأي اإلمام ا في الجمع رأي اإلمام الصنعاني

 
 
 
 

 
 
 

 أمحد إدريس رشيد عودة مع خالص دعواتي بالتوفيق والنجاح...
 
 



 5 

 
 ا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُوَمَ غزة-اجلامعة اإلسالمية

    (0)علوم احلديث ي ملادة االمتحان النهائ كلـــية أصـــول الديـن اإلجابة النموذجية
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 0222/0202                        الثانيالفصل           

 

 .................... عبة:الش  ............................... :الرقم الجامعي    ....................................... اسم الطالب:

 (درجات 02)                                                                    اكتب المصطلح المناسب:  :السؤال األول 
 رفع الشارع الحكيم حكمًا متقدمًا بحكم متأخر. (   النسخ              ) .1
 اصطالح يكتب على الكالم الذي صّح روايًة ومعنًى، ولكنه عرضة للشك أو الخالف فيه. (صح            )        .2
 اشتراك راويين تباعد ما بين وفاَتْيهما في الرواية عن شيخ واحد.  (رواية السابق والالحق ) .3
 عبارة عن األحاديث التي ال معارض لها بأي وجه من وجوه التعارض. (حكم الحديث      م)     .4
 فساد اإلدراك أو عدم انتظام األقوال ألسباب عدة. (االختالط          )     .5
كل مع بقاء الحروف في بعض ألفاظه. (الحديث الُمحرَّف    )    .6  الحديث الذي ُغيَّر فيه الشَّ
 من حيث عدد حلقات اإلسناد. البعد من رسول هللا  (      زول اإلسناد)    ن .7
شرط صحة اإلجازة عند )  .8

 (ابن عبد البر       

نعة الحديثية في شيء معين ال ُيْشكُل إسناده.  أن تكون اإلجازة للماهر بالصَّ

 اديث في جميع أبواب الدين الثمانية.كتب في الحديث مرتبة على األبواب، وتشمل أح (الجوامع             )   .9
من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات واألحاديث، ويطلع  (الحافظ               )   .11

 على أحوال رواتها، ويميز الصحيح من السقيم، ويعرف غريبها وفقهها.
 

 (درجات 02)كل مثال مما يلي:                                    اذكر اسم الموضوع المناسب أمام :السؤال الثاني 
 عن كعب األحبار من المخضرمين.  رواية الصحابي عبد هللا بن عباس  (رواية األكابر عن األصاغر) .1

 ُسَرْيج بن النعمان      -ح بن النعمان   ُشَريْ  (المتشابه                   ) .2

 هـ.55، وكانت وفاته سنة  سعد بن أبي وقاص (بشرين بالجنة وفاةآخر العشرة الم) .3

 .عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أبناء أبي َبْكر الصديق  (اإلخوة واألخوات           ) .4

 . ُرْسَته  -ُزَنْيج   ( ألقاب ال يعرف سبب التلقيب بها) .5

 قمير بنت عجرة    -ة   قمير بن حبشي ( الموافقات/ األسماء المشتركة) .6

 (.اَل َعْدَوى َواَل ِطَيَرةَ أيضًا: )َقاَل (، و اَل ُيوَرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحّ  : )قال النبي  (            مختلف الحديث   ) .7

 ؛  ال يوجد غيره من الرواة ُسمِّي بهذا االسم. أجمد بن ُعْجَيان (المفردات من األسماء       ) .8

 عن الصحابة أبي َبْكر وعمر وغيرهما وروايتهم عنه. رواية النبي  (ة المدبج عند الدارقطنيرواي) .9

د ِحنَّا(. : )ُزْر ِغبًَّا تزدد ُحبًَّا(، ولكن في رواية جاء بلفظ:قال النبي  (تصحيف بصر             ) .11    )َزْرُعَنا َتَردَّ
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 (درجات 02)                                                                                                                   :السؤال الثالث 
 بّين الرأي الراجح فقط في المسائل التالية: * أواًل:

 حكم تعريف الراوي باللقب الذي يكرهه. .1
 جواز ذلك للضرورة بدون قصد ِغْيَبة ذلك الراوي.

................................................................................................................................................ 
 حكم رواية المختلط.  .2
 . ما رواه هؤالء الرواة المختلطون قبل االختالط: فهو مقبول ُمْحَتجٌّ به.أ

عد االختالط أو ُشكَّ فيه )قبل االختالط أو بعده(: فهو غير مقبول، وال يحتج بهه الال الن ُتْوِبُعهوا عليهه، أو . وما رواه هؤالء الرواة المختلطون بب
 كان اختالطهم يسيرًا ال يؤثر. 

 حكم رواية الحديث باإلعالم. .3
  في هذا الحديث.عدم َجواِز ذلك، ألنه قد يُعِلِم الشيُخ أن هذا الحديَث روايُته، لكن ال تجوز روايته لخلل يعرفه 

   حكم التصحيف في الحديث. .4
فإن هذا الهراوي ال يهؤثر عليهه تصهحيفه ويبقهى ضهابطًا مقبهول  . الراوي الذي َيْنُدر منه التصحيف، وال يؤثر على معنى ما يرويه تأثيرًا قبيحًا؛أ

 الرواية.
 لراوي بسيئ الحفظ والضبط، وُيترك حديثه لذلك. فذلك ُيِخلُّ بضبطه، وُيوصف هذا ا . أما الراوي الذي يكثر ويفحش تصحيفه؛ب
 حكم اختصار الحديث. .5

   كاالستثناء والشرط.إذا كان ما تركه متميزًا عما نقله، غير متعلِّق بما رواه مختصرًا تعلقًا يخل بالبيان والمعنى؛  يجوز بشرط:
 ديث الذا اختصر.، ألنه يخل بمعنى الحوال يجوز: إذا كان االختصار من غير العالم العارف

 اذكر دلياًل واحدًا من السنة النبوية على:  * ثانيًا:
 .عدالة الصحابة . 1

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

 . جواز تحمل الكافر للحديث.2
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 . اإلذن بكتابة الحديث النبوي الشريف.3

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

 لناسخ والمنسوخ.. ا4
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 . تفسير غريب ألفاظ الحديث.5

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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 ( درجات 02)                                                                    اذكر مثااَل واحدًا فقط لكل مما يلي:  رابع:السؤال ال 
 مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معًا.. الحديث ال1

............................................................................................................................. 
 . رواية صحابي عن تابعي عن صحابي )السند فقط(2

............................................................................................................................. 
 . المتفق والمفترق.3

............................................................................................................................. 
 . رواية الوحدان.4

............................................................................................................................. 
 . االختالط بسبب ذهاب البصر.5

............................................................................................................................. 
 . الرواية بالمناولة.6

............................................................................................................................. 
 . تحمل الصغير للحديث.7

............................................................................................................................. 
 . النسب التي على خالف ظاهرها.8

............................................................................................................................. 
 . الُمشتبه المقلوب.9

............................................................................................................................. 
 . رواية المرأة عن أمها عن جدتها )السند فقط(.11

............................................................................................................................. 
 (درجات 02)                                                                                                               امس:السؤال اخل 

 * أواًل: من هو صاحب اللقب؟ وما سبب تلقيبه بذلك؟ 
 ................................................................ د الرحيمأبو يحيى محمد بن عب صاحب اللقب:: "  صاعقة . "1

 ......................................................................................لشدة حفظه ومذاكرتهوسبب تلقيبه بذلك: 
............................................................................................................................. 

 ............................................................................ ميُّ رَ ْض الحَ أبو جعفر صاحب اللقب: : " ُمَطيِّن"  .2
طّينت، الذ مّر به أبو ُنَعيم )الفضُل بن ُدَكْين(، فقال: يا ُمَطيِّن، ُروي عنه أنه قال: كنت ألعب مع الصبيان وقد توسبب تلقيبه بذلك: 

ن، قد آن أن تحضر المجلس لسماع  ِِ ُمَطيِّ
 ..................................................................................الحديث

 ...................................................................... ِمهران مولى رسول هللا صاحب اللقب: : " سفينة" . 3
 ...................................................... بسفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرفقائه في السفر، فلقبه وسبب تلقيبه بذلك: 

............................................................................................................................. 
ث أن يتجنب روايتها للعوام.  ثانيًا: اذكر أربعة أنواع من األحاديث ينبغي للُمحدِّ

 ..............أحاديث الرَُّخص....................................................................................................... 1
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 ..ب. وأحاديث ما شجر بين الصحابة من خالف........................................................................................
 .....................ج. واألحاديث التي فيها اإلسرائيليات..............................................................................

 د. واألحاديث التي ال تحتملها عقولهم........................................................................................
 ( درجات 02)                                                                                                  قارن بّين:  سادس:السؤال ال 

 علو الموافقة وعلو المساواة:. 1
 علو المساواة علو الموافقة

 
فين مههن غيههر طريقههه بعههدد أقههل ممهها لههو  الوصههول اللههى شههيخ أحههد المصههنِّ

 َرَوي من طريقه.
 
 

 
استواء عدد رجال اإلسناد من الهراوي اللهى آخهر اإلسهناد مهع السهناد أحهد 

 المصنفين.
 

 تلف، والمتشابه في األسماء واألنساب:المؤتلف والمخ. 2
 المتشابه في األسماء واألنساب المؤتلف والمختلف

 
 أن تتفق أسماء الرواة في الخط، وتختلف في اللفظ.  

 
 

 
أن تّتفق أسماء الرواة لفظًا وخطًا، وتختلف أسماء اآلباء لفظًا ال 

 َخطًَّا، أو بالعكس.
 

 نيف على طريقة المسانيد:التصنيف على طريقة األبواب والتص .3
 التصنيف على طريقة المسانيد: التصنيف على طريقة األبواب

 
 
 
 

 
 
 

 :تخريج اللحق وتخريج الحواشي .4
 تخريج الحواشي تخريج اللحق

 
  .الثبات هذا الشيء الساقط من الكتاب في الحواشي

 
 

 
وايههههة أو فههههي شههههرظ لفظههههة أو أكثههههر، أو بيههههان غلههههط، أو اخههههتالف فههههي ر 

 ،، من غير األصل.نسخة،
 

 في الجمع بين أحاديث اإلذن وأحاديث النهي عن كتابة الحديث. لرَّاَمُهْرُمزي رأي اإلمام الصنعاني ورأي اإلمام ا. 5
 في الجمع لرَّاَمُهْرُمزي رأي اإلمام ا رأي اإلمام الصنعاني في الجمع

خاص بكتابة الحديث مع القهرآن فهي صهحيفة واحهدةف خهوف  النهي: -
 الشتباه بينهما.من ا

 الذا فهو في حالة كتابة كل منهما في صحيفة مستقلة. اإلذن: -

 في حق من ُوِثَق في حفظه، وِخيف اتكاله على الكتابة. النهي: -
 بالكتابة في حق من ال ُيوثق في حفظه. اإلذن: -
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 مع خالص دعواتي بالتوفيق والنجاح... أمحد إدريس رشيد عودة


