
  

ه 39 -1338االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   

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

( المجلد االول(صحیح مسلم : الكتاب  
مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث علي حسن الكتابة وجودة : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان

 االسلوب

 (اجب عن ثالث فقط)

واعلم وفقك هللا تعالى أن الواجب على كل احد عرف التمییز بین صحیح الروایات وسقیمھا وثقات الناقلین: السوال االول  
أھل ھا من المتھمین ان ال یروى منھا اال ما عرف صحة مخارجھ والستارة في ناقلیھ وان یتقى منھا ما كان منھا عن اھل التھم والمعاندین من ل

تصیبوا  أنالبدع والدلیل على أن الذى قلنا من ھذا ھو الالزم دون ما خالفھ قول هللا جل ذكره یا ایھا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا 
 قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشھداء

وقل عزوجل وأشھدوا ذوى عدل منكم فدل بما ذكرنا من ھذه اآلى ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول وان شھادة غیر العدل مردودة والخبر وان 
في اعظم معانیھما إذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند اھل العلم كما ان شھادتھ  فارق معناه معنى الشھادة في بعض الوجوه فقد یجتمعان

 مردودة عند جمیعھم

12                                                                                                                                                                       .ترجم العبارة المذكورة)  أ ) 

في قول هللا المصنف صحة مخارجھ؟ اوضحوا االمور التي یفترق فیھا الخبر والشھادة واللتي ھما یشتركان ما المراد بالمخارج )  ب
7                                                                                                                                                               .فیھا  

6                                                              روایة المبتدع؟ وما ھو التحقیق فیھ؟ما االختالف في قبول ) ج ) 

ان االیة مصرحة بان خبر الفاسق موجب للتبین ال للرد واالسقاط وایضا فیھ اشارة الي ان خبر الفاسق الواحد ساقط ال خبرالفاسقین وھذا ) د
6                                                                 خالف مدعي المصنف رح فما التوفیق؟  

عن یحیى بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجھنى فانطلق انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیرى حاجین أو : السوال الثاني
وسلم فسألناه عما یقول ھؤالء في القدر فوفق لنا عبد هللا بن عمر بن معمتمرین فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ 

 الخطاب داخال المسجد فاكتنفتھ انا وصاحبى احدنا عن یمینھ واآلخر عن شمالھ فظننت ان صاحبي سیكل الكالم الي فقلت ابا عبد الرحمن انھ
یزعمون ان ال قدرقد ظھر قبلنا ناس یقرؤن القرآن ویتقفرون العلم وذكر من شانھم وانھم   

فأنفقھ  وان االمر أنف قال فإذا لقیت اولئك فاخبرھم انى برئ منھم وانھم برآء منى والذى یحلف بھ عبد هللا بن عمر لو ان الحدھم مثل أحد ذھبا
 ما قبل هللا منھ حتى یؤمن بالقدر

7                                                                                                              ترجم العبارة فصیحة)  أ ) 

4                                                    .اكتب معني القدر لغة واصطالحا مع ضبط حركات كلمة القدر)  ب ) 

4                                                                                                             این البصرة؟ ومن اسسھا ومتي؟) ج ) 
9                                   من معبد الجھني؟ وما كان رأیھ في القدر؟ وما حقیقة االیمان بالقدر عند اھل الحق؟) د ) 

7   م؟من مصداق القدریة في الحدیث وما مذھبھ" القدریة مجوس ھذه االمة"قال النبي صلي هللا علیھ وسلم ) ه ) 

عن عبد هللا قال كنا نقول في الصالة خلف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم السالم على هللا السالم على فالن فقال لنا رسول هللا : السوال الثالث
........ لیك ایھا النبيصلى هللا علیھ وسلم ذات یوم ان هللا ھو السالم فإذا قعد احدكم في الصالة فلیقل التحیات  والصلوات والطیبات السالم ع

 ثم یتخیر من المسألة ما شاء

5                                                                                                                 .من عبد هللا ھذا؟ اكتب نبذا من مناقبھ)  أ ) 

12                                        .ما االختالف بین االئمة االربعة في كلمات التشھد؟ حرر مدلال ومرجحا)  ب ) 



6             بین حكم الصلوة علي النبي صلي هللا علیھ وسلم في الصلوة مع اختالف االئمة االربعة مدلال) ج ) 

6                         .جائز ام ال؟ اجب مفصال" یا نبي سالم علیك"خطاب النبي بالسالم خارج الصلوة بمثل ) د ) 

2                                                                          م یدعو المصلي في اخر الصلوة قبل السالم؟ب) ه ) 

 عن جابر بن عبد هللا قال شھدت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الصالة یوم العید فبدأ بالصالة قبل الخطبة بغیر اذان وال: السوال الرابع
اقامة ثم قام متوكئا على بالل فامر بتقوى هللا وحث على طاعتھ ووعظ الناس وذكرھم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظھن وذكرھن فقال 

 تصدقن فان اكثركن حطب جھنم فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدین فقالت لم یا رسول هللا؟

12                                                                                                                               .شكل الحدیث الشریف وترجمھ)  أ ) 

10            .ما معني العید؟ ولم سمي العید عیدا؟ وما االختالف في حكم صالة العید؟ بین مدلال ومرجحا)  ب ) 

4                                                                                                    .من قدم الخطبة قبل صالة اوال؟ اكتب مع بیان االقوال) ج ) 

5                             ".سطة النساء:"ما السر في ترك االذان واالقامة في العیدین؟ اكتب مع ایضاح قولھ) د ) 

اثر صفرة فقال ما ھذا قال یا رسول هللا انى  عن انس بن مالك ان النبي صلى هللا علیھ وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف: السوال الخامس
 تزوجت امرأة على وزن نواة من ذھب قال فبارك هللا لك أولم ولو بشاة

6                                                                                                                                                        .ترجم الحدیث الشریف)  أ ) 

6                                     .ما معني الولیمة لغة وشرعا؟ وما االختالف في حكمھ ؟ اجب مدلال ومرجحا)  ب ) 

4                                                                                             ما معني النواة لغة؟ وما المراد بھا ھھنا؟) ج ) 

4                                                                                                    في قولھ بشاة للتقلیل او للتكثیر؟" لو) "د ) 

6                                                                                               ما كان مھر فاطمة رض وكم قدره بالحساب الرائج في دیارنا؟) ه ) 

4                                                                             ما حكم الصفرة في النكاح؟ وكیف وجد اثر الصفرة علي عبد الرحمن؟) و ) 
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