
  

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  

شرح معاني االثار: الكتاب  

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

ین عن عبد هللا بن عمرو قال سافرنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم من مكة إلى المدینة فأتى على ماء ب: السوال االول
مكة والمدینة فحضرت العصر فتقدم أناس فانتھینا إلیھم وقد توضؤوا وأعقابھم تلوح لم یمسھا ماء فقال النبي صلى هللا 

 علیھ و سلم ویل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء

10                                                                       .شكل الحدیث الشریف وترجم مع بیان الفرق بین الویل والویح) أ  
10                                                       .حااكتب االختالف في غسل الرجلین ومسحھما في الوضؤ مدلال ومرج) ب  
7                                                                                              .اكتب نظر االمام الطحاوي رح في ھذه المسئلة) ج  

4                                                                                             .ما الحكمة في انتخاب االعضاء االربعة للوضؤ) د   

رجال أتي عمر  عن الحكم قال سمعت ذر بن عبد هللا یحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبیھ أن: السوال الثاني
رضي هللا عنھ فقال إني كنت في سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال عمر رضي هللا عنھ ال تصل فقال عمار یا أمیر المؤمنین 

أما تذكر أني كنت أنا وإیاك في سریة فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمرغت في التراب فأتینا النبي 
فأخبرناه فقال أما أنت فكان یكفیك وقال بیدیھ فضرب بھما ونفخ فیھما ومسح بھما وجھھ وكفیھ صلى هللا علیھ و سلم  

10                                                                                                                                    .شكل الحدیث وترجمھ)  أ  
10                                                                                  .ئلالعلماء في التیمم ضربة وقدرا بالدال اكتب اختالف)  ب  

7                                                                                                            .اذكر نظر الطحاوي في ھذه المسئلة) ج   
4                                                                               .ما حكم ادارة صندوق التبرع عند خطبة الجمعة والعیدین) د  

ا عن عمار بن یاسر قال كنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم في سفر فھلك عقد لعائشة رضي هللا عنھ: السوال الثالث
فطلبوه حتى أصبحوا ولیس مع القوم ماء فنزلت الرخصة في التیمم بالصعید فقام المسلمون فضربوا بأیدیھم إلى األرض 

 فمسحوا بھا وجوھھم وظاھر أیدیھم إلى المناكب وباطنھا إلى اآلباط

10                                                                                                                   .شكل الحدیث الشریف وترجمھ) أ  
7                                                                                                            التیمم ما ھو لغة وشرعا ومتي شرع؟) ب  
14                                     .م بنظر الطحاوية ورجح مختاركاكتب مذاھب االئمة في مقدار مسح الیدین مع االدل) ج  

عن أبى رافع قال دخلت على أبى موسى وھو یحتجم لیال فقلت لوال كان ھذا نھارا فقال أتأمرنى أن أھریق : السوال الرابع
 . دمى وأنا صائم وقد سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم یقول أفطر الحاجم والمحجوم

3                                                                                                        "لوال كان ھذا نھارا؟"ما الغرض بقولھ )  أ  
6                                                                                        .ماھریق، صائم، المحجو: بین لغات االلفاظ االتیة)  ب  
8                                                                           .لالداكتب اختالف االئمة في حكم صوم الحاجم والمحجوم م) ج  
8                                                                                      .اذكر نظر الطحاوي رح في ھذه المسئلة باالیضاح) د  
6                                                                )انجكشن(یة بین حكم اخذ الدم من الصائم واالدخال فیھ بالحقنة الدوائ) ه  



لى بأھل الكوفة ثنا حضین بن المنذر الرقاشي قال شھدت عثمان بن عفان وقد أتي بالولید بن عقبة وقد ص: السوال الخامس
الصبح أربعا وقال أزیدكم قال فشھد علیھ حمران ورجل آخر قال فشھد أحدھما أنھ رآه یشربھا وشھد اآلخر أنھ رآه یقیئھا 

قال فقال عثمان إنھ لم یقئھا حتى شربھا فقال عثمان لعلي أقم علیھ الحد فقال علي البنھ الحسن أقم علیھ الحد قال فقال 
ولى قارھاالحسن ول حارھا من ت  

10                                                                                                                  .شكل الحدیث الشریف وترجمھ)  أ  
10                                                     .تب مدلال ومرجحاما االختالف بین االئمة الكرام في حد شرب الخمر؟ اك)  ب  
7                                                                                                    .اكتب اقوال العلماء الكرام في معني الخمر) ج  
4                                                                                             "قارھا ول حارھا من تولي"اوضح قولھ رض ) د  
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