
ه 39 - 1438االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   

بنغالدیش" اور اسالم" تحت اشراف الجریدة الیومیة المروجة في الشبكة   
حدیث النبي صلي هللا علیھ وسلم،: التكمیل، المادة: المرحلة  

الموطان لالمام مالك واالمام محمد رحمھما هللا تعالي عنھما: الكتاب  

مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان
 علي حسن الكتابة وجودة االسلوب

 اجب عن ثالث فقط

 
  :السوال االول

4                                                                                                ؟یة بھ ما معني الموطأ وما وجھ التسم)  أ  
6                                                                          ما مكانة الموطأین بین كتب الحدیث وما مزایاھما ؟)  ب  
8                                                                                            اي الموطأین ارجح وما وجوه الترجیح ؟) ج  
10                                                            كم نسخة للموطأ ولمن نسخة موطأ مالك المتداولة في دیارنا ؟) د  
ان مالك رح كان شیخھ في الموطأ لالمام مالك رح مستند ام ال ولماذا الف االمام محمد كتابا اخر مع ) ه

4      .الحدیث  

عن سعید بن المسیب أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم حین قفل من خیبر أسرى حتى إذا : السوال الثاني
كان من آخر اللیل عرس وقال لبالل اكأل لنا الصبح ونام رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم وأصحابھ وكأل بالل 

راحلتھ وھو مقابل الفجر فغلبتھ عیناه فلم یستیقظ رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم وال ما قدر لھ ثم استند إلى 
بالل وال أحد من الركب حتى ضربتھم الشمس ففزع رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فقال بالل یا رسول هللا 

حلھم واقتادوا شیئا ثم أمر أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم أقتادوا فبعثوا روا
رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم بالال فأقام الصالة فصلى بھم رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم الصبح ثم قال 

حین قضى الصالة من نسي الصالة فلیصلھا إذا ذكرھا فإن هللا تبارك وتعالى یقول في كتابھ أقم الصالة 
 لذكري

10                                                                                                                   .ترجم الحدیث الشریف)  أ   
10     مدلال ومرجحا "ستیقظ او ذكرمن نام عن صلوة او نسیھا وا"اكتب اختالف االئمة في حكم صلوة )  ب  
6                                                                    .ن واالقامة للفوائتاكتب اختالف االئمة في حكم االذا) ج  
5                                                                  لم لم یستیقظ النبي صلي هللا علیھ وسلم وانھ ال ینام قلبھ؟) د  

ن زید بن اسلم عن عیاض بن عبد هللا بن سعید بن ابي سرح العامري انھ سمع ابا مالك ع: السوال الثالث
سعید الخدري رض یقول كنا نخرج زكوة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او 

 .صاعا من اقط اوصاعا من زبیب وذلك بصاع النبي صلي هللا علیھ وسلم
طر وزكوة العشور كل ذلك بالمد االصغر مد النبي صلي هللا علیھ وسلم قال مالك والكفارات كلھا وزكوة الف

 اال الظھار فان الكفارة فیھ بالمد االعظم مد ھشام

 



12                                                         .شكل النص وترجم مع بیان قدر المد االصغر والمد االعظم)  أ  
9                                 كمة في شرعھابیان الح ف في حكم زكوة الفطر؟ اكتب مدلال معما االختال)  ب  
10                                                      .مدلال ومرجحااكتب المذاھب في قدر زكوة الفطر من البر ) ج  

ال رضاعة إال لمن أرضع في : أن عبد هللا بن عمر كان یقول: رنا مالك أخبرنا نافع أخب: السوال الرابع
أن عائشة أم المؤمنین : أخبرنا مالك أخبرنا نافع مولى عبد هللا بن عمر أن سالم بن عبد هللا أخبره . الصغر

عشر رضعات حتى أرضعیھ : رضي هللا عنھا أرسلت بھ وھو یرضع إلى أختھا أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت 
یدخل علي فأرضعتني أم كلثوم بنت أبي بكر ثالث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غیر ثالث مرار فلم 

 أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات

10                                                                                              .اشكل الحدیثین الشریفین وترجمھم)  أ  
5                                                                               ؟معني الرضاعة لغة وشرعا وما حكمھاما )  ب  
16                                  .جحارما االختالف بین العلماء في الرضاعة مقدارا ومدة؟ اكتب مدلال وم) ج  

أن النبي صلى هللا علیھ و سلم قضى بالیمین : أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد عن أبیھ : السوال الخامس
 مع الشاھد
ابن شھاب ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن : وبلغنا عن النبي صلى هللا علیھ و سلم خالف ذلك وقال : قال محمد 

وكذلك ابن جریج أیضا عن عطاء بن أبي ........ بدعة وأول: سألتھ عن الیمین مع الشاھد فقال : الزھري قال
كان القضاء األول ال یقبل إال شاھدان فأول: إنھ قال: رباح قال .... 

نھ قال ا: "في قولھ" االول"وبیان محل اعراب " انھ"شكل النص وترجمھ مع تعیین مرجع الضمیر في )  أ
13" كان القضاء االول  

10                                    .مرجحا ما االختالف في القضاء بالیمین مع الشاھد الواحد؟ اكتب مدلال)  ب  
4                                                                                رق بینھما ؟ما معني القضاء واالفتاء وما الف) ج  
4                                                                                    د الواحد اوال؟مین مع الشاھمن قضي بالی) د  
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