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 ساعــتــــــــــــان فقطن: ـمالزَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي بغزة اجلامعة اإلسالمية

 م6142 /5 / 41 اريخ:التَّ م1025/1026  انيالثَّراسي للفصل الدِّ هائيالنِّاالمتحان  ينكلية أصول الدِّ

 .........اق: د. مدرس املس ريفسا:  رااسا   ي احلديث الََّّوو  الشَّامل ريف وعلومهالشَّ قسم احلديث

 ........   الشُّعوة  ........................  الرَّقم اجلامعي                                 .    .......................................  /ةاسم الطَّالب

 راجا ( 01)                                                                                  أمام كل عوااة من العوااا  التَّالية ما يَّاسباكتب/    ولاألؤال السُّ
 اهتم بعلم الحديث رواية ودراية، وعلل الحديث.  )سنن النسائي( -2
 اا جد  صبح شفاؤه بعيد  لمرض حتى أالذي استفحل فيه االقلب  )الميت أو القاسي( -1

 ، وتعني: الكالم القليل ذو المعنى الكثير.بي من صفات كالم الن  صفة  )جوامع الكلم( -3

 عليم.عنها في الت   بي صعاب المسائل وشدادها التي نهى الن   ) األغلوطات ( -4
 مستند خبر رواة الحديث المتواتر. ) الحس ( -5
 .بي الن  بين الر اوي و  حلقات اإلسناد كثرة د () نزول اإلسنا -6
 العلة.و  ،ذوذالمة من الش  بط، والس  ند، والعدالة، والض  اتصال الس   )شروط القبول( -7
 ند.ما تفرد بروايته راٍو واحد في حلقة أو أكثر من حلقات الس   (أو الفرد )الغريب -8
 ة.ظ  ي  ر  في أمر صالة العصر في غزوة بني ق   حابة جتهاد الص  ال بي نوع إقرار الن   سكوت ( إقرار ) -9

 .والعدل في ذلك من غير إفراط وال تفريط ،وج على زوجتهوالز   ،والية الوالد على أوالده الوالية الصغرى ( ) -20

 راجة( 01)                                                                                                                                                               ( X) وأ (√)اني ؤال الثَّمفتاح إجابة السُّ
 20 9 8 7 6 5 4 3 1 2 السؤال

 X X X X X √ √ √ √ √ اإلجابة

 10 29 28 27 26 25 24 23 21 22 السؤال

 √ √ X X √ √ X X √ √ اإلجابة

 راجة( 01)                                                                                                                                      ( أو )ج( أو )ر( ب) وأ (أ)الث ؤال الثَّة السُّمفتاح إجاب
 20 9 8 7 6 5 4 3 1 2 السؤال

 د د د د ج ج ب ب أ أ اإلجابة
 10 29 28 27 26 25 24 23 21 22 السؤال

 أ أ أ أ د ب ج ج ب ب اإلجابة
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                                                        ( مبا يتَّاسب مع كل عوااة، وذلك  ي مفتاح اإلجابة X) وأ (√  ضع/  )الثانيؤال السُّ
 ريقة المذمومة.بمعنى الط   ريقة المحمودة وتارة  بمعنى الط   ارة  بوية يأتي تنة الن  نة" في القرآن الكريم والس  لفظ "الس   (√) -2
 ابعين. حابة وفتاوى الت  ظر إلى درجته مع أقوال الص  بوي دون الن  ابعين الحديث الن  جمع أتباع الت   (√) -1
 تواتر ا معنوي ا. ةعاء متواتر عد  أحاديث رفع اليدين في الد  ت   (√) -3
 .وطاعته لمسلم توظيف صحته وفراغه في عبادة هللا يجب على ا (√) -4
 األحاديث الموصولة في صحيح مسلم أكثر من األحاديث الموصلة في صحيح البخاري. (√) -5
6- (X)   حدث بكل حديث صحيح سمعه، لئال يكون كاتم ا للعلم.اوي أن ي  ينبغي على الر 
7- (X)   بي وهو ما أضيف إلى الن   ،نة عند المحدثين بمعنى واحدالحديث والس .من قول أو فعل أو تقرير 
8- (X)   عمر  ل  د  ع   اس بها.بوية خوف ا من اختالطها بالقرآن الكريم وانشغال الن  نة الن  عن تدوين الس 
9- (X)   تدراك.حيح من غيره، وانتهى االسفات، وتمييز الص  ا في المصن  مة وجمعهناكتمل تدوين أغلب األحاديث والس 

20- (X)   بي اجتهاد الن   نقطع.م   مقطوعتصل، وكل كل مرفوع م   ن لم ي ن ص عليه  ،عتبر وحي اي  .القرآن الكريموا 
ن لم ي ن ص عليه  ،عتبر وحي اي   بي اجتهاد الن   (√) -22  .القرآن الكريموا 
 .نتشرة في الجاهليةارة التي كانت م  يئة الض  دات الس  درج النتزاع العقائد الباطلة والعاأسلوب الت   بي اتبع الن   (√)  -21
23- (X) هللا  ،رمةح  وال ال   ِحللمشتبهات التي ليست بواضحة ال  األمور ا .وحده هو أعلم بها  
24- (X)   ى ر  خ  أ   اتٍ ف  ظر إلى ِص ين دون الن  أن يبحث عن الفتاة العفيفة صاحبة الد ِ  ،واجل على الز  بِ ق  م  اب ال  يجب على الش، 

 يوم ال ظل إال ظله. تعالى، هللا عرش بعة الذي يستظلون بظللعله يكون من الس  
  قواعد وقوانين وضعت لتمييز الحديث الموضوع من غيره. ، عبارة عنالحديث دراية م  ل  عِ  (√) -25
 ة.د  لك رِ ل ذل  خ  ولو ت   ،ؤمنا  به ومات على اإلسالمم   بي هو من لقي الن   ،حابيالص   (√) -26
27- (X)   ت عمل في اللغة العربية للمفرد، وت  كلمة "الض ان.جمع على أضياف، وض  يف" ت س   يوف وِضِيف 
28- (X)   رغبة شيخه إسحاق بن راهويه لهو تلبية  ،حيحبأن سبب تأليف الص   ،قدمة صحيحهذكر اإلمام البخاري في م

 نة. ختصر لصحيح الس  بجمع كتاب م  
ر ال  أفر  (√) -29 ج   الل".اه "معرفة الخصال الموصلة إلى الظ ِ في جزء سم   هللا  عرش ل ِ ين في ظِ ل  ظ  ت  س  م  د اإلمام ابن ح 
د  يدل على ذلك قوله تعالى:  ،صديق والعمل يتناولهما اسم اإليمان واإلسالم واإلحسان جميع االت   (√) -10 ين  ِعن  ِإن  الدِ 

م   ال   .هللِا اإِلس 

 حيحة، وذلك  ي مفتاح اإلجابة                                                                         اكتب/  حرف اإلجابة الصَّ  الثالثَّل ؤاالسُّ
 بوية بمنزلة القرآن الكريم من حيث:نة الن  الس   -2
  المصدر والبيان. .د بوت والبيان.الثُّ  ج.  لثُّبوت واْلُحجية.ا ب. المصدر واْلُحجية.أ.  
 ورتب األسانيد بحسب صحتها: ،رق الحديث في موضع واحدجمع ط   -1
  سائي.الن   د. رمذي.الت    ج. أبو داود.ب.  مسلم.أ.  
 :حقان، وهو الجار من الجيران له                                                                                                            -3
 .القريب المسلم والكافرد.  .الكافر غير القريبج.  .القريب الكافرب.  القريب المسلمأ.  
 سبقوا إليها، منها:نة لم ي  كانت لهم جهود جديدة في تدوين الس   ،أهل القرن الخامس الهجري والقرون التي تليه -4
  .المعاجم د. الن قد والت محيص. ج. الجمع بين عدة ُكُتب. ب.  .المستدركات أ. 
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و عالن   -5    صورة من صور الوحي: ،فث في الر 
  .حقيقًة وحكًما د. .حقيقةً  ج.  ًما.كْ حُ  ب. .مجاًزاأ.  
 :حابة بعة المكثرين في رواية الحديث من الص  سابع الس   -6
 .أنس بن مالك د.  .خدري أبو سعيد ال ج. .جابر بن عبد هللا ب.  .عبد هللا بن عباس أ.  

  :مثال على ،كاة وغيرهاالة والز  ألحكام الص   بي بيان الن   -7
  .تفصيل اْلُمْجَمل د. تخصيص العام. ج.  ل.مَ هْ مُ بيان الْ  ب. .تقييد اْلُمْطَلقأ.  
 عن اإلسالم واإليمان واإلحسان: بي  الن   راوي حديث سؤال جبريل  -8
  ) أ + ب (. حيحلص  ا د. .أبو أمامة  ج.  .أبو هريرة  ب. .اب عمر بن الخطأ.  
 :علٍ أو فِ  ولٍ ابعي ومن دونه من ق  ضيف إلى الت  ما أ   -9
 كل ما سبق صحيح.د.  َأَثر. ج. خبر. ب. َمْقُطوع.أ.  

 .ةل  عِ  وأذوذ وفيه ش   ،ضبطه ف  ابط الذي خ  الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الض   -20
 عيف. د. الض   الحسن لغيره. ج.  ذاته.لالحسن  ب. حيح لغيره.الص  أ.  

  أول من استعمل طريقة األبواب في تصنيف األحاديث: -22
 ال ُيوجد شخص ُمحدد. د. اإلمام أحمد. ج. اإلمام الزُّهري. ب. اإلمام البخاري.أ.  

 ساعد في:ت   ،رق جديدة للحديثعرف على ط  الت   -21
 .الر  حلة في طلب الحديث د. ر الحديث.شْ نَ  ج. معرفة زيادات المتن. ب. تحصيل علم اآلخرين. أ. 

 وتكون: ،من العبادات التي تكون بين العبد وربه  ر هللا ك  ذِ  -23
 باللسان والقلب والجوارح.  د. باللسان والقلب مًعا. ج.  بالقلب. ب. باللسان.أ.  

 م عن جانب من عالقة المسلم:  ل  ك  ت  العقيدة واإليمان، ي  حديث ارتباط األخالق ب -24
 بالمسلمين. د. بالمسلمين وغيرهم.  ج.  بنفسه. ب. بربه.أ.  

:فهذا ي   ،لمذهبهانتصار ا  بي على الن  حديث ا  شيعي وضعإذا  -25  عد 
 اوي لمعرفة الوضع.ب. قرينة في الر   تعصًبا واضًحا للمذهب والفكر.أ.  
 قسم من أقسام الوضاعين.د.  قرينة في المروي لمعرفة الوضع. ج. 

 عيف من غير بيان ضعفه، منها ما يأتي، ما عدا:روط ا لجواز رواية الحديث الض  وضع العلماء ش   -26
 ضعيف.روى بصيغة الت  أن يُ ب.   يتعلق في العقيدة واحأحكام. أ. أال   
 سبق.د. ال شيء مما  ند.روى بالس  ج. أن يُ  

 بـأنه. ،نة المشهورةتب الس  رمذي عن غيره من ك  تميز جامع اإلمام الت ِ  -27
 ب. ُسمي جامًعا، ولم يشتمل على أحاديث موضوعة.  كم على أغلب أحاديثه.أ. حُ  
 .جمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحدد.  ب. ترتيبه وسهولة استعماله.  

وا قبلها عشر آياتإن  {: اعةعن الس   قال رسول هللا  -28  ن أن آخرها:، وذكرها وبي  }ها لن تقوم حتى ت ر 
  نار تخرج من حضر موت َتْطُرد الن اس إلى محشرهم.أ.  
  ب. يأجوج ومأجوج. 
  بالمغرب والمشرق وجزيرة العرب.  سوفات:خُ  ج. ثالثة 
  .ُنزول عيسى د.  
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 عن اإلسالم واإليمان واإلحسان يدل على ضرورة: بي الن   ؤال جبريل في حديث س   ،لإليمان بي تعريف الن   -29
 التزام احأعمال الباطنة المأمور بها وترك المنهي عنها.أ.  
 ب. ترك احأعمال الباطنة المنهي عنها. 
 وترك المنهي عنها. ،اهرة والباطنة المأمور بهاج. التزام احأعمال الظ   
 طنة المأمور بها.                       التزام احأعمال الباد.  

 بي ن بعض العلماء أن اإلسالم يدور على ثالثة أو أربعة، منها األحاديث اآلتية، ما عدا: -10
 .}من َأْحَدث في َأْمر َنا ما ليس منه فهو َرد  {أ.  
 .}يهن  عْ ُكه ما ال يَ رْ من ُحْسن إسالم المرء تَ {ب.  
 .}ياتاحأعمال بالن   {ج.  
 .}حب لنفسهحب حأخيه ما يُ ؤمن أحدكم حتى يُ ال يُ }د.  

 راجا ( 01)                                                                                                                                     أجب/ أجيب على األسئلة اآلتية  ابع  سُّؤال الرَّال

 :لألحاديث اآلتية حابي(راوي الحديث األعلى )الص   /ياذكر أولًا: 

ت ِبه اتٌ {حديث:  -1 ن ه م ا م ش  ب ي  ر ام  ب يِ ٌن و  ن  ال ح  ل  ب يِ ٌن و اِ   ..............  النعمان بن بشير }ِإن  ال ح ال 
قِ  ظ اِهِرين  ل ع  {حديث:  -2 ل ى ال ح  ِتي ع  ٌة ِمن  أ م  وِ ِهم  ق اِهِرين  ال  ت ز ال  ط اِئف   .....................  أبو أمامة }د 
م  ال  ِظل  ِإال  ِظل ه  {حديث:  -3 ع ٌة ي ِظل ه م  َّللا   ِفي ِظلِ ِه ي و  ب   ......................  أبو هريرة }س 
ار  {حديث:  -4 ِذ ج  ِخِر ف ال  ي ؤ  ِم اآل  ي و  ِمن  ِباَّلل ِ و ال  ان  ي ؤ   ......................  أبو هريرة }ه  م ن  ك 

 :رو بن العاص رضي هللا عنهما: سمعت رسول هللا قال الص   ثانيًا ليمان بن س   إن  {يقول:  حابي الجليل عبدهللا بن ع م 

 الثة.. اذكر األمور الث  }ث اسأل هللا ثال  المعليهما الس   داود
1- ......................................................................................................................... 
2- ......................................................................................................................... 
3- ......................................................................................................................... 

 بوية على ما يأتي:نة الن  هات دليال  من الس   :لثًااث 

 ضعفه.وي   اهلل اإليمان ب ؤثر فيي  ارتكاب الكبائر  -2
.............................................................................................................................  

  أل.س  ي  ائل بأكثر مما جيب الس  كان ي   بي الن   ن  إ -1
............................................................................................................................   

 .هللا  ي عاقب عليهم ر  ح  م  إن  الكالم ال   -3
............................................................................................................................. 

 املسا: امداس ،،، وفيقجاح والتَّبالََّّللجميع  رعائَّامع 


