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 ألولوى: اـــالمست وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م01/5/2102التاريخ:   م2102/2102 االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني ــول الديـنــة أصــكليــ
 ساعتــــــان فقطالزمن:  (2ديث )ــوم الحـــاق: علــــالمس قسم الحديث الشريف وعلومه

 الرقم الجامعي:                                                                                     اسم الطالب/ة:
 

 

   درجات(12)                                                                                                    :جدولال اإلجابة الصحيحة، ثم انقل/ي اإلجابة إلى  /ياختر السؤال األول:
 مفتاح اإلجابة: 

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال
                     اإلجابة

                                     

 : هؤالء ى اعتبار الناسخ والمنسوخ  في التوفيق بين أحاديث النهي عن كتابة الحديث وأحاديث اإلذن بها، ومنذهب بعض العلماء إل  -1
 ب. ابن قتيبة. أ. ابن شاهين. 
 .قتيبة وابن حجر ود. مصطفى السباعي من المعاصريند. ابن شاهين وابن  .من المعاصرين د. مصطفى السباعيج.  
 حد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو ُروي من طريقه هو علو: أشيخ  الوصول إلى شيخ -2
 ب. موافقة. أ. بدل 
 د. مساواة. ج. مصافحة. 
ن لم يتقاربوا في السن هم: -3  المتقاربون في اإلسناد وا 
 األقران عند الحاكم النيسابوري.ب.  األقران عند العلماء.أ.  
 الطبقة الواحدة. أهلد.  ج. األقران عند الدارقطني. 
 اللحق في اصطالح ُكتَّاب الحديث يعني: -4
 ب. إثبات الشيء الساقط من الكتاب سواء كان كلمة أو أكثر. ر.أ. الشيء الساقط من الكتاب سواء كان كلمة أو أكث 
 ) أ + ب (. الصحيحد.  ج. إثبات الزيادة وسمي بذلك أخًذا من اإللحاق. 
  ُعرفت صحبته:  " أبي ِحَمَمة  ِحَمَمة بن" الصحابي  -5
 .ب. باالستفاضة القاصرة عن التواتر بالتواتر.أ.  
 .د. بقوله عن نفسه بأنه صحابي .ج. بشهادة صحابي له َأنَّه صحابي 
  اللفظ الذي اتفق خًطا ولفًظا وافترقت مسمياته هو: -6
 ب. المتفق والمفترق. أ. المؤتلف والمختلف. 
 د. الموافقات. . المتشابه.ج 
 : سلسلالحديث المسلسل الذي يفيد العلم القطعي المتواتر هو الم -7
 ب. بقراءة سورة الصف فهو أصلح مسلسل يروى في الدنيا. الحفاظ والفقهاء.بأ.  
 ها ضعيفة.تفيد العلم القطعي المتواتر فأغلبد. األحاديث المسلسلة ال  اتصال السند بألفاظ السماع.بج.  
 لكتب التي رتب مصنَّفوها األحاديَث على حروف الهجاء حسب أول كلمة من الحديث هي كتب:ا -8
 ب. األوائل. أ. األطراف. 
 د. الصحيح ) أ + ب (. . المعاجم.ج 
  سبب اختالط عطاء بن السائب: -9
 ب. ذهاب البصر. أ. اإلصابة بداء الخرف. 
 آخر.د. سبب  ج. تلف كتبه واالعتماد على حفظه.  
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 إثبات العدوى في الجذام مخصوص من عموم نفي العدوى هو: اإلمام الذي ذهب إلى أن -11
 ب. ابن حجر. أ. ابن الصالح. 
 د. السيوطي. ج. الباقالني. 

  مثال رواية المرأة عن أمها عن جدتها: -11
 وب عن ُسَوْيَدة عن َعقيَلة بنت أسمر.ب. رواية أّم َجنُ  أ. رواية ُسَوْيَدة عن أّم َجُنوب عن َعقيَلة بنت أسمر. 
 د. ال شيء مما سبق، مع العلم أن األمثلة في هذا الباب عزيزة ونادرة. .ج. رواية أّم َجُنوب عن َعقيَلة عن ُسَوْيَدة بنت أسمر 

 ري تعتبر من:  رواية اإلمام البخاري صاحب الصحيح عن شيخه مسلم، ورواية مسلم صاحب الصحيح عن شيخه اإلمام البخا -12
 ب. رواية األقران. أ. رواية الُمَدبَّج. 
 د. الموافقات بين أسماء الرواة. . رواية الَمَدبَّج عند بعض العلماء.ج 

  أول التابعين موًتا هو: -13
 هـ. 131ب. َمْعَمر بن زيد مات سنة  هـ. 31أ. َمْعَمر بن زيد، مات سنة  
 هـ. 181د. َخَلف بن خليفة مات سنة  هـ. 31ف بن خليفة مات سنة لَ ج. خَ  

ل بعد اإلسالم من األحاديث التي ظاهرها الت -14  وجوه الترجيح: عارض على ما ُتُحمَّل قبله هو وجه منترجيح ما ُتُحمِّ
 ب. بوقت الورود. بلفظ الخبر والتحمل.أ.  
 د. بكيفية الرواية ووقتها. بالتحمل.ج.  

 اب الحافظ بخالف ما حفظ فاألفضل: إذا وجد الحديث في كت -15
 ب. إن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك فيه. أ. إن كان َحِفظ من كتابه رجع إليه. 
 د. الجمع بينهما في رواية واحدة فيقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا.  . اعتماد حفظه إذا وافق غيره من الحفاظ.ج 

  هو من: ود عبد هللا بن مسعالصحابي  -16
 .ب. السبعة المكثرين في الرواية عن النبي  أ. العشرة المبشرين بالجنة. 
 د. ال شيء مما سبق. ج. العبادلة األربعة. 

 الهذرمة في الحديث: -17
 ب. تتنافى مع توقير الحديث وتعظيمه. أ. تعني: سرد الحديث سرًدا عجاًل.  
 ما سبق صحيح.د. كل  م بعضه.ج. تمنع من فهمه وفه 

  التابعي اصطالًحا: هو َمْن لقي الصحابي: -18
ن لم يصحبه. أ. وصحبه.   ب. وا 
 د. وتاله من حيث وجوده.  ج. وتبعه في أفعاله وسار على أثره. 

    :الرَّاوي  ُلقَّب بهبَّاد"  لقب " عَ  -19
 عبد هللا بن أبي صالح. ب.  .أ. َعبَّاد بن صالح 
 عبد الرحمن بن عمر. د. ى.محمد بن يحيج. عبد هللا بن  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجدِ ) : َزْيِد ْبِن َثاِبت   يعتبر تصحيف عبد هللا بن لهيعة لحديث -21   :في ( تصحيفاْحَتَجَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 .المعنىب.  اللفظ.أ.  
 .. اإلجابة الصحيحة ) أ + ج (د المتن.ج.  
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  درجات(10)                                                                       : ةالتالي من األمثلة مثالرج تحته كل دين دقيقموضوع اذكر/ي اسم  :لسؤال الثانيا
 يم. وام بن مراجم". بالراء والج: "العالزاي والحاء المهملة بدل قوله"العوام بن مزاحم" بقول أحدهم:  (...... .................... ) -1

  رواية مالك بن أنس عن عبد هللا ين دينار. ) .......................... ( -2

 ب، وقيل: أويس القرني. سعيد بن الُمسيَّ  ) .......................... ( -3

 .الكعبين مالك أنس ب ، والثاني:نصاري أنس بن مالك األ  أنس بن مالك اثنان؛ األول: ) .......................... ( -4

 لم يرِو عنه إال ابنه سعيد بن المسيَّب.  ن زَ الُمسيَّب بن حَ  ) .......................... ( -5

 محمد بن الحنفية. ) .......................... ( -6

 .سعيد بن يسار الهاشمي مولى شقران ) .......................... ( -7

 عبد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي. ) .......................... ( -8

 .رواية سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت  ) .......................... ( -9

 عمر بن عبد هللا المدني. راويان؛ األول: عبد هللا بن عمر العدوي، والثاني: ) .......................... ( -11

 درجات(01)                                                                                                                                                         نموًذًجا واحًدا على ما يلي: هاِت: ثالثالسؤال ال
 .............................................................................................................: كلمة بدون إعجام -1

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

 ........................................................................................... وبون إلى والء الِحْلف:الموالي المنس -2

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

 ............................................................................................ :في الحديـث خـحابي بالنسول الصـق -3

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

 ............................................................................................... من الرواة: ه نسبهق اسمافن وـم -4

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

 ......................................................................................................... :قـالسابق والالحاية رو  -5
................................................................................................................................ 

 ............................................................................................... :صحابي لم يرِو إال حـديًثا واحـًدا -6
................................................................................................................................ 

 .............................................................................................. :الجمع بين أكثر من نسبة للراوي -7

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

 ................................................................................................ رواية اإلخوة واألخوات األربعة: -8

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

 ..................................................................................................... ن كنى الرواة:ـردات مــالمف -9

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

 ........................................................................................: لقوليةالرواة ا بصفاتالمسلسل الحديث  -11

................................................................................................................................ 
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  (درجة21)                                                                                                                                                                                                                      :رابعالسؤال ال
 بحسب ما يلي:  ومؤلفه واحد اكتب/ي اسم كتابأواًل:  -
ة:مُ فيه كتاب جمع  -1  ؤلفه أحاديث مصّنفات حديثية عدَّ

 ..............................الكتاب: ................................................................. المؤلف: .........................
 ثين:حدِّ تصحيفات المُ  ب جمع فيه ُمؤلفهكتا -2

 ..............................الكتاب: ................................................................. المؤلف: .........................
 حفاظ الحديث:تراجم  كتاب جمع فيه ُمؤلفه -3

 ................................................................. المؤلف: .........................الكتاب: ..............................
 غريب ألفاظ الحديث:  كتاب جمع فيه ُمؤلفه -4

 ..............................الكتاب: ................................................................. المؤلف: .........................
  ُمْبَهمات من الرجال والنساء الرواة:كتاب جمع فيه ُمؤلفه ال -5

 ..............................الكتاب: ................................................................. المؤلف: .........................
 ما تحته خط: /ياشرح: ثانًيا -
 وفصله. حدهتعريف الحافظ ابن حجر للصحابي تعريف دقيق في  -1

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

.......................................................................................................................................... 
 ".   )اذكر/ي مثااًل للتوضيح(.بوه بالسنينفحاسإذا اتهمتم الشيخ "قال حفص بن غياث:  -2

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

.......................................................................................................................................... 
 لما يلي: /يعللثالًثا:  -
 الخط دون َمْشَقه.يستحب لُكتَّاب الحديث توضيح  -1

.......................................................................................................................................... 
 اإلمام البخاري والء " الجعفي ".على أطلق  -2

.......................................................................................................................................... 
 بعد اإلسناد عن الخلل.العلو في اإلسناد يُ  -3

.......................................................................................................................................... 
 أهمية معرفة تواريخ متون األحاديث. -4

.......................................................................................................................................... 
 ينبغي على طالب الحديث أن يوقر شيوخه ويعظمهم ويحترمهم ويتأدب معهم. -5

.......................................................................................................................................... 
 الجدول التالي: /ي: أكملرابًعا -
 لقب بهالمُ  اللقب م لقب بهالمُ  اللقب م
 عبد السالم بن سعيد الَتُنوخي  -4  ُمَربَّع -1
  ُزَنْيج -5 محمد بن عبد الرحيم البغدادي  -2
 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح،،،  ُمَطيِّن -3

 أحمد إدريس رشيد عودةمدرس المساق: د. 



 5 

                   

 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي غزة -الجامعة اإلسالمية

 م2102/2102 االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني ــول الديـنــة أصــكليــ اإلجابة النموذجية
 (2ديث )ــوم الحـــاق: علــــالمس قسم الحديث الشريف وعلومه

 الرقم الجامعي:                                                                                     اسم الطالب/ة:
 

 

   درجات(21)                             اختر/ي اإلجابة الصحيحة، ثم انقل/ي اإلجابة إلى  الجدول:                                                                        السؤال األول:
 مفتاح اإلجابة: 

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال
 د ب ب د د د ب أ د ب ج أ ب أ ب ج أ ب أ أ اإلجابة

                                     

 : هؤالء ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ  في التوفيق بين أحاديث النهي عن كتابة الحديث وأحاديث اإلذن بها، ومن  -1
 ب. ابن قتيبة. أ. ابن شاهين. 
 .د. ابن شاهين وابن قتيبة وابن حجر ود. مصطفى السباعي من المعاصرين .من المعاصرين ج. د. مصطفى السباعي 
 أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو ُروي من طريقه هو علو: الوصول إلى شيخ شيخ  -2
 ب. موافقة. أ. بدل 
 . مساواة.د ج. مصافحة. 
ن لم يتقاربوا في السن هم: -3  المتقاربون في اإلسناد وا 
 ب. األقران عند الحاكم النيسابوري. أ. األقران عند العلماء. 
 د. أهل الطبقة الواحدة. ج. األقران عند الدارقطني. 
 اللحق في اصطالح ُكتَّاب الحديث يعني: -4
 ب. إثبات الشيء الساقط من الكتاب سواء كان كلمة أو أكثر. ة أو أكثر.أ. الشيء الساقط من الكتاب سواء كان كلم 
 د. الصحيح ) أ + ب (. ج. إثبات الزيادة وسمي بذلك أخًذا من اإللحاق. 
  " ُعرفت صحبته:  الصحابي " ِحَمَمة بن أبي ِحَمَمة  -5
 .ب. باالستفاضة القاصرة عن التواتر بالتواتر.أ.  
 .د. بقوله عن نفسه بأنه صحابي له َأنَّه صحابي. ج. بشهادة صحابي 
  اللفظ الذي اتفق خًطا ولفًظا وافترقت مسمياته هو: -6
 ب. المتفق والمفترق. أ. المؤتلف والمختلف. 
 د. الموافقات. ج. المتشابه. 
 : سلسلالحديث المسلسل الذي يفيد العلم القطعي المتواتر هو الم -7
 ب. بقراءة سورة الصف فهو أصلح مسلسل يروى في الدنيا. ء.أ. بالحفاظ والفقها 
 ها ضعيفة.تفيد العلم القطعي المتواتر فأغلبد. األحاديث المسلسلة ال  اتصال السند بألفاظ السماع.بج.  
 الكتب التي رتب مصنَّفوها األحاديَث على حروف الهجاء حسب أول كلمة من الحديث هي كتب: -8
 األوائل.ب.  أ. األطراف. 
 د. الصحيح ) أ + ب (. . المعاجم.ج 
  سبب اختالط عطاء بن السائب: -9
 ب. ذهاب البصر. أ. اإلصابة بداء الخرف. 
 د. سبب آخر. ج. تلف كتبه واالعتماد على حفظه.  
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 إثبات العدوى في الجذام مخصوص من عموم نفي العدوى هو: اإلمام الذي ذهب إلى أن -11
 ب. ابن حجر. ح.أ. ابن الصال 
 د. السيوطي. ج. الباقالني. 

  مثال رواية المرأة عن أمها عن جدتها: -11
 ب. رواية أّم َجُنوب عن ُسَوْيَدة عن َعقيَلة بنت أسمر. أ. رواية ُسَوْيَدة عن أّم َجُنوب عن َعقيَلة بنت أسمر. 
  شيء مما سبق، مع العلم أن األمثلة في هذا الباب عزيزة ونادرة.د. ال .ج. رواية أّم َجُنوب عن َعقيَلة عن ُسَوْيَدة بنت أسمر 

 رواية اإلمام البخاري صاحب الصحيح عن شيخه مسلم، ورواية مسلم صاحب الصحيح عن شيخه اإلمام البخاري تعتبر من:   -12
 ب. رواية األقران. أ. رواية الُمَدبَّج. 
 الموافقات بين أسماء الرواة.د.  . رواية الَمَدبَّج عند بعض العلماء.ج 

  أول التابعين موًتا هو: -13
 هـ. 131ب. َمْعَمر بن زيد مات سنة  هـ. 31أ. َمْعَمر بن زيد، مات سنة  
 هـ. 181د. َخَلف بن خليفة مات سنة  هـ. 31ف بن خليفة مات سنة لَ ج. خَ  

ل بعد اإلسالم من األحاديث التي ظاهرها ا -14  وجوه الترجيح: عارض على ما ُتُحمَّل قبله هو وجه منلتترجيح ما ُتُحمِّ
 ب. بوقت الورود. أ. بلفظ الخبر والتحمل. 
 د. بكيفية الرواية ووقتها. ج. بالتحمل. 

 إذا وجد الحديث في كتاب الحافظ بخالف ما حفظ فاألفضل:  -15
 تمد حفظه إن لم يشك فيه.ب. إن كان حفظ من فم الشيخ اع أ. إن كان َحِفظ من كتابه رجع إليه. 
 د. الجمع بينهما في رواية واحدة فيقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا.  . اعتماد حفظه إذا وافق غيره من الحفاظ.ج 

  هو من: عبد هللا بن مسعود الصحابي  -16
 .ب. السبعة المكثرين في الرواية عن النبي  أ. العشرة المبشرين بالجنة. 
 د. ال شيء مما سبق. األربعة.ج. العبادلة  

 الهذرمة في الحديث: -17
 ب. تتنافى مع توقير الحديث وتعظيمه. أ. تعني: سرد الحديث سرًدا عجاًل.  
 د. كل ما سبق صحيح. م بعضه.ج. تمنع من فهمه وفه 

  التابعي اصطالًحا: هو َمْن لقي الصحابي: -18
ن لم يصحبه. أ. وصحبه.   ب. وا 
 د. وتاله من حيث وجوده.  في أفعاله وسار على أثره.ج. وتبعه  

    :الرَّاوي  ُلقَّب بهبَّاد"  لقب " عَ  -19
 عبد هللا بن أبي صالح. ب.  أ. َعبَّاد بن صالح. 
 د. عبد الرحمن بن عمر. ج. عبد هللا بن محمد بن يحيى. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجدِ ) : َزْيِد ْبِن َثاِبت   يعتبر تصحيف عبد هللا بن لهيعة لحديث -21   :في ( تصحيفاْحَتَجَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 المعنى.ب.  اللفظ.أ.  
 د. اإلجابة الصحيحة ) أ + ج (. المتن.ج.  
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 درجات( 01)                                                                       اذكر/ي اسم موضوع دقيق يندرج تحته كل مثال من األمثلة التالية:  :السؤال الثاني
 يم. ج: "العوام بن مراجم". بالراء والقول أحدهم: "العوام بن مزاحم" بالزاي والحاء المهملة بدل قوله ( تصحيف في السند ) -1

  رواية مالك بن أنس عن عبد هللا ين دينار. (أكبر قدًرا -أكابر عن األصاغر) -2

 ب، وقيل: أويس القرني. سعيد بن الُمسيَّ  ( أفضل التابعين)  -3

 .الكعبين مالك أنس ب ، والثاني:أنس بن مالك األنصاري  أنس بن مالك اثنان؛ األول: ( المتفق والمفترق )  -4

 لم يرِو عنه إال ابنه سعيد بن المسيَّب.  ن زَ الُمسيَّب بن حَ  ( رواية الوحدان)  -5

 محمد بن الحنفية. (إلى غير آبائهمالمنسوبون ) -6

 .سعيد بن يسار الهاشمي مولى شقران (الموالي المنسوبون إلى موالي) -7

 عبد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي. (م أبيهاسالموافقات، وافق اسمه ) -8

 .ن زيد بن ثابت رواية سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم ع (صحابي عن تابعي عن صحابي) -9

 راويان؛ األول: عبد هللا بن عمر العدوي، والثاني: عمر بن عبد هللا المدني. (المشتبه المقلوب) -11

 درجات(01)                                                            هاِت نموًذًجا واحًدا على ما يلي:                                                                                             : ثالثالسؤال ال
 .............................................................. بدون إعجام: عمر ...........................: كلمة بدون إعجام -1

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

 .................................................. مالك بن أنس األصبحي وقومه ......... الموالي المنسوبون إلى والء الِحْلف: -2

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

 .....}َتْرُك اْلُوُضوِء ِممَّا َغيََّرْت النَّارُ  َكاَن آِخَر اأْلَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ {َعْن َجاِبر  َقاَل:  ... :في الحديـث خـول الصحابي بالنسـق -3
................................................................................................................................ 

 ................................................... ِحْمَيري بن َبِشْير الِحْمَيري   ............... من الرواة: ه نسبهق اسمن وافـم -4

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

اف رواية البخاري و   ........... :قـالسابق والالحرواية  -5 راجالَخفَّ  ....................................... عن محمد بن إسحاق السَّ
................................................................................................................................ 

 ........................................ ربيعة بن عامر األزدي، وأبي اللَّحم الِغَفاري  ..........: صحابي لم يرِو إال حـديًثا واحـًدا -6
................................................................................................................................ 

 ....................................... الشامي الدمشقي الُغوطي الَحَرْستاني  ............ :الجمع بين أكثر من نسبة للراوي -7

................................................................................................................................ 
 ......................عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أبناء أبي َبْكر الصديق  .......... رواية اإلخوة واألخوات األربعة: -8

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

 .............................................................. أبي الُعَبْيدْين هو معاوية بن َسْبَرة - ن كنى الرواة:ـردات مــالمف -9
 ............................................. وأبي الَعْشراء الدارمي هو أسامة بن مالك بن ِقْهطم - ..........................

 ..............................................المسلسل بقراءة سورة الصف  ...........: لقوليةالرواة ا بصفاتالمسلسل الحديث  -11

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



 8 

 درجة( 21)                                                                                                       السؤال الرابع:                                                                                                               
 ومؤلفه بحسب ما يلي:  واحد أواًل: اكتب/ي اسم كتاب -
ة: -1  كتاب جمع فيه ُمؤلفه أحاديث مصّنفات حديثية عدَّ

 ................................................................ مسانيد البن كثيرجامع ال ............ جامع األصول البن األثير الجزري 
ثين: -2  كتاب جمع فيه ُمؤلفه تصحيفات الُمحدِّ

                ..............................إصالح خطأ المحدثين ألبي سليمان حمد الخطابي   ........تصحيفات المحدثين ألبي أحمد الحسن العسكري 
 كتاب جمع فيه ُمؤلفه تراجم حفاظ الحديث: -3

 ...................................................................... طبقات الحفاظ للسيوطي  .................... تذكرة الحفاظ للذهبي
 كتاب جمع فيه ُمؤلفه غريب ألفاظ الحديث:  -4

 .. النهاية في غريب الحديث البن األثير........ الفائق في غريب الحديث للزمخشري  ..........سم ين سالم غريب الحديث ألابي عبيد القا
 َهمات من الرجال والنساء الرواة.كتاب جمع فيه ُمؤلفه الُمبْ  -5

 ................................................................................. المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد ألبي الفضل العراقي
 ثانًيا: اشرح/ي ما تحته خط: -
 وفصله. حدهتعريف الحافظ ابن حجر للصحابي تعريف دقيق في  -1

مـن غـزا معـه  ،،، ومـن لـم يـرو عنـهمـن روى عـن الرسـول  ،،من َطالت مجالسته أو َقُصـرت (، ويدخل في هذا الحد:حده )اللقاء بالنبي 
.............   يشــمل األحــرار والمــوالي والــذكور واإلنــاث ،،، وكــذلك مــن رآه ولــم يجالســه، ومــن لــم يــره لعــارض كــالعمى ،،معــه ومــن لــم يغــزُ 

................................................................................................................................   
 ".   )اذكر/ي مثااًل للتوضيح(.فحاسبوه بالسنينن غياث: "إذا اتهمتم الشيخ قال حفص ب -2

 ....................................... أي مثال مناسب.........................  فحاسبوه بالسنين يعني احسبوا ِسنَّه وِسنَّ من كتب عنه
..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 ثالًثا: علل/ي لما يلي: -
 حب لُكتَّاب الحديث توضيح الخط دون َمْشَقه.يست -1

 ................................................................................. يؤدي إلى بعثرة الحروف وعدم إقامة األسنان ألنَّ المشق
 أطلق على اإلمام البخاري والء " الجعفي ". -2

 ................................................................لُجْعفي م على يد اليمان بن أْخَنس األن َجّده المغيرة كان مجوسًيا فأسل
 العلو في اإلسناد ُيبعد اإلسناد عن الخلل. -3

 هم كثرة جهات الخلل. ألن كل راو  من رواته ُيْحَتمل أن يقع الخلل من جهته سهًوا أو عمًدا؛ ففي قلة هؤالء الرواة قلة جهات الخلل، وفي كثرت
 أهمية معرفة تواريخ متون األحاديث. -4

 ..........................................ًنا أو ضعًفا ُيْعرف به اتصال الحديث وانقطاعه، ومن ثم ُيْعرف الحكم على الحديث صحة أو حس
 ينبغي على طالب الحديث أن يوقر شيوخه ويعظمهم ويحترمهم ويتأدب معهم. -5

 ......................................................................... ب. من أسباب االنتفاع به ............ أ. من إجالل العلم وتقديرهألن ذلك:   
 رابًعا: أكمل/ي الجدول التالي: -
 لقب بهالمُ  اللقب م لقب بهالمُ  اللقب م
 عبد السالم بن سعيد الَتُنوخي ُسْحُنون  -4 بغداديمحمد بن إبراهيم الحافظ ال ُمَربَّع -1
ان محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم ُزَنْيج -5 محمد بن عبد الرحيم البغدادي صاعقة -2  أبو غسَّ
 مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح،،، أبو جعفر الحضرمي ُمَطيِّن -3

 أحمد إدريس رشيد عودةمدرس المساق: د. 


