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 م16/9/4102 التاريخ:   وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي  غزة -الجامعة اإلسالمية

 ساعتان فقطالزمن:  م4102/4102 الصيفيدراسي للفصل ال هائياالمتحان الن ول الديـنــكليـــة أصـــ
 مدرس المادة: ................................... الحديث النبوي الشريفدراسات في ساق: الم قسم الحديث الشريف وعلومه

 

 الدرجة:  ........................الرقم الجامعي:                                    .......................................... :/ةاسم الطالب
 

 :(×(  أو )√) للسؤال األواإلجابة ل مفتاح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

               
16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

               
 )أ( أو)ب( أو )ج( أو )د(:لسؤال الثاني اإلجابة لمفتاح 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

               
16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

               
 (درجة21)                                                                                 يتناسب مع كل عبارة، وذلك في مفتاح اإلجابة:بما  (×)و أ ( √)إشارة  /يضع :ألولالسؤال ا

  يف واحد، وهو عزو الحديث إلى قائله.يمكن تعريف اإلسناد والسند بتعر  )     ( -1
م علماء المغرب صحيح مسلم على صحيح البخاري، وخالفوا في ذلك جمهور العلماء. )     ( -2     قدَّ
ُ َتَعاَلى ِفي ِظلِ ِه َيْوَم ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّه(: العدد في قول النبي  )     ( -3  ه، وَل يفيد الحصر.َل مفهوم ل )َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم َّللاَّ
 الحديث الناسخ متأخر في الزمن عن الحديث المنسوخ. )     ( -4
 الرَّاوي الثقة هو من جمع شرطي العدالة والضبط. )     ( -5
 سواء تبع ذلك عمل أم َل. ،والقناعة ،إليمان لغًة: التصديق الجازما )     ( -6
 .   يتم في مجالس خاصة بهنَّ  للنساء كان مه النبي كل ما علَّ  )     ( -7
 لعلمهم. عدُّ من العبادلة، الذين عاشوا حتى احتاج الناُس يُ  الصحابي عبد هللا بن مسعود  )     ( -8
 وأسلوبه.   ْمِبر َأْمِصيام في َأْمَسفر( يبي ن طريقة كالم النبي أحديث )ليس من ً  )     ( -9
 حسن لغيره.الأو طرق أخرى فإن ه يتقوى إلى  كل حديث ضعيف يأتي من طريق )     ( -11
 يشترك اإليمان واإلسالم واإلحسان في التصديق والعمل. )     ( -11
 ول أو أدناها.بُ قَ يجب العمل بالحديث المقبول سواء كان في أعلى درجات الْ  )     ( -12
 ا في خدمة السنة النبوية. ا أو سلبً بً إيجاؤثر تتجاوز المنشورات اَللكترونية الرقابة األمنية، مما قد ي )     ( -13
 عالمات الساعة الكبرى التي ستشهدها بالد الشام كلها خير، وأهمها تحرير فلسطين. )     ( -14
 األفضل إخفاء صدقة الفرض أو التطوع، ألن ذلك أقرب إلى اإلخالص وعدم الرياء.   )     ( -15
 القدسي بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع بحسب حال رواته. يمكن الحكم على الحديث )     ( -16
 بدأت استدراكات العلماء على من سبقهم في التأليف والتصنيف بعد القرن الرابع الهجري. )     ( -17
 تدويًنا رسمًيا بإذن خاص منه. َن الحديث النبوي في عهد النبي ُدو ِ  )     ( -18
 الدال على ذلك. إلنفاذ ميراث الجدة وجود شاهد سمع حديث النبي  ر الصديق اشترط أبو بك )     ( -19
 بيت زوجها من يكرهه، إَل إذا كان محرًما لها. في لدخِ للمرأة المسلمة أن تُ  على الراجح َل يجوز )     ( -21
 ت اإلسناد.في كل حلقة من حلقا على األقل يشترط في الحديث العزيز أن يرويه راويان )     ( -21
 .   علو اإلسناد هو قلة حلقات اإلسناد إلى النبي  )     ( -22
 ه.بموقوف(، بشرط أن يكون مقيًدا  قال للحديث الذي يرويه غير الصحابي )حديثيمكن أن يُ  )     ( -23
 . اإلحسان مرتبة أعلى من اإليمان، وهي مسألة باطنية َل يعلمها إَل هللا  )     ( -24
  .َقْصُد المسجد األقصى من قبل األنبياء والصالحين دَللة من دَلئل فضله )     ( -25
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واية واَلنتقاء في التحديث هو منهج من مناهج الصحابة  )     ( -26  لتثبت في رواية الحديث.ل الحكمة في الر 
م التركة بين الرجل والمرأة بالتساوي في حاَلت معينة.قد تُ  )     ( -27  قس 
جارة   ن  هْ للمرأة أهلية كاملة في التصرف بجميع أنواع التصرف من رَ  )     ( -28  وغير ذلك. وحوالة   وشراء   ووقف   وا 
 .عرَّف بعض العلماء الحديث والخبر واألثر بمعنى واحد )     ( -29
 فوائد الرحلة في طلب الحديث كثيرة، منها: معرفة صحة الحديث من عدمها. )     ( -31

 (درجة21)                                                                                                   /ي حرف اإلجابة الصحيحة، وذلك في مفتاح اإلجابة:                   اكتب سؤال الثاني: ال
 ديث: ما عدا الح حذف في السندالاألحاديث التالية ضعيفة بسبب أنواع كل  -1
 .د. المعلق .ج. المعضل .ب. المقطوع المنقطع.أ.  
 ل وفكاك األسير، هي صحيفة:وعلى العق تملتشا، و تبت في زمن النبي الصحيفة التي كُ  -2
 . أبي أيوب األنصاري د.   . عبد هللا بن عمرو ج. .  علي بن أبي طالبب.  . أبي بكر الصديقأ.  
ًدا ، َفْلَيَتبَ َمْن كَ : )حديث النبي  -3   من األحاديث: (وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
 .ال شيء مما سبقد.  .َمْعن ىتواترة مالج.   .الفظ   ةمتواتر الب.  .أ. اآلحاد المشهورة 
 كل ما يلي يدخل في العبادات القلبية ما عدا: -4
 .المحبة في هللا د.  .النشأة في عبادة هللا  ج. .ذكر هللا   ب. .التعلق ببيوت هللا أ.  
 سمى:اوي من غير تغيير وَل تبديل يُ نقل المروي كما تلقاه الرَّ  -5
  .الضبطد.  العدالة.ج.  اتصال السند.ب.  السالمة من الشذوذ.أ.  
 من عالمات الساعة: بعثة النبي  -6
 .الصغرى والوسطى ما بين د. الكبرى. ج.  الوسطى. ب. الصغرى.أ.  
 وضع العلماء قواعد وقوانين لتمييز الموضوع من الحديث ٌتعرف بـعلم: -7
 د. الحديث دراية. ج. تاريخ الحديث. الحديث. في ثبتتب. ال واة.أ. تتبع أحوال الر   
 دفع العلماء قديًما إلى: الخوف من الكذب على النبي  -8
 د. كل ما سبق صحيح. ج. الرحالت العلمية. ديث.ب. التثبت في الح أ. تدوين الحديث. 
ُ َتَعاَلى ِفي ِظلِ ِه َيْوَم ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّه(: في قول النبي  إضافة الظل هلل  -9  إضافة: )َسْبَعٌة ُيِظلُُّهْم َّللاَّ
 ملك وتشريف.د.   ج.  تأكيد وتقرير. ب. وصف وتعريف.  صفة لموصوف.أ.  

 رواه أكثر من راويين في كل حلقة من حلقات اإلسناد، أطلق عليه الفقهاء اسم:الحديث الذي  -11
 المتواتر.د.  العزيز. ج. المشهور.ب.  المستفيض.. أ 

ُ ِفي َأْوََلِدُكْم   آية -11  :على مثال بيانها، في الواردة واألحاديث(، اأْلُْنَثَيْينِ  َحظ ِ  ِمْثلُ  ِللذََّكرِ )ُيوِصيُكُم َّللاَّ
 د. تفصيل المجمل.  ج. بيان المبهم. ب. تقييد المطلق.  تخصيص العام. أ. 

 :علم وأفعاله وأحواله وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها العلم الذي يهتم بأقوال النبي  -12
 الحديث. التثبت فيد.  سيرة واألثر.ال. ج الحديث دراية.ب.  الحديث رواية.أ.  

 ث في القرن الثالث الهجري بالتصنيف على طريقة:  بدأ تصنيف الحدي -13
 مستخرجات.د. ال مستدركات.ج. ال ب. المسانيد. أ. األبواب. 

 استمرت الجهود الفردية في كتابة األحاديث النبوية إلى عهد: -14
   أتباع التابعين.د.  ج. التابعين.  .  ب. الصحابة  .أ. النبي  

 هو: (ََل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي)حديث فهم من مسجد األقصى، والذي يُ واجب المسلمين تجاه ال -15
 د. كل ما سبق صحيح. ج. العناية به. ب. الصالة فيه. أ. شد الرحال إليه. 

 :بعض األحكام والمواقف قبل نزول الوحيفي  اجتهاد النبي  -16
 فة للوحي غالب ا.خال  م  د.  فة للوحي دائم ا.خال  م  ج.  ا.قة للوحي غالب  واف  م  ب.  .قة للوحي دائم اواف  م  أ.  

ثون السُّ عَ  -17 ف الُمحد   باعتباره:  بوية بعد أن بحثوا في أحوال النبي ة النَّ نَّ رَّ
 د. كل ما سبق صحيح. صدر األحكام التكليفية.ج. م ب. القدوة واألسوة.  مقعد قواعد األحكام.أ.  
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ِ" تدل لما جاء إلى النبي  يِ ِديِ  قصة َحْنَظَلَة اأْلُسَ  -18  يتميز:  يمنهج النبأن  على وقال: "َناَفَق َحْنَظَلُة َيا َرُسوَل َّللاَّ
 د. بالتكامل.  باليسر.ج.  ب. بالواقعية. أ. بالشمول. 

نَّة وجمعها، وتمييز بوية اكتمل تدوين أغلب األحاديث النَّ  -19 نَّ هاسقيممن  هاصحيحوالسُّ  ة من غيرها في القرن:، والسُّ
 .د. الرابع الهجري وما يليه ج. الرابع الهجري. ب. الثالث الهجري.  أ. الثاني الهجري. 

 أقسام الوضاعين:   أخطر -21
 د. كلهم سواء. ج. الزنادقة. ب. القصاص. أ. الزهاد. 

 شرط الحديث المعنعن وما شابهه عند اإلمام البخاري: -21
واة أ. عدم الطعن في  واة. المعاصرة.ب.  .الرُّ واة.د.  ج. إمكانية لقاء الرُّ   ثبوت لقاء الرُّ

 ة:نَّ مثال على السُّ  ،(يُأَصل ِ  ي)َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُمونِ : النبي  حديث -22
 د. التقريرية بالتأييد.    ج. التقريرية بالسكوت.  ب. الفعلية.   أ. القولية.  

 هو: ،بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط وَل تفريط"  "من تتبع أمر هللا -23
 د. كل ما سبق صحيح. نشأ في العبادة.الذي شاب الج.  ه.ل تذكرالم  هلل و كر اذالرجل الب.  عادل.المام اإلأ.  

 : )أن تلد األمة ربتها( فيه إشارة إلى:أكثر العلماء على أن قول النبي  -24
 بيع أمهات األوالد.د.  ج. فساد أحوال الناس. ب. عقوق األمهات. أ. كثرة السراري وأوالدهن. 

 بلة المسلمين في صالتهم إلى:بقي المسجد األقصى قِ  -25
 ثمانية عشر شهر ا.د.  عشرين شهر ا.ج.  ستة عشر شهر ا.ب.  خمسة عشر شهر ا.أ.   

  الكتب الستة ُمصنَّفة على طريقة: -26
 المستخرجات والمستدركات.د.  .المسانيد واألبوابج.  .األبواب ب. .المسانيدأ.  

  رواية للحديث سبعة، منهم على الترتيب: كان أكثر الصحابة  -27
 .أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ب.  .أبو هريرة ثم ابن عمر ثم عائشة ثم أنس أ.  
 .ة ثم ابن عمرو ثم أنس ثم عائشة أبو هرير د.  . ج. أبو هريرة ثم ابن عباس ثم أنس ثم عائشة 

 منها: ،رواية الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط عند جمهور العلماء تجوز -28
 روى بصيغة التمريض. ب. أن ي     أ. أن ال يشتد ضعفه.   
 .أن ال يعتقد ثبوت األجر فيه .د   ج. أن يندرج تحت أصل معمول به في الشريعة. 

 آلحاد: حكم حديث ا -29
 ضعيف ال يوجب العلم والعمل.ب.  أ. صحيح يوجب العلم والعمل. 
.ج.    د.  يوجب العلم الظني، وال يوجب العمل. يوجب العلم والعمل إن ثبت وكان مقبوال 

 تتميز الكتب الستة بكل ما يلي ما عدا سهولة الوقوف على: -31
 يث الصحة أو الضعف.ب. حكم الحديث من ح أ. الحديث المراد البحث عنه. 
 حديث الصحابي الواحد المراد البحث عنه. د.  الحكم الفقهي المستنبط من الحديث.ج.  

 (درجة21)                                                                                                                                                 :   أكمل/ي الجداول التالية بحسب المطلوب: لثالسؤال الثا
 التالية:     عباراتمن ال عبارةكل  أمام الكتب الستة من مناسبالكتاب الاسم  /يأوًَل: اكتب -

  اشتمل على كثير من المراسيل. -1
  علل الحديث.اهتم ب -2
  فقهه في تراجم أبوابه. -3
  صول الحديث، وبيان سبب التأليف.يشتمل على مقدمة مهمة في علم أ -4
  ل على زوائد كثيرة عما ورد في الكتب الخمسة.اشتم -5
  وضع اإلمام النووي تراجم أبوابه. -6
  . أقل الكتب الستة حديث ا ضعيف ا بعد الصحيحين -7
  حكم على األحاديث وميزها، وسكت عن بعضها. -8
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  ة وعشرين حديث ا موضوع ا فيه.ابن الجوزي إلى وجود ثالث اإلمام أشار -9
  يهتم بفقه الحديث أكثر من اهتمامه باألسانيد، ويختصر الحديث الطويل ليدل على موضع الشاهد فيه. -11

 :التالية أمام كل عبارة من العبارات مناسبال الحديث نوع /ي: اكتبثانًيا -
  .رواه أكثر من راويين في كل حلقة من حلقات اإلسناد ما -1
  اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ وال علة. ما -2
  ول.ب  اشتمل على شروط القَ  ما -3
  لم يشتد ضعفه وتقوى بطريق أو طرق أخرى. ما -4
  .راويين أو أكثر على التوالي هإسناد من وسطذف ح   ما -5
  .ف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقريرأضي ما -6
  تفرد بروايته راٍو واحد. ما -7
  فقد شرط ا أو أكثر من شروط الصحة المتفق عليها. ما -8
  في إسناده راٍو متهم بالكذب أو الوضع. ما -9

  داخل إسناده راٍو أو أكثر ال على التوالي قبل الصحابي. ذف منح   ما -11
 التالية:  عبارة من العباراتين الرجل والمرأة أمام كل اكتب/ي )يساوي( أو )َل يساوي( فيه اإلسالم با: ثالثً  -

  .حق التعليم -1
  .الجهاد في سبيل هللاوجوب  -2
  .األصل والمنشأ والمصير -3
  التفاضل على أساس التقوى. -4
   .تحديد سن الزواج -5
  المحبة في هللا، كخصلة موصلة إلى الظالل. -6
  الوالية الصغرى. -7
  خصلة موصلة إلى الظالل.ك، فقال: إني أخاف هللا ،لبته ذات منصب وجمالرجل ط -8
  .أصل الميراث -9
  القوامة في األسرة. -11

 (اتدرج01)                                                                                                                                                            اذكر/ي على شكل نقاط وباختصار: : رابعالسؤال ال 
 على كل فضيلة.واحد دليل ذكر مع  ،ضائل القدس وبيت المقدسفضائل من ف ثالثأوًَل:  -

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

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

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

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

 .وسائل عالج نشوز الزوجة بالترتيب مع الدليلثانًيا:  -
......................................................................................................................................

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

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

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

                                والنجاح التوفيقب ئنا للجميعدعامع سئلة.. انتهت األ
 عودة د. أحمد إدريس    د. محمد ماهر المظلوم  مدرسا المساق:
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 (:×(  أو )√مفتاح اإلجابة للسؤال األول )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

× √ √ √ √ √ × × × × √ √ √ × × 

16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

√ × × × × × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 )أ( أو)ب( أو )ج( أو )د(:مفتاح اإلجابة للسؤال الثاني 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

 د ج ب أ أ أ د د د أ د ج ب ب ب

16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

 د ج ب ب ب ب أ أ أ د أ ج ب ب ب

 التالية:     عباراتمن ال عبارةأمام كل  الكتب الستةمناسب من الكتاب الأوًَل: اكتب/ي اسم  -
 أبو داود اشتمل على كثير من المراسيل. -1
 النسائي علل الحديث.اهتم ب -2
 البخاري  فقهه في تراجم أبوابه. -3
 مسلم في علم أصول الحديث، وبيان سبب التأليف. يشتمل على مقدمة مهمة -4
 ابن ماجه ل على زوائد كثيرة عما ورد في الكتب الخمسة.اشتم -5
 مسلم وضع اإلمام النووي تراجم أبوابه. -6
 النسائي . أقل الكتب الستة حديث ا ضعيف ا بعد الصحيحين -7
 الترمذي حكم على األحاديث وميزها، وسكت عن بعضها. -8
 الترمذي ابن الجوزي إلى وجود ثالثة وعشرين حديث ا موضوع ا فيه. اإلمام أشار -9
 أبو داود يهتم بفقه الحديث أكثر من اهتمامه باألسانيد، ويختصر الحديث الطويل ليدل على موضع الشاهد فيه. -11

 :التالية: اكتب/ي نوع الحديث المناسب أمام كل عبارة من العبارات ثانًيا -
 المشهور/ المستفيض .ما رواه أكثر من راويين في كل حلقة من حلقات اإلسناد -1
 الحسن/ الحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ وال علة. -2
 المقبول ول.ب  ما اشتمل على شروط القَ  -3
 الحسن لغيره ما لم يشتد ضعفه وتقوى بطريق أو طرق أخرى. -4
 المعضل .إسناده راويين أو أكثر على التوالي من وسطذف ح   ما -5
 المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. -6
 الغريب/ الفرد ما تفرد بروايته راٍو واحد. -7
 الضعيف ما فقد شرط ا أو أكثر من شروط الصحة المتفق عليها. -8
 متروك لكذب أو الوضع.ما في إسناده راٍو متهم با -9

 المنقطع داخل إسناده راٍو أو أكثر ال على التوالي قبل الصحابي. ذف منما ح   -11
 التالية:  عبارة من العباراتاكتب/ي )يساوي( أو )َل يساوي( فيه اإلسالم بين الرجل والمرأة أمام كل ثالًثا:  -

 يساوي  حق التعليم. -1
  يساوي َل وجوب الجهاد في سبيل هللا. -2
 يساوي  األصل والمنشأ والمصير. -3
 يساوي  التفاضل على أساس التقوى. -4
 يساوي  تحديد سن الزواج.  -5
 يساوي  المحبة في هللا، كخصلة موصلة إلى الظالل. -6
 يساوي  الوالية الصغرى. -7
 ساوي ي فقال: إني أخاف هللا، كخصلة موصلة إلى الظالل. ،رجل طلبته ذات منصب وجمال -8
 يساوي  أصل الميراث. -9
 َل يساوي  القوامة في األسرة. -11

 


