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  م6002/6002االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني  غزة -اجلامعة اإلسالمية
 طــــان فقــــــن: ساعتــالزم ( شريعة )علوم احلديث : ادةامل نـول الديــــة أصــــيــكل

 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة  قسم احلديث الشريف وعلومه

======================  َوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي بِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِير  ========================= 
 .........(..)الشعبة :     .......................:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

===========================================================================     
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ثمم انللاما إلمف مفتماح      ( أمام العبارة الخاطئة×لصحيحة وعالمة )( أمام العبارة ا√ضع/ي عالمة )  :ولالسؤال األ

                                                                                                                                                                                                 :اإلجابة في الصفحة األولف
 ن من حيث الصحة والضعف. ت  ند والم  علم مصطلح الحديث بدراسة الس   م  ت  ه  ي   (       ) .1
ندالمقصود باتصال  )       ( .2 ندأول  الرواة من أن كل راٍو رأى من فوقه من الس   إلى منتهاه.  الس 
 جواز االحتجاج والعمل به. :لعلماءحديث الصحيح عند جمهور اكم الح  الراجح في  )       ( .3
 الشيوخ.تدليس التسوية ثم تدليس الترتيب: تدليس اإلسناد ثم على أفحش أنواع التدليس  )       ( .4
ر ج.ـرون في الرواية وأحاديثهـمكثام ـأهل الش )       ( .5   م واضحة الم خ 
 ًا.ـكونه موضوعالحديث الموضوع ال يجوز روايته إال مع بيان  )       ( .6
 ث.ـواع علل الحديـخ نوع من أنـي عت ِبر  اإلمام الترمذي النس )       ( .7
 الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي, ويدل على صحة الحديث قطعًا. )       ( .8
 الحديث المرسل فيه انقطاع جلّي, أما الحديث المعّل ففيه انقطاع خفّي.  )       ( .9

 ال تنافي  بين وصف الحديث بالغرابة مع الصحة, أو الغرابة مع الحسن.  (   )     .11
   . عن النبي أصح مراتب الحديث المرسل ما رواه الراوي المخضرم كسعيد بن المسيب )       ( .11
ادة )       ( .12   .نقطعمن باب الحديث الم اعند حصول الثقة بالحديث الموجود رغم أنه يجب العمل بالِوج 
ندالراجح قبول ما تفرد به الثقة في رواية الحديث مطلقًا سواء في  )       ( .13  . الم ت نأو  الس 
م له من الحديث في حال كفره قبل إسالمه )       ( .14  أجمع العلماء على قبول رواية المسلم ما ت ح 
 حكم الحديث المرفوع دائمًا. قول الصحابي في تفسير آيات القرآن الكريم له )       ( .15
لة, وتكون المناولة  )       ( .16 مُّل الحديث الم ن او  ر دة عنإمن طرق ت ح   .هاما مقرونة باإلجازة أو م ج 
ـــــل رغـــــم اشـــــترال الحـــــاكم للصـــــحة فـــــي مســـــتدركه إال أن المســـــت )       ( .17 ـــــث ضـــــعيفة ب ـــــه أحادي درك في

 .وموضوعة
الغريب بحسب كثرة االسـتعمال وقّلتـه صطالح بين الحديث الفرد والحديث االأهل بعض غاير  )       ( .18

 رغم أنه ال فرق بينهما. 
ـــة الحـــديث مـــن جماعـــة مـــن الـــرواةال يمكـــن أن يقـــع  )       ( .19 العـــادة تحيـــل ألن  ,االضـــطراب فـــي رواي

 تواطؤهم على الكذب.
حي, أمــا الحــديث المســتفيض فيطلــا علــى الحــديث المشــهور يطلــا علــى المشــهور االصــطال )       ( .21

 المشهور غير االصطالحي.



 3 

                                                                                              :, ثم انللاا إلف مفتاح اإلجابة في الصفحة األولفضع/ي دائرة حول اإلجابة الصحيحة السؤال الثاني: 
  ية الكتابي:ُحكم روا .1
 ب. تقبل روايته من غير شرول. أ. ال تقبل روايته ألنه فقد شرطًا من شرول العدالة. 
 د. ال شيء مما سبا.  ج. تقبل روايته بشرول.  
  المقصود بالمتابعة:  .2
  أ. رواية الحديث بسند آخر مع االتفاق في التابعي.  
 ع االتحاد في الصحابي.ب. مشاركة الراوي غيره في رواية الحديث م 
 مشاركة الراوي غيره في رواية الحديث مع االختالف في الصحابي.ج.  
 رواية الحديث بسند آخر مساٍو لألول في عدد الرجال.د.  
  حكم الحديث المعضل: .3
 ب. ضعيف لكثرة المحذوفين من السند. أ. حديث صحيح. 
 صحيح وضعيف.د. يتنوع بين   ج. صحيح لغيره ولكن بشرول. 
  أقوال وأفعال وتقريرات:  يشمل الحديث الموقوف .4
 فقط.  ب. التابعين فقط.  الصحابة أ.  
 . د. الصحابة والتابعين . والصحابة والتابعين ج. النبي  
  الراوي المبهم من: .5
 ب. تشابه اسمه مع غيره من الرواة. تشابه اسمه ولقبه مع غيره من الرواة.أ.  
 أبهم اسمه في اإلسناد فقط.د.  المتن. وأج. أبهم اسمه في اإلسناد  
  المقصود بالحديث المقطوع: .6
 ب. ما سقط من سنده أكثر من راٍو. أ. ما فيه انقطاع في السند. 
 . ما أضيف إلى الصحابي م قيدًا عليه.د ج. ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. 
  شروط صحة الحديث: .7
 أ. ضبط الرواة, اتصال السند, عدالة الرواة, عدم الشذوذ, عدم العلة.  
 ب. عدالة الرواة, عدم الشذوذ, عدم العلة, اتصال السند, تقارب الرواة. 
 ج. لقاء الرواة, صدق الرواة, عدم العلة, أمانة الرواة, عدم الشذوذ.  
 ذوذ, عدم العلة.د. اتصال السند, عدالة الرواة, طول الصحبة, عدم الش 
  حكم الحديث المرفوع: .8
  أ. يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبواًل.  
ن لم يكن صحيحًا.    ب. يحتج ويعمل به وا 
 .  على رأي آخرين بعض العلماء وال يحتج به على رأيج. يحتج ويعمل به  
  د. ال يحتج أو يعمل به. 
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  المقصود بالحديث المعلق:  .9
 ب. ما حذف من آخر إسناده راٍو فأكثر. حذف من أول إسناده راٍو فأكثر ال على التوالي. أ. ما 
 د. ما سقط من إسناده أحد الرواة. ج. ما حذف من أول إسناده راٍو فأكثر على التوالي. 
   مقصود بـضبط الرواة, أن يكون الراوي: ال .11
 فظ صدر أو كتاب. ب. حافظًا للحديث ح أ. مسلمًا بالغًا عاقاًل.  
 د. متثبتًا من الحفظ أو السماع. ج. سليمًا من أسباب الفسا وخوارم المروءة.  
  حكم الحديث الحسن: .11
  أ. يستحب العمل به في فضائل األعمال بشرول. 
  ب. ال تجوز روايته أو العمل به. 
 ج. كالصحيح من حيث االحتجاج به, وقد عمل به جميع الفقهاء. 
  في حال عدم وجود أي حديث صحيح في المسألة.. يحتج ويعمل به ولكن د 
  حكم الحديث الغريب والمشهور: .12
  أ. الحديث الغريب والمشهور صحيحان دومًا. 
  ب. الحديث الغريب والمشهور ضعيفان دومًا. 
  ج. الحديث المشهور صحيح مطلقًا بخالف الغريب. 
  مردود بحسب حال الرواة.د. يتنوعان إلى مقبول أو  
 من شروط الحديث الصحيح " عدم الشذوذ "؛ والمقصود بعدم الشذوذ: .13
 ب. مخالفة الثقة لمن هو أوثا منه أ. مخالفة العدل الضابط لمن هو أوثا منه. 
 د. موافقة األوثا لمن هو الثقة. ج. موافقة الثقة لمن هو أوثا منه. 
  درجة األحاديث القدسية: .14
  . أ. أعلى من الحديث الصحيح ألنها تنسب إلى هللا  
  ب. جميعها صحيحة. 
  ج. صحيحة أو حسنة وال يوجد منها مردود. 
  د. تتنوع إلى مقبولة أو مردودة بحسب حال إسنادها. 
  المقصود بمتن الحديث: .15
ندأ. ما ينتهي إليه    ا الحديث.ب. سلسلة الرجال الذين روو  من الكالم. الس 
 أو فعله أو تقريره. د. قول النبي  ج. ما يعتمد عليه العلماء في الحكم على الحديث. 
 المقصود بالحديث الحسن في االصطالح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي:  .16
 ب. خف ضبطه من غير شذوذ وال علة. أ. اختل حفظه من غير شذوذ وال علة. 
 د. خفت عدالته من غير شذوذ وال علة. ذوذ وعلة.ج. خف ضبطه وكان فيه ش 
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  يمتاز اإلسناد العالي عن اإلسناد النازل أن: .17
 أ. رواة اإلسناد العالي أوثا من رواة اإلسناد النازل.  
 ب. عدد رواة اإلسناد العالي أكثر من عدد رواة اإلسناد النازل. 
 اإلسناد النازل.ج. عدد رواة اإلسناد العالي أقل من عدد رواة  
 د. عدد رواة اإلسناد النازل أقل من عدد رواة اإلسناد العالي. 
  تعتبر أحاديث صحيح البخاري من حيث الصحة:  .18
 ب. بعد المتفا عليه بين البخاري ومسلم. أ. في أعلى مراتب الحديث الصحيح.  
 حيح مسلم.حاديث صأل ةساويمد.  ج. ليست كلها صحيحة وفيها أحاديث حسنة. 
َذا َنَزلَنا َسبَّْحَنا(, هو حديث: قول جابر بن بن عبد هللا .19  : )ُكنَّا إذا َصِعدَنا َكبَّْرَنا, َوا 
 . مرفوع باإلجماع.ب أ. موقوف باإلجماع. 
 مرفوع. بين موقوف و تنوع د. ي .. مرفوع بشرل أن يكون مضافًا إلى زمن النبي ج 
 ":  التحديث واإلخبار" ا يلي فيموأعالها  يثالحد أرفع طرق َتَحمُّل .21
 مكاتبة.ب.  .إجازةأ.  
  مناولة.د.  إعالمًا.ج.  

 
                                           اكتب/ي المصطلح المناسب أمام العبارة المناسبة:السؤال الثالث:  

 ا معًا.إذن في الرواية لفظًا أو خط ًا أو ِبهم   .....(...)...... .1
 الحديث الذي في إسناده راٍو متهم بالكذب.  )..............( .2
 والنظر فيها لمعرفة هل شاركه في روايته غيره. ع طرق حديث تفر د بروايته راوٍ تتبُّ  )..............( .3
 جرد الرواية فقط.من يروي الحديث بسنده؛ سواء كان عنده ِعل م  به, أو ليس له إاّل م )..............( .4
 ما يرويه الراوي الثقة أو المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه في الحفظ أو اإلتقان. )..............( .5
 الشيخ للحديث وروايته لتالميذه بألفاظ مختلفة منها: حدثني, أخبرني, ناولني. ن قل   )..............( .6
 في صحة الحديث مع أن ظاهره السالمة  منه.سبب خفّي غامض يقدح  )..............( .7
ل ــم أّن هــذا  الصــحابّي عــن قــول النبــي  إخبــار   )..............( .8 أو فعلــه أو تقريــره أو غيــر ذلــك مّمــا ي ع 

 الصحابي لم يحضره بسبب صغ ِر ِسنِّه, أو بسبب تأخر إسالمه.
ن ف حديثي ج معت فيها األحاديث ال )..............( .9 مروية عن رجـل واحـد أو األحاديـث المرويـة فـي م ص 

 موضوع واحد. 
11
. 

ــب ه أو  )..............( ن يتــه أو ن س  ــدلِّس عــن شــيٍخ ســمع منــه حــديثًا, فغّيــر اســمه أو ك  أن يــروي الــراوي الم 
.  حاله المشهور من أمره؛ حتى ال ي عر ف 
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                                                                                                                                                                      السؤال الرابع:
 فيما يلي: الراجح لحكما /يبّين )أ(  
 .........................................................................  لمجنونِ مروياته  خ  شيالجاز أ. 1

.......................................................................................................... 
 ...................................................................  اإلغرابِ  بقصدِ  اً حديث الراوي  ب  ل  ق  . 2

.......................................................................................................... 
ل  . 3  .......................................... كتابه للراوي ولم يخبره أن ه سماعه فرواه الراوي  شيخ  ال ن او 

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

 د الحديث.)ب( اذكر/ي أنواع اإلدراج في سنَّ 
1.............................................................................. .......................... 
2.................................................................. ...................................... 
3....................................................................................................... . 
 

 : بّينوباختصار  /يقارن ( ج)
 

 ف:ط  تدليس القطع وتدليس الع  . 1
 الع ط فتدليس  تدليس القطع

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

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

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

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

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

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

 : نا "نبأ" ألفظ " حدثنا " ولفظ . 2
 نا "نبألفظ " أ لفظ " حدثنا "

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

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

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

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

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

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

 ,,,لكم بالتوفيق والنجاح تمنياتنامع 
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  م6002/6002االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني  غزة -اجلامعة اإلسالمية
 طــــن: ساعتــــــان فقــالزم ( شريعة )املادة: علوم احلديث  كلــيــــة أصــــول الديـن

 مدرس املادة: أمحد إدريس عودة  قسم احلديث الشريف وعلومه

=================== = ِّوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَب  ==================== 
 .......................    الشعبة : )...........(:........... /ة....................................    رقم الطالب/ة: اسم الطالب

================================================================  
 أمام العبارة الخاطئة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة √ضع/ي عالمة )  السؤال األول:

 يََهتَُم علم مصطلح الحديث بدراسة السَّند والَمتْن من حيث الصحة والضعف.  (  ×)    .1

 ى من فوقه من الرواة من أول السَّند إلى منتهاه. المقصود باتصال السَّند أن كل راٍو رأ (  ×)    .2

 الراجح في ُحكم الحديث الصحيح عند جمهور العلماء: جواز االحتجاج والعمل به. (  ×)    .3

 أفحش أنواع التدليس على الترتيب: تدليس اإلسناد ثم تدليس التسوية ثم تدليس الشيوخ. (  ×)    .4

 ون في الرواية وأحاديثهـم واضحة الَمْخَرج. أهل الشـام مكثـر (  ×)    .5

 الحديث الموضوع ال يجوز روايته إال مع بيان كونه موضوعـاً. (   √)    .6

 يَعتَبُِر اإلمام الترمذي النسـخ نوع من أنـواع علل الحديـث. (   √)    .7

 قطعاً.الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي, ويدل على صحة الحديث  (   √)    .8

 الحديث المرسل فيه انقطاع جلّي, أما الحديث المعّل ففيه انقطاع خفّي.  (   √)    .9

 ال تنافَي بين وصف الحديث بالغرابة مع الصحة, أو الغرابة مع الحسن.     (   √)    .11

 .  بي أصح مراتب الحديث المرسل ما رواه الراوي المخضرم كسعيد بن المسيب عن الن (  ×)    .11

 يجب العمل بالِوَجادة عند حصول الثقة بالحديث الموجود رغم أنها من باب الحديث المنقطع.  (   √)    .12

 الراجح قبول ما تفرد به الثقة في رواية الحديث مطلقاً سواء في السَّند أو الَمتْن.  (  ×)    .13

له من الحديث في حال كفره قبل إسالمه أجمع العلماء على قبول رواية المسلم ما  (   √)    .14  .تََحمَّ

 قول الصحابي في تفسير آيات القرآن الكريم له حكم الحديث المرفوع دائماً. (  ×)    .15

دة عنها. (   √)    .16 ل الحديث الُمنَاَولة, وتكون المناولة إما مقرونة باإلجازة أو ُمَجرَّ  من طرق تََحمُّ

راط الحممماكم للصمممحة فمممي مسمممتدركه إال أن المسمممتدري فيمممه أحاديمممث ضمممعيفة بمممل رغمممم اشمممت (   √)    .17
 وموضوعة.

غمماير بعممل أهممل االصممطالح بممين الحممديث الفممرد والحممديث الغريممب بحسممب كثممرة االسممتعمال  (   √)    .18
 وقلّته رغم أنه ال فرق بينهما. 

مممن الممرواة, لن العممادة تحيممل ال يمكممن أن يقممع االضممطراب فممي روايممة الحممديث مممن جماعممة  (  ×)    .19
 تواطؤهم على الكذب.

الحممديث المشممهور يطلمما علممى المشممهور االصممطالحي, أممما الحممديث المسممتفيل فيطلمما علممى  (  ×)    .21
 المشهور غير االصطالحي.
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                                                                                               السؤال الثاني:  ضع/ي دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
  ُحكم رواية الكتابي: .1

 ب. تقبل روايته من غير شروط. أ. ال تقبل روايته لنه فقد شرطاً من شروط العدالة. 
 د. ال شيء مما سبا.  ج. تقبل روايته بشروط.  

  كم الحديث المعضل:حُ  .2
 من السند.ب. ضعيف لكثرة المحذوفين  أ. حديث صحيح. 
 د. يتنوع بين صحيح وضعيف. ج. صحيح لغيره ولكن بشروط.  

  يشمل الحديث الموقوف أقوال وأفعال وتقريرات: .3
 .ب. الصحابة والتابعين  . والصحابة والتابعين  أ. النبي  
 فقط. د. التابعين  فقط. ج. الصحابة  

  الراوي المبهم من: .4
 ب. تشابه اسمه مع غيره من الرواة. مع غيره من الرواة.أ. تشابه اسمه ولقبه  
 د. أبهم اسمه في اإلسناد فقط. ج. أبهم اسمه في اإلسناد أو المتن. 

  المقصود بالحديث المقطوع: .5

 ب. ما سقط من سنده أكثر من راٍو. أ. ما فيه انقطاع في السند. 
 يف إلى الصحابي ُمقيداً عليه.د. ما أض ج. ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. 

 من شروط الحديث الصحيح " عدم الشذوذ "؛ والمقصود بعدم الشذوذ: .6
 ب. مخالفة الثقة لمن هو أوثا منه. أ. مخالفة العدل الضابط لمن هو أوثا منه. 
 د. موافقة الوثا لمن هو الثقة. ج. موافقة الثقة لمن هو أوثا منه. 
  ث: المقصود بمتن الحدي .7
 ب. سلسلة الرجال الذين رووا الحديث. أ. ما ينتهي إليه السَّند من الكالم. 
 أو فعله أو تقريره. د. قول النبي  ج. ما يعتمد عليه العلماء في الحكم على الحديث. 

  ما حذف من: هو الحديث المعلق  .8
 فأكثر.ب. آخر إسناده راٍو  أ. أول إسناده راٍو فأكثر ال على التوالي. 
 د. إسناده أحد الرواة. ج. أول إسناده راٍو فأكثر على التوالي. 

  شروط صحة الحديث: .9
 أ. ضبط الرواة, اتصال السند, عدالة الرواة, عدم الشذوذ, عدم العلة.  
 ب. عدالة الرواة, عدم الشذوذ, عدم العلة, اتصال السند, تقارب الرواة. 
 , عدم العلة, أمانة الرواة, عدم الشذوذ. ج. لقاء الرواة, صدق الرواة 
 د. اتصال السند, عدالة الرواة, طول الصحبة, عدم الشذوذ, عدم العلة. 

  كم الحديث الغريب والمشهور:حُ  .11
  أ. الحديث الغريب والمشهور صحيحان دوماً. 
  ب. الحديث المشهور صحيح مطلقاً بخالف الغريب. 
  هور ضعيفان دوماً.ج. الحديث الغريب والمش 
  د. يتنوعان إلى مقبول أو مردود بحسب حال الرواة. 

 كم الحديث المرفوع:حُ  .11
  أ. يحتج ويعمل به إذا كان صحيحاً مقبوالً.  
  ب. يحتج ويعمل به وإن لم يكن صحيحاً. 
 ج. يحتج ويعمل به على رأي بعل العلماء وال يحتج به على رأي آخرين.   
 حتج أو يعمل به.د. ال ي 

  أن يكون الراوي:   " ضبط الرواةـ" المقصود ب .12
 ب. حافظاً للحديث حفظ صدر أو كتاب.  أ. مسلماً بالغاً عاقالً.  

 د. متثبتاً من الحفظ أو السماع. ج. سليماً من أسباب الفسا وخوارم المروءة.  
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  حكم الحديث الحسن: .13
 به وقد عمل به جميع الفقهاءأ. كالصحيح من حيث االحتجاج  
  ب. يستحب العمل به في فضائل العمال بشروط. 
 ج. يحتج ويعمل به إذا لم يوجد أي حديث صحيح في المسألة 
  د. ال تجوز روايته أو العمل به. 

 المقصود بالمتابعة:  .14
 أ. رواية الحديث بسند آخر مع االتفاق في التابعي.  
 غيره في رواية الحديث مع االتحاد في الصحابي.ب. مشاركة الراوي  
 ج. مشاركة الراوي غيره في رواية الحديث مع االختالف في الصحابي. 
 د. رواية الحديث بسند آخر مساٍو لألول في عدد الرجال. 

  درجة األحاديث القدسية: .15
  . إلى هللا  منسوبةأ. أعلى من الحديث الصحيح لنها  
  صحيحة. ب. جميعها 
  ج. صحيحة أو حسنة وال يوجد منها مردود. 
  د. تتنوع إلى مقبولة أو مردودة بحسب حال إسنادها. 

 المقصود بالحديث الحسن في االصطالح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي:  .16
 ب. خف ضبطه من غير شذوذ وال علة. أ. اختل حفظه من غير شذوذ وال علة. 

 د. خفت عدالته من غير شذوذ وال علة. كان فيه شذوذ وعلة.ج. خف ضبطه و 

  يمتاز اإلسناد العالي عن اإلسناد النازل أن: .17
 أ. رواة اإلسناد العالي أوثا من رواة اإلسناد النازل.  
 ب. عدد رواة اإلسناد العالي أكثر من عدد رواة اإلسناد النازل. 
 عدد رواة اإلسناد النازل.ج. عدد رواة اإلسناد العالي أقل من  
 د. عدد رواة اإلسناد النازل أقل من عدد رواة اإلسناد العالي. 

  تعتبر أحاديث صحيح البخاري من حيث الصحة:  .18
 ب. بعد المتفا عليه بين البخاري ومسلم. أ. في أعلى مراتب الحديث الصحيح.  
 لحاديث صحيح مسلم.د. مساوية  ج. ليست كلها صحيحة وفيها أحاديث حسنة. 

 : )ُكنَّا إذا َصِعدنَا َكبَّْرنَا, َوإَذا نََزلنَا َسبَّْحنَا(, هو حديث:قول جابر بن عبد هللا  .19
 ب. مرفوع باإلجماع. أ. موقوف باإلجماع. 
 د. يتنوع بين موقوف ومرفوع.  .ج. مرفوع بشرط أن يكون مضافاً إلى زمن النبي  

 ل الحديث وأعالها فيما يلي " التحديث واإلخبار ": أرفع طرق تََحم   .21
 ب. مكاتبة. أ. إجازة. 
 د. مناولة.  ج. إعالماً. 

                                           السؤال الثالث:  اكتب/ي المصطلح المناسب أمام العبارة المناسبة:
ً  (اإلجازة           ) .1  أو بِهَما معاً. إذن في الرواية لفظاً أو خطَّا

 الحديث الذي في إسناده راٍو متهم بالكذب.  الحديث المتروي( ) .2

د بروايته راٍو والنظر فيها لمعرفة هل شاركه في روايته غيره. (االعتبار          ) .3  تتبُّع طرق حديث تفرَّ

 به, أو ليس له إالّ مجرد الرواية فقط. من يروي الحديث بسنده؛ سواء كان عنده ِعْلمُ  الُمْسنِد       (     ) .4

 ما يرويه الراوي الثقة أو المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه في الحفظ أو اإلتقان. الحديث الشاذ  (  ) .5
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 نَقُل الشيخ للحديث وروايته لتالميذه بألفاظ مختلفة منها: حدثني, أخبرني, ناولني. (   أداء الحديث   ) .6

 سبب خفّي غامل يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السالمةُ منه. (        لةالع      ) .7

أو فعلممه أو تقريممره أو غيممر ذلممي مّممما يُْعلَممم أّن هممذا  إخبمماُر الصممحابّي عممن قممول النبممي  ( مرسل الصحابي) .8
 الصحابي لم يحضره بسبب صغَِر ِسنِّه, أو بسبب تأخر إسالمه.

نَف حديثي ُجمعت فيها الحاديث المروية عن رجل واحد أو الحاديث المرويمة فمي ُمصَ  (    الجزاء      ) .9
 موضوع واحد. 

أن يروي المراوي الُممدلِّس عمن شميخٍ سممع منمه حمديثاً, فغيّمر اسممه أو ُكْنيتمه أو نََسمبَه أو  ( تدليس الشيوخ  ) .11
 حاله المشهور من أمره؛ حتى ال يُعَرَف.

========================================================================= 
 الرابع: السؤال

 )أ(  بيّن/ي الحكم الراجح فيما يلي: 

 ................ صحيح ابإلمجاع ويؤديه إذا زال مانع اجلنون.................... أجاز الشيُخ مروياته لمجنوِن  ......1

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

احلديث ضعيف وهذا القلب ال جيوز ألن فيه تغريًا للحديث وهو  ............ قَلََب الراوي حديثاً بقصِد اإلغراِب  ......2
 ...............................................................................................  من عمل الوضاعني 

 ال جتوز الرواية هبا ابإلمجاع .... . نَاَوَل الشيُخ كتابه للراوي ولم يخبره أنَّه سماعه فرواه الراوي ..................3

.......................................................................................................................... 
 
 )ب( اذكر/ي أنواع اإلدراج في سنَّد الحديث. 

 عند املُدرج متنان إبسنادين خمتلفني فريويهما أبحد اإلسنادين فقط.. 1

 فال..مسع املُدرج حديثاً من مجاعة خمتلفني يف سنده أو متنه فريويه عنهم ابتفاق وإبسناد واحد دون أن يبني اخل .2

 عند راٍو حديث إبسناد  إال طرفاً منه, وعنده هذا الطر. إبسناد آخر, فريويه راٍو عنه اتماً أبحد اإلسنادين.. 3
 

 )ج( قارن/ي وباختصار بيّن: 
 . تدليس القطع وتدليس العَْطف:1

 تدليس العَْطف تدليس القطع

 أن يسقط املدلس أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط.
س يف حديث ابلتحديث أو السماع عن شيخ ملدلأن يصرح ا

 له ويعطف عليه شيخاً آخر و ال يكون قد مسع احلديث منه.

 
 . لفظ " حدثنا " ولفظ " أنبأنا ": 2

 لفظ " أنبأنا " لفظ " حدثنا "

 من ألفاظ التحمل واألداء وتدل على
 السماع من لفظ الشيخ

 من ألفاظ التحمل واألداء وتدل على
 اإلجازة

 

 منياتنا لكم بالتوفيق والنجاح,,,مع ت


