
  

ه39- 1438االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   
بنغالدیش" اور اسالم" تحت اشراف الجریدة الیومیة المروجة في الشبكة   

حدیث النبي صلي هللا علیھ وسلم،: المادة      التكمیل،: المرحلة  
( الجزء األول(الجامع لالمام الترمذي : الكتاب  

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

 (اجب عن ثالث فقط)

فقال التمس لي ثالثة أحجار قال فأتیتھ بحجرین وروثة فأخذ الحجرین  عن عبد هللا قال خرج النبي صلى هللا علیھ وسلم لحاجتھ: السوال االول
وألقى الروثة وقال إنھا ركس قال أبو عیسى وھكذا روى قیس بن الربیع ھذا الحدیث عن أبي إسحاق عن عبیدة عن عبد هللا نحو حدیث 

وھذا حدیث فیھ اضطراب و عن عبد هللا بن مسعود قال  .........إسرائیل وروى معمر وعمار بن رزیق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد هللا
 .قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال تستنجوا بالروث وال بالعظام فإنھ زاد إخوانكم من الجن

13                           .فانھ زاد اخوانكم من الجن: شكل الحدیثین الشریفین وترجمھما مع ایضاح قولھ علیھ السالم)  أ ) 
10                                        كم اضطرابا في الحدیث االول وما ھي وما الراجح عندك في دفع االضطراب؟)  ب ) 
8                                       .ما االختالف بین االئمة الكرام في حكم االستنجاء باالحجار تثلیثا؟ بین مدلال ومرجحا) ج ) 

لحرث قال بال جریر بن عبد هللا ثم توضأ ومسح على خفیھ فقیل لھ أتفعل ھذا قال وما یمنعني وقد رأیت رسول عن ھمام بن ا: السوال الثاني
و عن صفوان بن عسال قال كان . هللا صلى هللا علیھ وسلم یفعلھ قال إبراھیم وكان یعجبھم حدیث جریر ألن إسالمھ كان بعد نزول المائدة

نا إذا كنا سفرا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أیام ولیالیھن إال من جنابة ولكن من غائط وبول ونومرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یأمر . 
13                                                               .شكل الحدیثین الشریفین وترجمھما مع بیان معني المسح والخف)  أ ) 

10                                                                             المسح علي الخفین مدلال ومرجحا اكتب اختالف االئمة الكرام في توقیت)  ب ) 
4                                                                "اال من جنایة ولكن من غائط وبول ونوم: "اوضح اعراب قولھ) ج ) 
4                                                                                                                      من ینكر المسح علي الخفین وما دلیلھم؟) د ) 

عن أبي ذر أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان في سفر ومعھ بالل فأراد أن یقیم فقال أبرد ثم أراد أن یقیم فقال رسول هللا : السوال الثالث
لظھر قال حتى رأینا فئ التلول ثم أقام فصلى فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إن شدة الحر من فیح جھنم صلى هللا علیھ وسلم أبرد في ا

 .فأبردوا عن الصالة قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح
6                                                                                                                                                         ترجم الحدیث الشریف)  أ ) 

10                                                                .ما االختالف في اخر وقت الظھر بین االئمة الكرام؟ بین مدلال)  ب ) 
10                                                                       .التعجیل بالظھر افضل ام التاخیر؟ اوضح اختالف االئمة بالبراھین) ج ) 

5  فیح جھنم؟   فما معني قول النبي صلي هللا علیھ وسلم ان شدة الحر من –قالت الفالسفة ان شدة الحر والبرد من قرب الشمس وبعدھا ) د  

. عن أبي رافع قال تزوج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم میمونة وھو حالل وبنى بھا وھو حالل وكنت أنا الرسول فیما بینھما: السوال الرابع
 .وعن بن عباس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج میمونة وھو محرم

6                                                                                                                      شكل الحدیثین وترجمھما)  أ ) 
12                                                                                                       .محرم مدلالاذكر المذاھب في نكاح ال)  ب ) 
6                             اكتب وجوه التوفیق ووجوه الترجیح في االحادیث المتعارضة في نكاح میمونة رضي هللا عنھا) ج ) 
3                                                                                                                               ما ھي قرابة ابي رافع میمونة؟) د ) 
4                                                                                                                    كم مرة اعتمر النبي صلي هللا علیھ وسلم ومتي اعتمر؟)ه ) 

اللقطة فقال عرفھا سنة ثم اعرف وكاءھا ووعاءھا عن زید بن خالد الجھني أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن : السوال الخامس
رسول هللا  وعفاصھا ثم استنفق بھا فإن جاء ربھ فأدھا إلیھ فقال لھ یا رسول هللا فضالة الغنم فقال خذھا فإنما ھي لك أو ألخیك أو للذئب فقال یا

فقال مالك ولھا معھا حذاؤھا وسقاؤھا حتى تلقى ربھا فضالة اإلبل قال فغضب النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى احمرت وجنتاه أو أحمر وجھھ . 
12                                                                                                                                        .ترجم الحدیث الشریف)  أ ) 

4                                                                                                                                                ما ھي اللقطة لغة وشرعا)  ب ) 
15                                                           .ھ بین االئمة حرر مبرھناھل یجوز للغني االنتفاع باللقطة ام ال؟ وما االختالف فی) ج ) 

  

 


