
  

ه 39 -1338االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   
بغالدیش" اور اسالم" تحت اشراف الجریدة الیومیة المروجة في الشبكة   

حدیث النبي صلي هللا علیھ وسلم،: التكمیل، المادة: المرحلة  
سنن ابي داود: الكتاب  

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

 (اجب عن ثالث فقط)

القعنبى، ثنا     حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب - باب التخلي عند قضاء الحاجة  - كتاب الطھارة :السوال االول
عن أبي سلمة ، عن المغیرة بن شعبة ، أن النبي  - یعنى ابن عمرو  - عن محمد  - یعني ابن محمد  - عبد العزیز 

، ثنا عیسى بن یونس ، اخبرنا  حدثنا مسدد بن مسرھد". كان إذا ذھب المذھب أبعد " صلى هللا علیھ وسلم 
كان إذا أراد " إسماعیل بن بعد الملك ، عن أبي الزبیر ، عن جابر بن عبد هللا، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 ." البراز انطلق حتى ال یراه أحد
8                           ".البزار"و "المذھب"شكل الحدیثین سندا ومتنا ثم ترجم مع بیان معني )  أ ) 
بین عبد العزیز وابن محمد ولم یقل عبد " یعني"لم بدأ المؤلف رح كتاب الطھارة بھذا الباب؟ ولم زاد لفظ) ب

5                                                           یعني ومن فاعلھ؟) لفظ(العزیز بن محمد؟ ومن قائل   
عن حماد بن زید ، عن سنان بن ربیعة ، عن شھر  حدثنا سلیمان بن حرب ، ثنا حماد ، ح وثنا مسدد وقتیبة ،) ج

كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : بن حوشب ، عن أبي أمامة ، وذكر وضوء النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
وھو ابن : عن سنان أبي ربیعة قال أبو داود : قال قتیبة "......... االذنان من الرأس : " وقال: یمسح المأقین قال 

كنیتھ أبو ربیعة ربیعة  . 
10                                                                     .شكل النص وترجم مع ایضاح قال ابو داود الخ  

8        .الماء الجدید شرط لمسح االذنین ام ال؟ اكتب مع اختالف االئمة الكرام مدلال ومرجحا) د  

أمنى جبریل علیھ السالم عند البیت : " رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : عن ابن عباس قال  :السوال الثاني
مرتین فصلى بى الظھر حین زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، وصلى بى العصر حین كان ظلھ مثلھ ، وصلى 

حین أفطر الصائم ، وصلى بى العشاء حین غاب الشفق ، وصلى بى الفجر حین حرم الطعام  - یعنى المغرب  -بى 
الشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بى الظھر حین كان ظلھ مثلھ ، وصلى بى العصر حین كان ظلھ مثلیھو  
          .وكان ظلھ مثلیھ"مع تعیین مرجع الضمیر في قولھ" وكانت قدر الشراك" شكل الحدیث ثم بین معني قولھ )  أ
                                                                                                                                                   7  

8. متي كانت امامة جبریل واین وما الحكمة في ھذه االمامة وكیف ام جبریل والنبي افضل منھ)  ب  
6                                         .ما الحمكمة في امامة جبریل مرتین وفي االبتداء بصلوة الظھر) ج  
10                          ب مدلال مرجحاما االختالف بین االئمة الكرام في اول وقت العصر؟ اكت) د  

عن أبى ھریرة ، أن رجال أفطر في رمضان فأمره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یعتق رقبة  :السوال الثالث
اجلس : " ال أجد ، فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :أو یصوم شھرین متتابعین أو یطعم ستین مسكینا ، قال 

یا رسول هللا ما أحد : فقال " خذ ھذا فتصدق بھ : " فأتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعرق فیھ تمر فقال " 
كلھ: " أحوج منى ، فضحك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى بدت أنیابھ وقال لھ   " 

6                                                                                                      حاترجم الحدیث موض)  أ  
12                          .مدلال ومرجحااكتب اختالف االئمة في كفارة اكل الصائم وشربھ عمدا )  ب  
9؟ اجب مع بیان االختالف والدالئل ھل تجب الكفارة بالجماع علي الرجل والمرأة كلتیھما ام ال) ج  
4كیف امر رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم باكل الكفارة لمن علیھ الكفارة؟ ) د  



بعث النبي صلى هللا علیھ وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فمنع ابن : عن أبى ھریرة قال  :السوال الرابع
ما ینقم ابن جمیل إال أن كان فقیرا فأغناه : " هللا علیھ وسلم  جمیل وخالد بن الولید والعباس ، فقال رسول هللا صلى

هللا ، وأما خالد بن الولید فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعھ وأعتده في سبیل هللا ، وأما العباس عم رسول هللا 
نو أبیھص" أو " أما شعرت أن عم الرجل صنو االب : " ثم قال " صلى هللا علیھ وسلم فھى علي ومثلھا   " 

10                                                                                                                ترجم الحدیث الشریف)  أ  
5                                                 ان ھوالء الصحابة رض كیف منعوا الزكوة مع انھا فرض؟)  ب  

( 5ول عذر ابن جمیل رض ما ھو الوجھ لعدم قب) ج  
5. كیف طلب عمر رض الزكوة من خالد رض مع ان الزكوة ال تجب علي العروض بدون التجارة) د  
6. ما المراد بقول النبي صلي هللا علیھ وسلم فھي علي ومثلھا) ه  

هللا علیھ  ونحن وقوف مع رسول هللا صلى: أخبرنا مخنف بن سلیم ، قال ........... حدثنا مسدد :السوال الخامس
یا أیھا الناس ، إن على كل أھل بیت في كل عام أضحیة وعتیرة: " وسلم بعرفات قال   

8                                                         ما معني االضحیة والعتیرة لغة وشرعا وما حكم العتیرة؟)  أ  
12        ابي حنیفة رح ما االختالف في حكم االضحیة؟ اكتب مدلال مع ترجیح مذھب االمام)  ب  
11   .ھل تكفي اضحیة واحدة الھل بیت واحد؟ حرر مع اختالف االئمة بالدالئل وترجیح الراجح) ج  

 


