
  
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 مسلم : الكتاب ) 
مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث علي حسن الكتابة : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان

 وجودة االسلوب
 (اجب عن ثالث فقط)

بن عبد عن سعید بن المسیب ان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع المزابنة والمحاقلة قال واخبرني سالم : السوال االول
هللا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم انھ قال ال تبتاعوا الثمر حتى یبدو صالحھ وال تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم اخبرني عبد 

هللا عن زید بن ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم انھ رخص بعد ذلك في بیع العریة بالرطب أو بالتمر ولم یرخص في غیر 
 .ذلك

7                                                                                                                        .ل الحدیث الشریف وترجمشك)  أ  
7                                                                                                ما معني المزابنة والمحاقلة لغة وشرعا؟)  ب  
9                                                                                .ئمة الكرام في تفسیر العریة مفصالاكتب اقوال اال) ج  
8                                                                                  "بدو الصالح"اكتب اقوال االئمة الكرام في تفسیر ) د  

 صلى هللا علیھ وسلم من االنصار ان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اقر القسامة عن رجل من اصحاب رسول هللا: السوال الثاني
قضي بھا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم بین ناس من االنصار في قتیل ادعوه علي : "وفي روایة. على ما كانت علیھ في الجاھلیة

 "الیھود
8                                                                                                              .شكل الحدیثین الشریفین وترجمھما)  أ  

5                                                                                                                    .ما معني القسامة لغة وشرعا)  ب  
10                     .القسامة؟ اكتب مدلالمتي تجب القسامة وما االختالف في ثبوت القصاص او الدیة ب) ج   

8                                                                       .من یبدأ بالیمین في القسامة؟ اكتب مع بیان االختالف فیھ) د  
م ان یسمعوا لھ عن على قال بعث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سریة واستعمل علیھم رجال من االنصار وامرھ: السوال الثالث

ویطیعوا فاغضبوه في شئ فقال اجمعوا لى حطبا فجمعوا لھ ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا ثم قال ألم یأمركم رسول هللا صلى هللا علیھ 
وسلم ان تسمعوا لى وتطیعوا قالوا بلى قال فادخلوھا قال فنظر بعضھم إلى بعض فقالوا انما فررنا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ 

لم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبھ وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى هللا علیھ وسلم فقال لو دخلوھا ما خرجوا وس
 .منھا انما الطاعة في المعروف

8                                                                                                                                .ترجم الحدیث الشریف)  أ  
  .اجب مفصال   الرائجة؟     كم طریقة ینعقد بھا الخالفة االسالمیة وایھا افضل وما حكم انتخاب االمراء علي الطریقة الجمھوریة)  ب
                                                                                                                                                                   10  

8                                                                                            .متي یبیح الخروج علي االمام؟ وما شرطھ) ج  
      .لو دخلوھا ما خرجوا منھا" اكتب مع ایضاح قولھ علیھ السالم" ادخلوھا"االحراق بالنار ممنوع فكیف قال رجل من االنصار ) د
                                                                                                                                                                       5  

عن ابن عمر أنھ رأى رجال یجر إزاره فقال ممن أنت ؟ فانتسب لھ فإذا رجل من بني لیث فعرفھ ابن عمر قال : السوال الرابع
من جر إزاره ال یرید بذلك إال المخیلة فإن هللا ال ینظر إلیھ یوم القیامة( ول هللا صلى هللا علیھ و سلم بأذني ھاتین یقول سمعت رس  ) 

12                                                                                                           .ترجم الحدیث الشریف بعد التشكیل)  أ  
9                                 ني جر الثیاب وكیف یثبت؟ وھل في حكمھ فرق في الصلوة وخارجھا؟ما مع)  ب  
6                         ما حكم لبس الرجل لباس المرأة ولبس المرأة لباس الرجل في الشریعة االسالمیة؟) ج  
4                                                          كیف یحاسب هللا تعالي من یجر ثیابھ من الخیالء اذا الینظر الیھ؟) د  

عن ابى ھریرة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم انھ قال لن ینجى احدا منكم عملھ قال رجل وال ایاك یا رسول : السوال الخامس
 .هللا قال وال ایاى اال ان یتغمدني هللا منھ برحمة ولكن سددوا

8                                                                                                                        شكل الحدیث الشریف وترجمھ)  أ  
10            ھل یجب جزاء العمل علي هللا وما االختالف فیھ اھل السنة والجماعة وبین المعتزلة؟ بین مع االدلة)  ب  
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحوھا من االیات . د قال تعاليكیف قال النبي صلي هللا علیھ وسلم ان العمل الینجي احدا وق) ج

8                                                                           .الكریمة التي تدل علي ان العمل ھو السبب لدخول الجنة  
5                                                                                                                            اذكر ترجمة ابي ھریرة رض) د  
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