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 17/1/2010 ن:اــالمتحخ اــاريت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب غزة-اجلامعة اإلسالمية

 ط. ــالزمن: ساعــــة واحـــدة فق  ملادة ختريج وقاعة حبث  االمتحان النهائي كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 2009/2010                        لفصل األولا            

 

 ......................... مدرس املادة:

  .........................: الشعبة ......................... :الرقم الجامعي  ........................................ ة:/اسم الطالب

 درجات( 10)                                                                                            :السؤال األول 
       المشار إليها: الكتبي طريقة الداللة على مواضع األحاديث التالية في /اكتب * أواًل:

رقام ، (2445)الحاديث:  رقامإلبا،، . باب زكااة ا5باب:  . كتاب الزكاة،23كتاب:   :في سننه النسائي اإلمامه حديث أخرج. 1
 (.380)، رقم الصفحة: (1) :الجزء

 .....................................................................................................أ. المعجم المفهرس: 
 ...........................................................................................ب. موسوعة أطراف الحديث: 

 ...................................................................................................ج. مفتاح كنوز السنة: 
 :الحاديثرقام  العما، فاي عقا، األسانا ،بااب  .13 العقاو،، بااب: كتااب .43 كتاب: مالك في موطئه:اإلمام ديث أخرجه . ح2
 (.862) صفحة:، رقم ال(2) :الجزء ،(1555)

 .....................................................................................................أ. المعجم المفهرس: 
 ...........................................................................................ب. موسوعة أطراف الحديث: 

 ...................................................................................................ج. مفتاح كنوز السنة: 
يث فاي ؟ وما هي طريقة الداللاة علاى موضاع الحادالدارميسن  ما هي الكتب التي يستعا  بها في تخريج حديث م   * ثانيًا:

 الكتب المذكورة؟
..........................................................................................................................

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

 درجات(                                                         10)                                                                                                                   ي:ل الثانالسؤا 
                      ه بحسب المعطيات التالية: ِنفِ اسم ُمص /يواذكر اً واحد اً ُمَصَنف هات * أواًل:

 ....................................................................................... األحاديث المشتهرةف في نَ َص مُ  .1
 ..................................................................................مباني ُمَصَنف ُمرتب على األلفاظ وال .2
 . .............................. صفة تكو  في المت ، ومرتب على حروف الهجاءمعت فيه األحاديث بحسب ُمَصَنف جُ  .3

.......................................................................................................................... 
 المناسب: اذكر/ي المصطلح  * ثانيًا:

 الداللة على موضع الحديث في مصادره األصلية، ثم بيا  مرتبته عند الحاجة.  1
 تلتقي عنده طرق الحديث، ويؤثر في الحكم على الحديث.                                   الراوي الذي   2

3 
مصطلح يساتخدم للمقارناة باي  رواياات الحاديث المختلفاة، وياد، علاى الفاروق اليسايرة فاي  

 الكلمات.
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 ثالثًا: اذكر/ي مراح، التخريج، وتحدث ع  واحدة منها بالتفصي،. * 
..........................................................................................................................

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

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

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

  درجات( 5)                                                                                          :ثالثالالسؤال 

 
 م  خال، النموذج السابق للتخريج والمأخوذ م  كتاب تحفة األشراف لإلمام المزي، أجب حسب المطلوب: 

 .إذا تعددت طرق الحديث الواحداألسانيد وضح/ي منهج اإلمام المزي في التعام، مع  * أواًل:
..........................................................................................................................

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

 سلبيات انتقدت بها تحفة األشراف. اذكر/ي ثالث * ثانيًا:
..........................................................................................................................

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

 اكتب/ي صياغة التخريج بطريقة أخرى غير طريقة اإلمام المزي. /ي شجرة اإلسناد ثم ارسم * ثالثًا:
..........................................................................................................................

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

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

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

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

....................................................................................... ................................... 
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 درجات( 5)                                                                                            :رابعالسؤال ال 
  :وم  هذه الخدمات جليلة،يقدم خدمات تقنية وشرعية  " برنامج حاسوبي، وعة الكتب التسعةموس" برنامج    
 .ويظهر ذلك م  خال، الرسم التوضيحي، التخريج بداللة الرواة :منها ،إمكانية تخريج األحاديث بأكثر م  طريقة واًل:أ *
            .طريقة التخريج بداللة الرواة اشرح/يالمطلوب:  -

 )* مالحظة: هذا الجزء خاص بطلبة أ. أحمد محمد النقلة(
         

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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يظهار و ،وحساب المساتويات الثقافياة بداللاة األطاراف بأكثر م  طريقاة منهاا: العارض عرض األحاديثإمكانية  ثانيًا: *
 ذلك م  خال، الرسم التوضيحي.

 :أمر م  األوامر التاليةك،  ي بي  استخدام/قار   المطلوب: -
 )* مالحظة: هذا الجزء خاص بطلبة أ. أحمد إدريس عودة( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الخالصة: 1
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 . المختصر: 2

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

 . بدو  مكررات:3
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 . الجامع: 4

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

 بدو  مكررات مع الثقات:. 5
.......................................................................................................................... 

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

 ،توفيقبالبالنجاح و للجميع دعائناع م
 أ.  أمحد إدريس عودة   ،، ،  مدرسا املادة:    أ. أمحد حممد النقلة
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 النموذجية ةاإلجاب                                 
 17/1/2010 ن:اــالمتحاريــخ ات ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُبَوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّ غزة-اجلامعة اإلسالمية

 الزمن: ساعــــة واحـــدة فقــط.   ملادة ختريج وقاعة حبث  االمتحان النهائي كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 2009/2010                        لفصل األولا            

 

 ......................... مدرس املادة:

  .........................: الشعبة ......................... :الرقم الجامعي  ........................................ ة:/اسم الطالب

 :درجات( 10)                                                                                            السؤال األول 
    اكتب/ي طريقة الداللة على مواضع األحاديث التالية في الكتب المشار إليها:    * أواًل:

(، رقام 2445. باب زكااة اإلبا،، رقام الحاديث: )5. كتاب الزكاة، باب: 23كتاب:   ه اإلمام النسائي في سننه:حديث أخرج. 1
 (.380(، رقم الصفحة: )1الجزء: )

 ...........................................................  5ن الزكاة   ...........................هرس: أ. المعجم المف
 .........................................................  380:  1ن    .................ب. موسوعة أطراف الحديث: 

 ....................................................... 5ب  23نس ك   ........................ج. مفتاح كنوز السنة: 
. بااب العما، فاي عقا، األسانا ، رقام الحاديث: 13كتااب العقاو،، بااب:  .43كتاب:  مالك في موطئه:اإلمام ديث أخرجه . ح2
 (.862(، رقم الصفحة: )2(، الجزء: )1555)

 ......................................................... 1555ط العقول  .........................أ. المعجم المفهرس: 
 ............................................................. 1555موطأ   ...............ب. موسوعة أطراف الحديث: 

 ........................................................ 1555ح  43ما ك  ......................ج. مفتاح كنوز السنة: 
؟ وما هي طريقة الداللاة علاى موضاع الحاديث فاي سن  الدارميما هي الكتب التي يستعا  بها في تخريج حديث م   * ثانيًا:

 الكتب المذكورة؟
 / رقم الباب. اسم الكتاب رمز الكتاب )دي( /    :. المعجم المفهرس1
 طراف الحديث:    رمز الكتاب )مي( /الجزء / الصفحة.. موسوعة أ2
 . مفتاح كنوز السنة:      رمز الكتاب )مي( / رقم الكتاب المتسلسل بعد رمز )ك( / رقم الباب المتسلسل بعد رمز )ب(.  3
 درجات(                                                         10)                                                                                                                   ل الثاني:السؤا 

  اسم ُمصِنِفه بحسب المعطيات التالية:                      /يهات ُمَصَنفًا واحدًا واذكر * أواًل:
تمييز الطيب البن الّدّيبع/ كشف الخفاء للعجلوني/ أسنى المطالب للحوت/ المقاصد الحسنة للسخاوي/  :األحاديث المشتهرةُمَصَنف في  .1

 ون.التذكرة للزركشي/ الدرر المنتثرة للسيوطي/ الآللئ المنثورة البن حجر/ إتقان ما يحسن للغزي/ تسهيل السبيل للخليلي/ الشذرة البن طول

 اية في غريب الحديث/ أي كتاب من مفاتيح وفهارس األلفاظالمعجم المفهرس/ النه :ُمَصَنف ُمرتب على األلفاظ والمباني .2
ضوعات للمقدسي/ تذكرة المو  :ُمَصَنف ُجمعت فيه األحاديث بحسب صفة تكو  في المت ، ومرتب على حروف الهجاء .3

  المصنوع )الموضوعات الصغرى( للهندي/ مشكاة األنوار لألندلسي/ االتحافات السنية للمناوي.  
 ر/ي المصطلح المناسب: اذك * ثانيًا:

 الداللة على موضع الحديث في مصادره األصلية، ثم بيا  مرتبته عند الحاجة. التخريج عند د. الطحان 1
 الراوي الذي تلتقي عنده طرق الحديث، ويؤثر في الحكم على الحديث.                                    مدار الحديث 2
 نة بي  روايات الحديث المختلفة، ويد، على الفروق اليسيرة في الكلمات.مصطلح يستخدم للمقار  بنحوه 3
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 * ثالثًا: اذكر/ي مراح، التخريج، وتحدث ع  واحدة منها بالتفصي،. 
 د الطريقة المستخدمة في التخريج.تحدي. 1
 الرجوع إلى الكتب المناسبة للطريقة المراد التخريج من خاللها. .2
 مصادر األصلية بعد التأكد من دقة العزو.استخراج الحديث من ال .3
 .صياغة التخريج .4

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

.......................................................................................................................... 
  درجات( 5)                                                                                          :الثالثالسؤال 

 
 م  خال، النموذج السابق للتخريج والمأخوذ م  كتاب تحفة األشراف لإلمام المزي، أجب حسب المطلوب: 

 وضح/ي منهج اإلمام المزي في التعام، مع األسانيد إذا تعددت طرق الحديث الواحد. * أواًل:
لى الجزء الذي تلتقي فيه ثم قاال: ثالثاتهم أو أرتعاتهم عان فاالن ثام يساوق إذا تعددت طرق الحديث, ذكر الجزء الذي تختلف فيه إ

  اإلسناد إلى الصحابي
..........................................................................................................................

 ألشراف.سلبيات انتقدت بها تحفة ا اذكر/ي ثالث * ثانيًا:
 . ال يمكن تخريج الحديث من هذا الكتاب إذا لم يعرف الصحابي. 1
 . أحيانًا يذكر طرف الحديث فال يكون كافيًا للداللة على الحديث. 2
 . استعمل حروف )عن( بدل صيغ األداء بين كل الرواة فلم تعرف طريق التحمل لكل راٍو بدقة.3

 ي صياغة التخريج بطريقة أخرى غير طريقة اإلمام المزي. ثم اكتب/ ،/ي شجرة اإلسنادارسم * ثالثًا:
..........................................................................................................................

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

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

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

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

 .......................................................................................................................... 
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 درجات( 5)                                                                                            رابع:السؤال ال 
يظهار بداللاة األطاراف وحساب المساتويات الثقافياة، و بأكثر م  طريقاة منهاا: العارض عرض األحاديثإمكانية  ثانيًا: *

 ذلك م  خال، الرسم التوضيحي.
 ك، أمر م  األوامر التالية:ي بي  استخدام /قار   وب:المطل -

 )* مالحظة: هذا الجزء خاص بطلبة أ. أحمد إدريس عودة( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الخالصة: 1
 لعرض األحاديث المنتقاة من جوامع أحاديث المصدر. -
 وهي تصلح لترتية النشء وتعليم األطفال وعموم المسلمين غير المتخصصين. -
 . المختصر: 2
 لعرض أحاديث المصدر بعد حذف اآلثار المقطوعة والموقوفة, وحذف المكررات,  -
 تفيد المسلم العادي المهتم بمعرفة السنة النبوية وما جاء منها في أمور الحياة المختلفة.هي و  -
 . بدو  مكررات:3
 - . ا نفس الصحابي راوي الحديثأطرافه األخرى التي يرويه وحذفلعرض أحاديث المصدر بذكر الطرف األول لكل حديث  -

 .المتابعات حذفو بذكر الطرف األول لكل حديث لعرض أحاديث المصدر 
 . الجامع: 4
 لعرض أحاديث المصدر ............................................................................................... -

..........................................................................................................................
 بدو  مكررات مع الثقات:. 5
  ولكن التي يرويها الثقات فقط. .المتابعات وحذفبذكر الطرف األول لكل حديث لعرض أحاديث المصدر  -

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

 ،توفيقبالبالنجاح و للجميع مع دعائنا
 مدرسا املادة:    أ. أمحد حممد النقلة  ،،،    أ.  أمحد إدريس عودة


