
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  

المجلد الثاني(صحیح البخاري : الكتاب ) 
مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث علي حسن : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان

 الكتابة وجودة االسلوب

 (اجب عن ثالث فقط)

باب كیف كان بدؤ الوحي الي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: السوال االول  
ان ھرقل ارسل الیھ في ركب من ) اي ابن عباس(یان بن حرب اخبره اخرج االمام البخاري بسنده المتصل ان ابا سف

قریش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ماد فیھا ابا سفیان وكفار قریش فأتوه وھم 
دم ایلیاء اصبح یوما وكان ابن الناطور صاحب ایلیاء وھرقل سقف علي نصاري الشام یحدث ان ھرقل حین ق.... بایلیاء

خبیث النفس فقال بعض بطارقتھ قد استنكرنا ھیأتك قال ابن الناطور وكان ھرقل حزاء ینظر في النجوم فقال لھم حین 
 .سألوه اني رأیت اللیلة حین نظرت في النجوم ملك الختان قد ظھر

13                                                                                    "سقف"شكل النص وترجم مع ضبط اللغات في )  أ ) 
10                                                      من ھرقل؟ واین ایلیاء؟ وكیف اجتمع فیھا ھرقل وابو سفیان؟ فصل)  ب ) 

4                                        "اني رأیت اللیلة حین نظرت في النجوم ملك الختان قد ظھر" اوضح قولھ ) ج   ) 
4                                                                                                               بین مناسبة حدیث ھرقل بالباب) د ) 

لى باب عن عبادة ابن الصامت رضى هللا عنھ وكان شھد بدرا وھو أحد النقباء لیلة العقبة ان رسول هللا ص: السوال الثاني
هللا علیھ وسلم قال وحولھ عصابة من أصحابھ بایعوني على أن ال تشركوا با شیأ وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا 

أوالدكم وال تأتوا ببھتان تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم وال تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على هللا ومن أصاب 
في  من ذلك شیأعوقب  
ھ ومن أصاب من ذلك شیأ ثم ستره هللا فھو إلى هللا ان شاء عفا عنھ وان شاء عاقبھ فبایعناه على ذلكالدنیا فھو كفارة ل  

5                  لم اورد االمام البخاري رح ھذا الباب بال ترجمة وما غرضھ في ایراد االبواب بال ترجمة؟)  أ ) 
8                           لمذكور في الحدیث ایتھاتي ؟ واما المراد بلیلة العقبة؟ وكم مرة وقعت لیلة العقبة ؟ وم)  ب ) 
5                                                  ما معني النقباء؟ وكم كان عددھم في لیلة العقبة المذكورة في الحدیث؟) ج ) 
8                                                             الحدود كفارة ام ال؟ اجب مع بیان مذاھب االئمة مدلال ومرجحا) د ) 
5                                       )مان حب االنصارباب عالمة االی(ما المناسبة بین ھذا الباب وبین الباب قبلھ ) ه ) 

باب إذا حاضت في شھر ثالث حیض وما یصدق النساء في الحیض والحمل وفیما یمكن من الحیض لقول : السوال الثالث
تعالى وال یحل لھن ان یكتمن ما خلق هللا في ارحامھن ویذكر عن على وشریح ان جاءت ببینة من بطانة اھلھا ممن هللا 

یرضى دینھ انھا حاضت في شھر ثالثا صدقت وقال عطاء اقراؤھا ما كانت وبھ قال ابراھیم وقال عطاء الحیض یوم إلى 
أة ترى الدم بعد قرئھا بخمسة ایام قال النساء اعلم بذلكخمس عشرة وقال معتمر عن أبیھ سألت ابن سیرین عن المر  

13                                                                          "قرء"و " بطانة"شكل النص وترجمھ ثم اكتب معني )  أ ) 
10    "ان جائت ببینة الخ"اذكر اقوال االئمة الكرام في اقل المدة النقضاء العدة ثم اوضح قول شریح رح )  ب ) 
4                   بترجمة الباب؟"  في ارحامھنوال یحل لھن ان یكتمن ما خلق هللا"ما مناسبة قول هللا تعالي ) ج ) 
4                                                                                                    ما معني الحیض شرعا؟ وكیف بدأ؟) د ) 

باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدریس الركاز دفن الجاھلیة في قلیلھ وكثیره الخمس ولیس المعدن : السوال الرابع
وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاھلیة النھ یقال أركز المعدن إذا خرج منھ شئ قیل لھ قد یقال ........ بركاز

ربحا كثیرا أو كثر ثمره أركز ثم ناقضھ وقال ال بأس أن یكتمھ وال یؤدي الخمسلمن وھب لھ شئ أو ربح  . 
12   .ما االختالف بین االئمة في معني الكنز والركاز والمعدن وما ھي ثمرة االختالف؟ بین مدلال ومرجحا)  أ ) 

9                                                   ومن المراد ھنا؟" قال بعض الناس"ما ھو غرض البخاري رح بقولھ )  ب ) 
5                                                                              ؟"قال بعض الناس"كم موضعا اورد البخاري فیھ ) ج ) 
5                                                            .وال یؤدي الخمس..... ...وقال بعض الناس"اشرح قول البخاري ) د ) 



حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوھاب قال سمعت یحیى قال سمعت نافعا عن ابن عمر . باب كم یجوز الخیار: السوال الخامس
) إن المتبایعین بالخیار في بیعھما ما لم یتفرقا أو یكون البیع خیارا ( عن النبي صلى هللا علیھ و سلم قال : رضي هللا عنھما

نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شیئا یعجبھ فارق صاحبھ قال.  . 
6                                                                                                                    ترجم الحدیث الشریف) أ ) 

6                                                                     اري بعقد ھذا الباب؟ وكیف اثبتھ؟ماذا اراد االمام البخ) ب ) 
9                                                                            .كم خیار یثبت في البیوع وما ھي؟ اوضح بالتمثیل) ج ) 
10                                      .ثبت باالدلةث عند الحنفیة؟ اكم نوعا للتفرق وما ھي؟ وما المراد في الحدی) د ) 

প  তির কেরেছন ঢাকার জনূ ি ন দা ল রআন চৗধুরীপাড়া মাদরাসার উ াদ মুফিত 
সিফউ াহ 
 


