
١

ن:تاريــخ االمتحـا)(غزة-اجلامعة اإلسالمية
دة فقــطالزمــــن: ساعـــة واحــاالمتحان النصفي ملادة دراسات يف احلديثكلـــية أصـــول الديـن

: أمحد إدريس عودةمدرس املادةالفصل الثاني                        قسم احلديـث الشريـف 

....................ع ة:الش...............................:الرقم الجامعي.......................................اسم الطالب:

درجات:أمام كل عبارة مبا يناسبها×أو√عالمةضع:السؤال األول
أو عدها.√.١ ال عثة قبل سواء انت المحدثین، اصطالح في الحدیث من جزًءا النبو ة السیرة تعّد
وال شتر√.٢ المعتادة، أو المت عة الطر قة اللغة: في حسنة.السّنة تكون أن  
قوله×.٣ الفعل ة السّنة َوَسلََّم-مثال َعَلْ ِه أصّلي".-َصلَّى َُّ رأیتموني "صّلوا ما :
اكتمل تدو ن أغلب األحادیث والسنن وجمعها وتمییز الصح ح من غیره في العصر الذهبي للسنة.×.٤
شر ع في اإلسالم؛ فأح امها أقل   ثیر من أح ام القرآن.السنة هي المصدر الثاني من مصادر الت×.٥
لها. ×.٦ الرسمّي التدو ن بدا ة شهد ألنه المشّرفة للسّنة الذهبي العصر الهجرّ  الثالث القرن عتبر
غیرها.×.٧ دون األبواب حسب المرّت ة الكتب على المسانید مصطلح  طل 
عن تا ه.أرسل أبو داود رسالة√.٨ فیها تحّدث م ة أهل إلى
وفــ   عــض العلمــاء بــین أحادیــث النهــي واإلذن   تا ــة الحــدیث عــن طر ــ  النســخ، فأحادیــث اإلذن ×.٩

متقدمة ناسخة، وأحادیث النهي متأخرة منسوخة.
َ ْ ــر×.١٠ أبــو ة لحــدیث ل عطــي الجــدة الســدس لــوال أن شــهد محمــد بــن مســلم-رضــي هللا عنــه-لــم  ــن

المغیرة.
درجاتدائرة حول اإلجابة الصحيحة:ضع :السؤال الثاني

:تنحصر وظ فة السنة النبو ة في. ١
في تا هأ.  وجل عّز هللا مراد نًصاب..تب ان هللا في تاب ترد لم .االستقالل أح ام
. أ + بد. .نسخ األح ام الواردة في القرآن الكر مج.

َوَسلََّم-قول النبي .٢ َعَلْ ِه ُ : (ل س للقاتل من المیراث شيء) ف ه: -َصلَّى َّ
ام القرآن.ب. تخص ص لعوض ح لمبهم القرآن.تأ.

. ح م جدید جاءت  ه السنة.دتقیید لمطل  القرآن.ج. 
َوَسلََّم-أمثلة تدو ن الحدیث في عهد النبيالصح فة الصادقة من .٣ َعَلْ ِه ُ :،  تبها-َصلَّى َّ

وفیهاب..عبد هللا بن عمرو بن العاصأ. األنصار ، أیوب .حدیًثا١١٢أبي
َوَسلََّم-سول هللاأنس بن مالك خادم ر ج. َعَلْ ِه .ال أحد ممن سب د.َصلَّى َُّ

:من أس اب التدو ن الرسمي للسنة النبو ة.٤
خش ة اختال  الحدیث  القرآن الكر م.ب. .تدو نالزوال العلة التي من أجلها أحجم الناس عن أ. 

  صح ح.جم ع ما سبد.  عد الناس عن القرآن الكر م وتقصیرهم ف ه.ج. 
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٢

أ.٥ أنه غیر السنن بجمع هّم راشد، حجم عن ذلك ألس اب رآها:خل فة
الخّطاب.ب.أبو   ر الصدی .أ. بن عمر

عّفان.ج.  بن علي بن أبي طالب.د.عثمان
له غیره.٦ تشبیًها السنن، اشتهر اسم أنه غیر الجامع، :سّمى تا ه

الترمذ .. بأبو داود.أ. 
أ + ب.. دائي.النسج. 

 م ن تقو ة الحدیث ومعرفة الز ادة ف ه عن طر  : .٧
للحدیث.ب.مذاكرة الحدیث بین المحدثین.أ.  جدیدة طرق على التعرف

تحصیل علم اآلخر ن مما لم  سمعه المحدث.د.علو اإلسناد.ج. 

أصح الكتب  عد الصح حین سنن:.٨
.الترمذ ب..أبي داودأ.

ابن ماجه.د.النسائي.ج.

َوَسلََّم-حدیث ابن مسعود: " ان النبي.٩ َعَلْ ِه على:-َصلَّى َُّ دلیل یتخّولنا الموعظة"
النبيأ.  عند التدّرج َوَسلََّم-سنة َعَلْ ِه َوَسلََّم-حرصهب..-َصلَّى َُّ َعَلْ ِه على الت سیر.-َصلَّى َُّ

إنزال الناس منازلهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم.د.ص المم نة لتبل غ األح ام.إعطائه الفر ج. 

َوَسلََّم- ان من منهج النبي.١٠ َعَلْ ِه مقامه:-َصلَّى َُّ أثناء ذلك و ان للتعل م، المقّر اتخاذ
الدعوة.أ. بدا ة منذ الم ّرمة المسجدب. م ة بناء المشّرفة عد و .النب المدینة

التعل م.د.أ + ب.ج.  ف ه ینحصر ال حتى أصال مقًرا یتخذ لم

درجات:السؤال الثالث
أوالً: املناسب:    املصطلحاكتب*

َوَسلََّم-إلقاء المعنى في قلب النبي)النفث في الروع (.١ َعَلْ ِه ُ .-َصلَّى َّ

قید.)المطل  (.٢ الحق قة ال على دّل ما

و ة.وجوب العمل  مقتضى السنة النب)حج ة السنة (.٣

-رضــي هللا عنــه-البنــه عبــد هللا-رضــي هللا عنــه-أرض أوقفهــا عمــرو بــن العــاص)الوه  (.٤
و ان عبد هللا  قوم برعایتها، و عتز بها.

طلــب)علو اإلسناد (.٥ فــي الرحلــة فوائــد مــن و عــّد النبــي، و ــین الحــدیث ُمخــِرج بــین الحلقــات عــدد قلــة
الحدیث. 
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٣

دليالً:ً◌* ثانيا على:اذكر واحدًا
الكر م. ١ القرآن عل ه نّص أصل .التثّبت

َفُتْصِ ُحواIقال  ِبَجَهاَلٍة َقْوًما ُتِصیُبوا َأن َفَتَبیَُّنوا ِبَنَ ٍأ َفاِسٌ  َجاءُ ْم ِإن آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها (َ ا َفَعْلُتْم: َما َعَلى
َناِدِمیَن).

. عض عضهم إلىرحلة الصحا ة . ٢
: ( حشر الناس یوم rل سمع منه حدیث النبي tعبد هللا بن أن سإلى tبن عبد هللاجابررحل 

الحدیث ُبْهما) ُغرال ُعراة الق امة
التثبت في الروا ة).. تحدیث الصحا ة الناس  ما  ستوعبونه (ضمن٣
ورسوُله).tقال علي - هللا ُ َ ذَّب أن أتحّبون الناس ما عرفون (حّدثوا :

: ً◌* ثالثا
ّ
فة.أربعةد عد

ّ
املشر النبوية ة

ّ
السن خدمت حموسبة برامج

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

درجات:رابعالسؤال ال
النبيأوًال:* عصر یخلُّ َوَسلََّم-لم َعَلْ ِه ُ َعَلْ ـِه-من  تا ة، بل  انت هناك  تا ات خاصـة  ـالنبي-َصلَّى َّ َصـلَّى َُّ

، وضح أنواع هذه الكتا ات  اختصار مع ضرب مثال على  ل نوع.-َوَسلََّم
الدین.r ت ه . النوع األول: ١ أح ام و  ان األقال م شؤون إلدارة وعماله أمرائه إلى
َ مثال: - ألبي والد ات الز اة لكتاب الصدی . تا ه ْ ر
.إلى الملوك والعظماء وأمراء العرب یدعوهم لإلسالمr ت ه . النوع الثاني: ٢
 تا ه إلى هرقل ملك الروم، والمقوقس عظ م مصر وغیرهما. مثال: .-
ومعاهداته التي أبرمها مع الكفارrعقوده . النوع الثالث:٣
وغیرها.صلح الحدیب ة وصلح تبوك والوث قة الدستور ةمثال: -

: مقارنات: ثان ًا* 
َوَسلََّم-تقر رات النبيتعّد. ١ َعَلْ ِه ُ فهـو-َصلَّى َّ سـّنته، من یتجزّأ ال فـّرقجزًءا محّرًمـا، أو مـن خـالل ال قـّر ـاطال

َوَسلََّمَص-نوعي اإلقرار من النبيالجدول التالي بین  َعَلْ ِه ُ مع التمثیل.،-لَّى َّ
النوع الثانيالنوع األول

تقر ر لفظيتقر ر س وتياسمه

الس وت مع داللة الرضا لقول الصحابي أو تعر فه
فعله

إظهار االستحسان والتأیید لقول الصحابي أو 
فعله

لهـــــم ال rاجتهـــــاد الصـــــحا ة فـــــي أمـــــر النبـــــي مثاله
مائدتهtأكل خالد بن الولیدلعصر إال في بني قر ظة. صلین أحد م ا على .rالضبَّ
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٤

قارنت األمة اإلسالم ة الصح حین  القبول، تقّبل.٢ المصّنفة، الكتب أصّح ومسلمبین وهما البخار  اإلمامین منهجي
:و أكبر قدر من االختصارنقا  واضحةأر عفي في صح حیهما

البخار  صح ح مسلمصح ح

لم  ضع مقدمةدمة الكتابمق
وضع مقدمة تحدث فیها عن أصول الحدیث 

وسبب التألیف

لم یترجم ألبواب الصح ح وترجم لها اإلمام ترجم ألبواب الصح حتراجم األبواب
النوو 

تقط ع األحادیث 
لم  قطع األحادیث، و ررها في نفس ال ابقطع األحادیث، و ررها في أبواب مختلفةوتكرارها

معّلقاتال
(مع ب ان العدد):

حدیًثا١٤٣١أكثر من ذ ر المعلقات، ذ ر 
و قي الصح ح نفس في أغلبها وصلها معلًقا

١٩٥

حدیًثا١٦لم   ثر من ذ ر المعلقات، ذ ر 
و قي الصح ح نفس في أغلبها وصلها معلًقا،

واحد فق .
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١

٢٠/١٠/٢٠١٢ن:تاريــخ االمتحـا)(غزة-اجلامعة اإلسالمية
دة فقــطالزمــــن: ساعـــة واحــاحلديثاالمتحان النصفي ملادة دراسات يف كلـــية أصـــول الديـن

......................: مدرس املادةولالفصل األقسم احلديـث الشريـف 

....................ع ة:الش...............................:الرقم الجامعي.......................................اسم الطالب:

درجات:أمام كل عبارة مبا يناسبها×أو√عالمة/يضع:السؤال األول
سواء)√(  .١ المّت عة، الطر قُة اللغة: في مذمومةالسّنة سیئة أو محمودة حسنًة . انت
شيء)×(  .٢ لكل تب اًنا ف ه ألن النقّي، الصافي اإلسالم أراد لمن الكر م افً ا القرآن .ُ عتبر
األقل)×(  .٣ على اثنین طر   من أن أت ه الحدیث لقبول عنه شترُ  هللا رضي عمُر . ان
هللا)√(  .٤ عبد بن جابُر .ألجل حدیث واحد-رضي هللا عنهم–إلى عبد هللا بن أن س  الشام رحَل
أو ان النبي )×(  .٥ بـدر أسـر  الـوحي حادثـة أن قـّره فإّمـا عل ـه هللا نـزل مـا ب ـان فـي یراجعـه یجتهـد

. حادثة ابن أم م توم (األعمى)
والترج حوف  العلماء بین أحادیث اإلذن والنهي عن  تا ة الحدیث )×(  .٦ والجمع، النسخ، طرق: .بثالث
النبّي)×(  .٧ فقراته ان بین ال فصُل سرًدا، الكالم، سرده سر ع فصاحته .لشدة
رواهاالنوع من الكتبد هو ذلك الُمسَن)√(  .٨ الذ  الصحابّي حسب ف ه مرّت ة األحادیث تكون . الذ 
وجود)×(  .٩ موضوًعاثالثة وعشر ن ثَبَت الجوزّ في سنن الترمذ حدیًثا ابن اإلمام بّینها ،.

.لعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهماالصح فة الصادقة من أمثلة تدو ن الحدیث زمن النبي)√(  .١٠
درجاتدائرة حول اإلجابة الصحيحة:/يضع:السؤال الثاني

الكر م. ١ القرآن عن بها الناس انشغال خش ة تراجع أّنه غیر رسمً ا تدو ًنا المطّهرة السّنة بتدو ن :هّم
.عمر بن الخطابب..أبو   ر الصدی أ. 

. علي بن أبي طالب. د. عثمان بن عفانج. 
وُ عّد.٢ الحدیث، أشهر تب تصنیف شهد الهجرّ قرٌن القرُن هو السنة، عصور :أزهى

د. الرا ع.لثلثاا. جب. الثاني     .ولاألأ.
األ امالنبي  ان"قول ابن مسعود رضي هللا عنه: .٣ في :في، دال على منهج النبي "یتخّولنا الموعظة

التدّرجأ. أسلوب .حرصه على تجنیب تالمذته السآمة والمللب..ات اع
.طر قة  المه وأسلو هد..التواضع والحلم مع الناسج.
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٢

األسیر.٤ وفكاك العقل، على تشتمل صغیرة صح فة عنه هللا رضي لعلّي :. المراد  العقل هنا ان
والسّنةأ.  .الفهم الصح حب. .الكتاب

.ال شيء مما سب د. .أصول الق اسج. 
الوحُي.٥ جاءه إذا عرًقا یتصبب والسالم الصالة عل ه : ان

وعب..في صورة رجلأ. الرُّ في .نفًثا
.أ + بد..في صورة غیر مرئ ةج. 

ةدرج:السؤال الثالث
أوالً: :           عبارةكل تتحدث عنه الذي املصطلح أو العلم /ياكتب*

وتدو نها).د العز زعمر بن عب.(.١ المطّهرة السّنة بجمع أمر خل فة .أول
مضمونه(عنوان ال اب ).......الترجمة......(.٢ على .)وقد یتضمن فقه الحدیثیدّل
النبّي).....علو اإلسناد....(.٣ إلى اإلسناد حلقات في .االختصار
النبي).دار األرقم..........(.٤ اّتخذه صحابّي للتعل م مّ ةمنزُل .مقًرا
ضع ًفا)....سنن النسائي....(.٥ حدیًثا الصح حین السّتة عد الكتب . أقّل ً

ثاني امثاًال/ياذكرا:*
ً
شاهد دليًالأو أو

ّ
خط حتته ملا درست : مما

منه. ١ ما  ون س وت فمنه نوعان، ما  وناإلقرار ومنه الرضا، داللة .ییدهبإظهار استحسانه وتأمع
.......................................................................................أكل الضب........................

لمجمله. ٢ مفصلة تأتي للكتاب، شارحٌة لُمقّیوُمالسّنة لمبهمهقهطَلدة وموّضحة لعاّمه .ومخصصة
السارق................ ید ....................................................................................قطع

قد. ٣ أنها غیر القرآن، معاني توض ح األولى السّنة نًصاتستقّلوظ فة الكر م القرآن في ُتذ ر لم أح ام .بتشر ع
..............................................الجمع في الزواج بین المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها ....................

النبّي.٤ وجّل،طاعُة عّز هللا رحمة في لمحّبتهسبٌب .(آ ة قرآن ة).ومدعاٌة
....................................................................................................................

أهل، ان الصحا ة . ٥ هو من إال ال حّدثون الحدیث علیهم هللا عقولهمرضوان قدر على الناس .و حدثون
....................................................................................................................

* ثا
ً
صحيحيهما:لث يف ومسلم

ّ
خاري

ُ
الب من كل صنيع بني : ا من خالل كتابة نعم أو ال يف اجلدول اآلتيقارن/ي

الُبخارّ المنهجّ ة ُماإلمام سلماإلمام
نعمنعم.الفقه ةرتب  تا ه على األبواب.١
نعمالصنع لكتا ه مقدمة..٢
المعّلقات..٣ إیراد من النعمأكثر
المتفّرقة..٤ األبواب في األحادیث متون النعمقّطع
د.٥ ترتیً ا األحادیث یل ه.رّتب فالذ  األقو  حیُث ان قّدم نعمالق ًقا

تسدیدللجمیع بالتوفیق والنامع دعائ
المساق مدّرسو
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١






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

√
دونیجب العمل  )√(-١ المتواترة وض طهم.في عدالة الرواةل حث ااألحادیث
 الموعظة.  ثر من عقد مجالس العلم، و تخول أصحا ه  ان النبي )√(-٢
"السُّاستعمل النبي )√(-٣ ة" في س اق المدح، ومرة في س اق الذم.نَّمصطلح
صح حة.مرفوعة متصلةالصح حین  ل أحادیث)√(-٤
٥-)(سدِّدلیلب أبي   ر وعمر رضي هللا عنهما للشاهد َلَط للكذب.على تجنً ا أح اًنا الروا ة هما اب
أن )√(-٦ الحدیث راو  في الحدیث.ال شتر  في علم عنده  ون
٧-)(الس اع.ُذ من مخلب ذ  تحر م ل منها: الكر م القرآن عنها س ت أح اًما النبو ة السنة  رت
٨-)( وصارت من األمور األساس ة عند المحدثین. انتشرت الرحلة في طلب الحدیث في زمن الصحا ة
في الروا ة والتعل م واإلرشاد، ومثاله: تعل م القرآن الكر م ي التعل م والراو ة للنساء من منهج النب)√(-٩

لفاطمة بنت الخطاب رضي هللا عنها.
١٠-)( ــي ــي اجتهــاد الصــحا ة استحســن النب ــ  أمــره "ال  صــلین أحــد م العصــر إال فــي بن فــي تطبی

منه إقراًرا وهذا عتبر  صحة فعلهم.قر ظة"،


ما اختل ف ه شر  من شرو  الحدیث المتواتر.)اآلحاد(-١
.في قلب النبي إلقاء المعنى)النفث في الروع(-٢
أبو داود في سننه   ثرة.نوع من األحادیث الضع فة ذ رها)المراسیل(-٣
البنه عبد هللا، و ان عبد هللا  قوم برعایتها.أرض أوقفها عمرو بن العاص )الوه (-٤
عزو الحدیث إلى راو ه.)اإلسناد(-٥
األخر .)سنن ابن ماجه(-٦ الكتب على زوائد ف ه الستة الكتب من أكثر تاب
.من أفعال النبي ما نقله الصحا ة )السنة الفعل ة(-٧
ضع ًفا.الكتب الستةأقل )سنن النسائي(-٨ حدیًثا الصح حین  عد
ما رواه راو ان في حلقة أو أكثر من حلقات اإلسناد.)العز ز(-٩
العدد الـذ   شـتر  تـوفره فـي  ـل حلفـة مـن حلقـات اإلسـناد حتـى یبلـغ الحـدیث حـد )عشرة(-١٠

التواتر.
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آلت ة:االفترة الزمن ة التي حصل فیها  ل أمر من األمور اذ ر/ أوًال:-
الثالث(-١ القرن في وانتشر الثاني، القرن جمع األحادیث النبو ة على طر قة األبواب.)بدأ
الرا ع(-٢ الحدیث.)القرن طرق من اإلكثار
النبو (-٣ العهد األول تدو ن السنة النبو ة بإذن خاص.)القرن
الصحا ة(-٤ عهد األول لألحادیث النبو ة.التف یر في التدو ن الرسمي)القرن
الثاني(-٥ التا عین.)القرن وفتاو  الصحا ة أقوال مع األحادیث جمع

منهاتثانً ا:- على ما  أتي:السنة النبو ةدل ًال
حج ة خبر اآلحاد.-١

علیها النواجد).rقال النبي  َعّضوا من عد  المهدین الراشدین الخلفاء وسنة (عل  م سنتي :
......................................................................................................

ضرورة التثبت في نقل األخ ار وروایتها.-٢
سمعrقال  ما أن حدث  ل ( فى المرء ذً ا :(

......................................................................................................
السنة النبو ة مصدرها الوحي حق قة.-٣

عل ه القرآن).rینزل على رسول هللا uقال: ( ان جبر ل tعن حسان بن عط ة  ینزل نَّة ما  السُّ
......................................................................................................

علل/ :ثا- لًثا:
أحادیث  عرفونها.ین غي تحدیث الناس  -١

حتى ال   ذب هللا ورسوله
......................................................................................................

للفظي.أحادیث رفع الیدین في الدعاء أحادیث متواترة، ولكن ال  عتبر تواترها من التواتر ا-٢
ألن جاءت  معنى واحد ولكن لفظها مختلف.

......................................................................................................
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الث
َّ
الث للسؤال اإلجابة درجات)١٠(مفتاح

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠السؤال

اإلجا ة

ُّ
اكتب/ي : األولؤال الس

ُ
ي درجات)١٠(: ت اآلتيةكل عبارة من العباراأمامناسبما

َسالطَّ)السنة لغة(-١ المت عة َحَور قة َسًةَنَساء انت .ًةِئْیأو
السَّمال)العدالة(-٢ العاقل ال الغ ل م من أس اب الفس  وخوارم المروءة.سلم
الضَّو ن)المعلة(-٣ األحادیث من التِّع فة ذ رها ع ُ تبفيرمذ اإلمام من ه.ِنَنُس تاٍب
النَّبي)المرفوع(-٤ إلى ُأضیف ُمنقطًعاما أو ُمتصًال .سواء ان
ُط)الحسن لغیره(-٥ أو یتقو  طر   الذ  عیف ُأخر الضَّ .رق
.راو ان في حلقة أو أكثر من حلقات اإلسنادأكثر من ما رواه )المشهور(-٦
الخدر (-٧ سعید النَّبي)أبو عن وا ة الرِّ في الم ثر ن السَّ عة .حدیًثاأقل
وا ة)علي بن أبي طالب(-٨ الرِّ على ال مین أنه طلب التَّثبت في منهجه .من
النَّبي)الخبر أو األثر(-٩ غیر إلى أضیف .ما
رسم)عمر بن الخطاب(-١٠ تدو ًنا النَّبو ة نة السَّ تدو ن في فكر من .ً اأول
ُّ
الس

َّ
الث :نياؤال

َّ
الز الفرتة )درجات٥(منية التي حصل فيها كل أمر من األمور اآلتية:اذكر/ي

التا عین(-١ عهد الثاني، الفرد )القرن التَّدو ن .انتهاء
الثالث(-٢ تة)القرن السِّ الكتب تدو ن .بدا ة
الرا ع(-٣ .ت على  عض الكتب تا ة المستدر ا)القرن
الحدیثبدا ة )عهد النبي (-٤ طلب في .الرِّحلة
الرَّاو َلَطبدا ة )عهد الصحا ة  عد مقتل عثمان (-٥ من اإلسناد .ب
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ُّ
الثؤال الس

َّ
(√ضع/ي إشارة (:الث وإشارة حيحة

َّ
الص العبارة أمام درجات)١٠() أمام العبارة اخلطأ: ×)

ُ ال سوها.)√(-١ لم والذین الفتنة ال سوا الذین حا ة الصَّ عدالة على والجماعة نة السُّ أهل اتف 
للحدیث.)√(-٢ ووضعهم واة الرُّ عن ذب عض للكشف التَّار َخ الحدیث علماء استعمل
حا ة)×(-٣ الصَّ من واحد حدیث طلب في الرِّحلة في اْلَمَثل ُضرب ه ُأَنممن بن هللا . س عبد
في)×(-٤ ف الُمسند: تاب ُجمعت ه أقوال  ل صحابي على حدة. الحدیث
نَُّة)×(-٥ السُّ حت اْلُمْجَملوضَّ الظُّفي قولهالنبو ة ِ ُظْلٍم} أن ِإ َماَنُهْم َیْلِ ُسوا {َوَلْم الشِّ: هو .ركلم
موطأ)√(-٦ .نةسُّمن أشهر  تب الحدیث والأنس بن مالكإلمام اُ عدُّ
النِّ)×(-٧ الرِّرفض مع العلم مجالس حضور علم منه.والتَّجال، لعدم قدرتهن على سؤال النبي ساء
والنَّازل.)×(-٨ العالي اإلسناد وطلب المحدثین، بین المذاكرة الحدیث طلب في الرِّحلة فوائد من
اإلسنا)√(-٩ وفن الحدیث سننه فقه في النَّسائي اإلمام د.اهتم
المسانید.)√(-١٠ طر قة الهجر  الثَّالث القرن في التَّصنیف طرق أول
ُّ
ابعؤال الس

َّ
درجات)٥(:الر

يأتي:أوالً: ما على دليًال هات
بيتواضع -١

َّ
عليمrالن

َّ
الت .يف

تستدبروها).قال  وال القبلة تستقبلوا فال الغائ  أتیتم إذا الوالد، مثُل لكم أنا (إنما :
حابة-٢

َّ
الص إمجاع

ُ
ح .ية خرب اآلحادجِعلى

تحو ل القبلة من بیت المقدس إلى م ة.
بي-٣

َّ
الن على الوحي زول

ُ
وعrن

ُّ
الر يف ثِ

ْ
ف
َّ
.بالن

ُرقال  (إن الحدیث.: وأجلها)... رزقها تستوفَي حتى نفس تموت لن أّنه ُرِوعي، في نفَث الُقُدس وح
ثا

ً
ا: علل/ي:ني

املذاكرة يف احلديث.احلرص على-١
إلح اء الحدیث وعدم ض اعه وذها ه.

....................................................................................................................
بي-٢

َّ
الن عهد يف بوية

َّ
الن نة

ُّ
الس تدون عن هي

َّ
.rالن

حتى ال تختل   القرآن الكر م
....................................................................................................................
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√X

١٢٣٤٥٦٧٨السؤال
اإلجا ة

١-)X(َِّفالص على اشتملت التي ُتَكح فة األسیر النَّاك من تا ات . بي عتبر
الصَّ ان من)√(-٢ التَّثبتة حا منهج اهد"في الشَّ وا ة عض العلماء اعتبره، و "طلب الرِّ َقُبول في .شرًطا
التَّ)√(-٣ التَّشاع أت اع عهد في ا عین حتى صار في  ل بلد إمام یجمع الحدیث. دو ن
تقدِّ"حدیث )√(-٤ امرأة من ثالًثما تحتسبهنَّام الولد الَجنَّإالَّمن النَّ،"ةدخلت َمبي قاله خاص النِِّلْجفي ساء.س
٥-)X(.والثُّبوت الوحي حیث من الكر م القرآن مع واحدة النَّبو  منزلة نة السُّ
رواته.)√(-٦ أحوال على والتَّعرف الحدیث من التَّثبت على ُتساعد الحدیث طلب في الرِّحلة
التَّعارض م ن )√(-٧ النَّعاالتَّالتي ظاهرها بین األحادیث إزالة أو الجمع طر   عن سخ.رض
٨-)X(َّالن الشَّبي اجتهاد مسائل ُ في ُحرع الوحي من .وحق قًةًماْ عتبر

١٢٣٤٥٦٧٨السؤال
اإلجا ة

راو ه-١ إلى الحدیث :َعْزو
المسَند. السَّأ. د. اإلجا ة (ب + ج).ج. اإلسناد.ند.ب.

الرِّ-٢ حلة في طلب الحدیث في:انتشرت
النَّبو . العهد الصَّأ. عصر الذَّ.ا عینالتَّج. عصر .yحا ة ب. العصر هبي.د.

النَِّذَأ-٣ الصَّللصحا ة بي ن اإلمام ذهب وقد عنها، نهى أن الحدیث عد النَّإلىنعاني  تا ة هي  ان:أن
ب. في ح  من وث  في حفظه.أ. عن الكتا ة في صح فة واحدة.

التَّ عن الرَّج. ُیسمي.دو ن ال من ح  في جید الكتا ة.د.
التَّطالب منهج الخل فة علي بن أبي-٤ هو:،ثبت في الحدیثفي

الرِّأ.  في اهد.ج. االستحالف.ب. وا ة.االعتدال الشَّ التَّد. طلب في حدیث.الح مة
:ُسنةعتبرُ ،(صلوا  ما رأیتموني أصلي):حدیث-٥

د. قول ة وفعل ة.قول ة.ج. ب. فعل ة.تقر ر ة.أ. 
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التَّ-٦ شرو  من شر  ف ه اختل هو:،رواتما
د. اآلحاد.ج. المشهورب. العز زأ. الغر ب

َشْیًئا(:حدیث-٧ اْلَقاِتُل َیِرُث عتبر من:ُ ،)َوَال
السُّ توض ح النَّأ. ِلنة الكر م.ب. م القرآن الكر م.َهْبُمبو ة القرآن لمطل  النَّبو ة نة السُّ تفصیل

النَّبو ةج. تقیید  نة الكر م.د. لكر م.لمطل  القرآن االسُّ القرآن لعام النَّبو ة نة السُّ تخص ص
َأ(:بي النَّحدیث-٨ من َأِبْمل س َأْمّر في یدل على:،)رَفَسْمص ام

عقولهم.النrَّ. مخاطبته بوأسلو ه في الكالم. rأ. طر قته  قدر على اَس
بلغتهم.النrَّ. مخاطبته ج ). ج+ (بد. اإلجا ة اَس

حدیثینل س ف ه آثار-١ بین ُ فاضل وقد )أبو داود( .،
)أبو داود( .األسانید أكثر من اهتمامهاهتم  فقه الحدیث -٢
)الترمذ ( على أغلب أحادیثه.صاح همَ َح-٣
الصَّ-٤ من العلم لطالب تناوُال )الترمذ ( ح حین.أ سر
)النسائي( اهتم  فقه الحدیث وفن اإلسناد.-٥
)ابن ماجه ( زوائد  ثیرة.اشتمل على-٦
اْلُمَعَلَقة-٧ األحادیث من )البخار ( .أكثر
)مسلم( .رتب األسانید  حسب القوة-٨

:السُّأوًال من دل ًال النَّهات بو ة على ما  أتي:نة
السُّ-١ النَّحج ة بو ة.نة

: (تر ت ف  م ما إن اعتصمتم  ه فلن تضلوا أبدا  تاب هللا وسنتي).rقوله 
ُلالسُّأنَّ-٢ ُتًةَغنة الطَّقد على السَّطل  یئة. ر قة

لوrقوله  حتى بذراع، وذراًعا شبًرا شبر قبلكم من َسَنن (لتت عن فمن؟).: قال: والنصار ؟، الیهود قالوا: لدخلتموه!، ضب جحر دخلوا
التَّ-٣ ثبت في الحدیث.وجوب

سمع)rقوله  ما أن حدث  ل ( فى المرء ذً ا :
:ما أتي علل/  ثانً ا:
النَّ-١ تكلَّبي  ان ثالًثإذا أعادها .ام  لمة

وُ حف . ُ فهم المه حتى
والتَّ-٢ ُطال حث على دة للحدیث.جدیرٍقعرف

لتقو ة الحدیث.
التَّعدول عمر بن الخطاب -٣ فكرة الرَّعن سمي للقرآن الكر م.دو ن

حتى ال ینشغل الناس  السنة عن القرآن
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