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ْر لِّي َأْمرِّي َواْحُلْل ُعْقَدًة م ِّن ل َِّسانِّي بغزة الجامعة اإلسالمية   َرب ِّ اْشَرْح لِّي َصْدرِّي َوَيس ِّ
ين  الزَّمـن: ساعــتــــــــــــان فقط م 7102االمتحان الن ِّهائي للفصل الصيفي  كلية أصول الد ِّ

ريف وعلومه ريفمساق: دراسات في الحديث ا قسم الحديث الشَّ  م70/8/7102التَّاريخ:  لنَّبوي الشَّ

قم الجامعي:   ................................................................. :اسم الطَّالب  .....................................الرَّ
 

  ضع :لو  الأ السُّؤال  )√(( أوX بما يتناسب مع )عبارة: كل                                              )درجة( 03  
                    

( X ) " أحد كتب الحديث التسعة المشهورة. سائيلإلمام الن   "السنن الكبرىكتاُب 

( X )  ما أضيف إلى الن ب ِّي ة عند الصوليين: الحديث والسُّن  تعريُف .من قول أو فعل أو تقرير 

( X )  ُرحمهم هللا تعالى الئمة الثالثة البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل :يعني ،"رواه الثالثة" مصطلح. 

مأ  ( √ )  الصحيح وما دونه. الحديث لمرفوع وغيره وبينالحديث االحاديثأ دون تمييز بين  الزهريُ  اإلمامُ  عأ جأ

 ت إلى عصرنا الحالي.التي بدأت قديًما واستمر العلمية جهودستدراك على الئمة السابقين من الاالإن   ( √ )

 نوع من أنواع الحاديث الضعيفة. اإلماُم أبو داود من ذكر "الحاديث المرسلة" في سننه، وهي أكثرأ  ( √ )

 السُّن ة الن بوية. اأضافتهالتي لم تُذكر في القرآن الكريم وم كاح" من الإعطاء الجدة السدس من الميراثإن  " ( √ )

كأمأ  ( √ ) كأمأ اإلمام أبو داود على الواهي فقط من أحاديث سننههالترمذي على أغلب أحاديث جامعم اإلماحأ  . ، بينما حأ

 لم يكن أهل العلم يثقون في علم الرجل الذي يكتب في بلده وال يرحل في طلب الحديث.  ( √ )

ي ة السُّن ة الن بوية.على كفر مُ  أجمعأ العلماءُ  ( √ )  نكر ُحج ِّ

( X ) ال. لجازم سواء عن قناعة أوالتصديق ا ماُن لغة:اإلي 

( X )  ابعين من أقوال وأفعال.حابة والت  ما جاء عن الص   عند الُمحد ثين يطلق علىال خالف في أن الخبر والثر 

( X ) .الحديث الضعيف بأنواعه إذا جاء من طرق أخرى فإن ه يرتقي إلى الحسن لغيره 

( X ) الة كل من عاش زمن الفتنة سواء كان ممن البس الفتنة أو لم يالبسها.على عد اتفق العلماء 

( X )  ُا كثرت الفتن.واته في عهد الت ابعين لم  بدأ االهتمام بإسناد الحديث والسؤال عن أحوال ر 

ة ويجب العمل به عند جمهور العلماء. ( √ )  الحديث الصحيح بقسميه والحديث الحسن بقسميه ُحج 

اوي  الفةمخ ( √ )  ."الشذوذ" لغيره من الث قات في رواية الحديث يُسم ى قةالث  الر 

 تجوز رواية الحديث الضعيف لبيان ضعفه بدون شروط. ( √ )

 ال يوجد تعارض حقيقي بين الحاديث المقبولة في السُّن ة الن بوية مطلقًا. ( √ )

 لًما بما يرويه من الحديث.شترط في الُمسنِّد )بكسر النون( أن يكون عاال يُ  ( √ )

اُم بأي ِّنٌ »حديث  ( √ ) رأ اْلحأ ُل بأي ٌِّن وأ الأ  بعه.لث اإلسالم أو رُ مثل ثُ يُ من الحاديث التي عليها مدار اإلسالم، و «اْلحأ

 يوم ال ظل إال ظله.يوم القيامة  "إنظار الُمعسر أو الوضع له" من الخصال الموصلة إلى ظل هللا إن   ( √ )

 .الن ب ِّي  وا فيه خلفوصل   عليهم السالم دخلوا المسجد القصىالنبياء كل  ( √ )

 سنة مندوبة. ما إكرام الجار والصبر على أذاهعدم إيذاء الجار واجب على كل مسلم، بين   ( √ )

( X )  ذكر الن ب ِّي  في حديث أبي هريرة  سبعة أشخاص يستضلون بظل هللا .يوم القيامة 

( X )  ُني المسجد القصى قبل المسجد الحرام بأربعين سنة.ب 

( X ) .ينبغي أن نتكلم بكل كلمة خير ونسكت عن كل كلمة شر 

( X )  ُحرام لم تثبت حرمته.فا الشبهات البي ن حرام ثبتت حرمته، أم   الحرام 

( X ) عجب الص حابةُ ت  من جبريل  كيف سأل الن ب ِّيأ  قه. صد  واإلحسان ثم عن اإلسالم واإليمان 

( X ) من غير شذوذ وال  من أول السند إلى منتهاه اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطهما  الحديث الحسن هو
 ة.ل  عِّ 
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  درجة( 03)                       مقابل كل عبارة:في مربع اإلجابة  حيحةحرف اإلجابة الص   اكتب: انيالث  السُّؤال 

 

 أ:  اإلجابة :بين تحريم الجمع ،بويةة الن  ن  كرت في القرآن الكريم والسُّ حكام التي ذُ من الإن   -

 .كل ما سبقد.              لمرأة وخالتها      ج. ا  المرأة وعمتها.ب.  األختين.أ.  

كأُكمْ »: ي ب ِّ حديث الن   - نأاسِّ     أ  اإلجابة:                                 :يعتبر من السنن «ُخذُوا عأن ِّي مأ

 التقريرية. د. القولية والفعلية. ج. الفعلية. ب. القولية. أ. 

 أ  اإلجابة: :ما نزل من الوحي يعتبر من الوحي ي في بيانب ِّ اجتهاد الن   -

 . إن أيده جبريل  د.                  . إن نزل فيه قرآن ج.             حقيقة.  ب. حكًما. أ. 

ظ ِّ اْلُْنثأيأْينِّ  : هللا بالنسبة لقول «لأْيسأ لِّْلقأاتِّلِّ شأْيءٌ »:  الن ب ِّي ولق - ثُْل حأ  أ  اإلجابة: :هو لِّلذ كأرِّ مِّ

 تفصيل لمجمل. د.       توضيح لمبهم.              ج. تقييد لمطلق. ب. تخصيص لعموم. أ. 

 أ اإلجابة:  ل في:في التثبت من الحديث يتمث منهج عثمان بن عفان  -

      االستحالف. د.              اإلقالل من الرواية. ج. الحكمة في الرواية. ب. طلب الشاهد. أ. 

 ب  اإلجابة: فة على طريقة البواب ما عدا:صن  الكتب التالية مُ  -

 مسند الدارمي. د.                   سنن ابن ماجه. ج.         مسند أحمد.                ب. جامع الترمذي. أ. 

 ب  اإلجابة: :أسانيدهابأكثر من اهتمامه  وفقهها الحاديث بمتونِّ  اهتم ُمصن ِّفهُ  كتاب -

 ال شيء مما سبق. د.                 سنن الترمذي. ج.         سنن أبي داود.             ب. صحيح مسلم. أ. 

  ب  اإلجابة: هو:في اإلسناد وتحسين ظاهره  عيب   إخفاءُ  -

 .العلة الخفية د. .عليقالت   ج. دليس.الت   ب.  اإلرسال. أ. 

 ج  اإلجابة: انتشرت الكتب الُمصن فة على طريقة البواب في القرن: -

 الرابع الهجري. د. الثالث الهجري. ج. الثاني الهجري. ب. األول الهجري. أ. 

 د  اإلجابة: كان:  في المسجد يدل على أن هذي بال من العرابي ال ي ب ِّ موقف الن   -

 ب. ينزل الناس منازلهم. يخاطب الناس على قدر عقولهم. أ. 

 يحرص على تيسير جميع األمور.د.  يتواضع ويتلطف مع الناس.ج.  

 أ  اإلجابة: ى:سم  عزو الحديث إلى قائله يُ  -

 .ب( + أ( الصحيح د.       .  )بفتح النون(الُمسنَد  ج. السند. ب. اإلسناد.  أ. 

 ب  اإلجابة: هو:اوي من غير تغيير وال تبديل نقل المروي كما تلقاه الر   -

 (.أ + ب( الصحيح د.                        العدالة. ج.            الضبط.              ب. اتصال السند. أ. 

 أ  بة:اإلجا :ىسم  تُ  حابيلحديث عن نفس الص  الخرى لطريق ال -

 عتبار.اال د. الشاهد. ج. التتبع. ب. المتابعة. أ. 

  ب  اإلجابة: :فالحديث ذف من أول أو داخل أو آخر اإلسناد راويين أو أكثر على التواليإذا حُ  -

 معلق. د. مرسل. ج. معضل. ب. منقطع. أ. 

واية -  ب  اإلجابة: ثم:  عمر ثم أنس  على الترتيب هم: أبو هريرة ثم ابن من الص حابة المكثرون في الر 

    أبو سعيد الخدري. د.            جابر بن عبد هللا.   ج.          عائشة.            ب.  ابن عباس. أ. 

 ب  اإلجابة: حديث: )إذا سمعتم مني شيئًا فاكتبوه ولو في حائط( التابعي عامر الشعبي رحمه هللا: قول -

 (.+ ب أ(الصحيح  د.                    . موقوف ج.   .     امرعلى ع موقوف ب.     نقطع.م أ. 

 ج  اإلجابة: : ة تطعن في ضبط راوي الحديث باستثناءيالتال السباب -

 المخالفة. د. الوضع. ج. الوهم. ب.  الخطأ. أ. 

اوي الذي ال يرتقي حديثه إذا جاء من طرق أخرى: -  ج  اإلجابة:  الر 

 سيء الحفظ. د.  فاحش الغلط. ج. المجهول. ب. دع.الُمبت أ. 

 د  اإلجابة: تجوز رواية الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه في حالة إذا روي: -

 كل ما سبق صحيح. د.                      باإلسناد. ج.       في فضائل األعمال. ب.          بصيغة التضعيف. أ. 
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نأ الن ارِّ »حديث  - ْقعأدأهُ مِّ أْ مأ ْن كأذأبأ عألأي  فأْليأتأبأو   د  اإلجابة: : دليل على:«مأ

 ضرورة التثبت في الحديث. ب. .في الحديث التواتر اللفظيوجود  أ. 

 د. كل ما سبق صحيح. حرمة الوضع في الحديث. ج. 

 د اإلجابة: :حذيفة في حديث  آخر عالمات الساعة الكبرى العشر التي ذكرها النبي  -

 .نار تخرج من اليمن د.    يأجوج ومأجوج.        ج. ثالث خسوفات. ب.   .نزول عيسى  أ. 

  داإلجابة:  : من الطاعات القلبية التي تكون بين العبد وربهإن   -

 الصحيح )أ + ب(. د.      .    ج. المحبة في هللا  .ب. تذكر هللا تعالى     .  أ. التعلق ببيوت هللا  

 داإلجابة:  ثاني المسجدين من حيث: المسجد القصىعدُّ يُ  -

 الصحيح )ب + ج(. د.       التأسيس.              ج. الرحال إليه. شد   ب. القبلة. أ. 

 ج اإلجابة: :-على القل -في شريعة اإلسالم له كل جار مسلم -

 حق واحد. د. حقان. ج. ثالثة حقوق. ب. حقوق. ةأربع أ. 

اُم بأي ِّنٌ »حديث  ىروالذي  الصحابيُ  - رأ اْلحأ ُل بأي ٌِّن وأ الأ  ج اإلجابة: هو: «اْلحأ

 . أبو هريرة د.            . النعمان بن بشيرج.  . بشير بن النعمان ب. . عمر بن الخطاب أ. 

 جاإلجابة:  ى:سم  ز به المسافر من منهل إلى منهل يُ ما يجو مقدارُ  -

 جائزة.ال. د الجيزة. ج. اليوم والليلة. ب. .الضيافة أ. 

 ج اإلجابة: تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة في السنة: -

 غير ذلك. د. .الثالثة للهجرة ج. .الثانية للهجرة ب. األولى للهجرة.  أ. 

 أ  اإلجابة:  قلب:الالذي يختار الشر  ويأمر به هو  -

 د. الصحيح )أ + ب(.                      الميت.    ج. .قاسيال ب.  مريض.ال أ. 

 د  اإلجابة: :اإلخبار عن« أن تلد المة ربتها»في الحديث:  ي ب ِّ قول الن   يفيدُ  -

 عقوق األمهات في آخر الزمان. ب. كثرة السراري والجواري في آخر الزمان. أ. 

 بق محتمل.كل ما س د. فساد أحوال الناس في آخر الزمان. ج. 

 د  اإلجابة: :هودون النساء  جال فقطالر ِّ يوم القيامة خاص ب ممن يستظل بظل هللا  صنفُ  -

 ب. من طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا.                أخفى صدقته.فمن تصدق أ.  

               .     من تعلق ببيوت هللا .                د. ج. من نشأ في طاعة هللا  

 
 درجة( 03)                                                                   السئلة اآلتية: نع أجب : ثالثسُّؤال الال    

 

 :أكمل بما يناسب: أواًل                                                                                      
 

 بوية المصدر الول للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم من حيث: ة الن  ن  السُّ  تعتبر -

 ......................... حجة إذا ثبتت ...................... ب. ...........مصدرها الوحي ...................أ. 
 طلق على من توفرت فيه ثالثة شروط هي:مصطلح يُ  "حابيالص  إن  " -

 ......... الموت على اإلسالم ...... ج. ................ اإليمان به  .......... ب. ....... لقاء النبي  .....أ. 
ْن بَِّناءِّ َبْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َسَأَل ّللاََّ  لمَّا َفَرَغ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد  -  ة أمور هي: َثاَلث تعالى مِّ

 ....مغفرة ذنوب من جاء لألقصى للصالة فيهج.  ... ًكا ال ينبغي ألحد من بعدهمل. ب. ...حكًما يصادف حكمه ....أ. 
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 علل لما يأتي:: ثانيًا 
                                                

 .الن بوي ثين بمذاكرة الحديثحد ِّ اهتمام المُ  -

 ........................................................................................................ لحفظ الحديث من الضياع .....
........................................................................................................................................ 

  بوية تدوينًا رسميًا.ة الن  ن  عن فكرة تدوين السُّ  عمر بن الخطاب الخليفة عدول  -

 ........................................................................... حتى ال يشغل المسلمين بالسنة النبوية عن القرآن الكريم ......
........................................................................................................................................ 

 التاريخ.اهتمام علماء الحديث بعلم  -

 ........................................................................................ لكشف كذب بعض الرواة ومحاربة الوضع ......
........................................................................................................................................ 

 هم قد يسمعوه من بعضهم.حابة رغم أن  ابعين على الرحلة لسماع الحديث من أفواه الص  حرص الت   -

 ............................................................................................................... طلًبا لعلو اإلسناد ......
........................................................................................................................................ 

 ضرورة ابتعاد المسلم عن الشبهات. -

 ....................................................................................................... نه وعرضهحتى يستبرأ لدي ......
........................................................................................................................................ 

 

 على ما يأتي:واحًدا من القرآن الكريم أو السُّن ة الن بوية : هات دلياًل الثً ثا 
 

 بوية.ة الن  ن  ة السُّ ي  ج ِّ حُ  -

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

 بلغة القوم.  ي ب ِّ م الن  تكل   -

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

 .حابة عدالة الص   -

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

ي ة خبر اآلحاد.  -  ُحج ِّ

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

 من أمارات الساعة. ي ب ِّ بعثة الن   -

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

 .وجوب الدفاع عن المسجد القصى -

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

 

 مع دعائي للجميع بالن جاح والت وفيق ،،،
 

 : د. أحمد إدريس عودةمدرس المساق


