
 مجلة

 وإن الجنة، إلى طريقًا له اهَّلل سهل علمًا فيه يبتغي طريقًا سلك من

 العالم وإن يصنع، بما رضًا العلم لطالب أجنحتها لتضع المالئكة

 الماء، يف الحيتان حتى األرض يف ومن السماوات يف من له ليستغفر

 العلماء وإن الكواكب، سائر على القمر كفضل العابد على العالم وفضل

 العلم، وّرثوا إنما درهمًا وال دينارا   يوّرثوا لم األنبياء وإن األنبياء، ورثة

  .وافر بحظ أخذ أخذه فمن
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 حديث نبوي

 من إعداد طالبات الدفعة األولى



 األقدام بفضله أعان الذي هَّلل الحمد

 و الهالكة النفوس برحمته أنقذ و السالكة

ر  .اآلخرة يف َفَرغـب لليسرى شاء من يسَّ

 و السداد و التوفيق جل و عز اهَّلل نسأل

 الممات حتى الحق على الثبات و التوفيق

 له شريك ال وحده اهَّلل إال إله ال أن أشهد و

 و عانية ذليلة النفوس فكل القهر و العزة ذو

 بأمر القائم رسوله و عبده محمدا ان أشهد

 و سلم و عليه اهَّلل صلى عالنية و سرا ربه

 بيته آل على و األخيار صحابته على

 إلى إثرهم على سار من على و األطهار

 ، بعد أما. الدين يوم

 التابعة بيان لمجلة األول هو العدد فهذا

 ،مجلة بعد عن الداعيات تأهيل لربنامج

 الجماعة و السنة أهل منهج على شرعية

 الباب نفتح اهَّلل باسم. شهر كل مطلع تصدر

  دفات بين المشاركة باب بيان لطالبات

 طالبات ، تحملها قوية أياد ننتظر ، المجلة

  ، هبا تعلو الهمم ،ذوات تطعمها علم

 . صفحاهتا هتذب

 بكل عنا كفر و الدرجات هبا لنا ارفع اللهم

 و لنا اغفر ،و السيئات هبا خططناه حرف

 يا برحمتك المسلمين لجميع و لوالدينا

 على سلم و اهَّلل صلى و الراحمين أرحم

 .أجمعين صحبه و آله و محمد نبينا



  (منهج السالكين)الفقه مدارسة مادة 

  (كتاب التوحيد)العقيدة مدارسة مادة 

   (نخبة الفكر)الحديث مدارسة مادة مصطلح 

 فضل طلب العلم الشرعي

 مجلة

 تقديم وإخراج                                             مراجعة

 منية سعيدي                                         الباجييسرى  

 (الجزء األول) مصطلحات مهمة يف الفقه

 فوائد من دروس شرح كتاب التوحيد

 من إعداد طالبات الدفعة األولى



 إذا فاإلنسان وجل عز هَّلل عبادة الشرعي العلم

 بذلك ويرجو وجل عز اهَّلل يتعبد الحلقة يف جلس

  يرفع الذي بالعلم ينتفع أن يرجو أنه كما األجر،

 الكبيرة المعاين هذه اإلنسان استشعر فإذا غيره به

 تنزاح سوف اهَّلل بإذن الصعاب فإن العظيمة

 هبذه غيره يستصعبه ما يستسهل وسوف

 .إليها أشرت التي األمور وهذه االستشعارات

” 
” 

 الفقه يستعرض أن العلم لطالب ينبغي

 جهة على الفقه يأخذ أن قبل كامال استعراضا

 استعراضا استعرضه إذا ألنه والتدقيق التفصيل

 أن على يعينه هذا فإن مختصر كتاب من كامال

 .الفقه يتصور

” 

” 

من سلك طريقا يلتمس  ” 
 بهفيه علما سهل اهلل له 

 ”اجلنة طريقا إىل 
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 (114طه ) .{وقل رب زدين علمًا}

 (9الزمر ) .{قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون}

 (11المجادلة ) .{يرفع اهَّلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}

 (28فاطر ) .{إنما يخشى اهَّلل من عباده العلماء}
 

 اهَّلُل َعنُه قال
َ
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت  بهمثل ما بعثني اهَّلل ):  النبيقال : عن أبي موسى َرِضي

الناس فشربوا  هباأمسكت الماء، فنفع اهَّلل  أجادبمنها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكان منها 

منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء  وال تنبت كأل؛ فذلك مثل من فقه يف دين 

.ُمتََّفٌق َعَليهِ ( بهفعلم وعّلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى اهَّلل الذي أرسلت  بهاهَّلل ونفعه ما بعثني اهَّلل   

 

 اهَّلُل َعنُه أن النبيوعن 
َ
 اهَّلُل   سهل بن سعد َرِضي

َ
 َرِضي

ّ
لك من واحدا  خير ألن يهدي اهَّلل بك رجال   فواهَّلل): َعنهُ قال لعلي

.ُمتََّفٌق َعَليهِ ( حمر النعم  



 عز اهَّلل مراد عارفا الدين يف فقيها وصرت عليك وتعالى سبحانه اهَّلل منّ  إذا ،به واغتبط الحديث هبذا افرح

 اهَّلل يريد أن عظيم وصف كبير وصف الوصف هذا خيرا، بك أراد اهَّلل أن على عالمة هذه فإن وجل

 المجاالت من مجال يف عليك وحرص خيرا بك أراد وجيها أو مسؤوال أن لو خيرا، بك وتعالى سبحانه

 وتعالى سبحانه اهَّلل هو هنا المريد كان إذا فكيف عليك اهَّلل نعم أكرب من هذا فاعتربت

 بك أراد اهَّلل أن على مؤشر هذا فإن الشرعية القضايا من قضية فهمت أو األبواب من باب عليك فتح إذا

 هذا يف والمرابطة والطلب بالمواصلة منها استكثر لك الخير وجل عز اهَّلل إرادة من فاستكثر خيرا

 .العظيم المجال

 من أنه أو أثم أنه ذلك يعني وال خيرا به يرد لم وجل عز اهَّلل فإن الدين يف وجل عز اهَّلل يفقه لم ومن

 اهَّلل فقهه فالذي وجل عز اهَّلل من ومنح وهبات فضائل قضية القضية كذلك ليست المسألة النار أصحاب

 به تعالى اهَّلل يرد لم :نقول كذلك ليس والذي خيرا به أراد تعالى اهَّلل ربه، أمر من بينة على وصار الدين يف

 اهَّلل من ومنح فضائل قضية وأكرر قلت كما فالقضية الصالحات الباقيات يف آخر مجال له لكن خيرا

 .عباده من يشاء من على هبا يمن وتعالى سبحانه

 بهمن يرد اهلل ”
خيرا يفّقهه في   

“.الّدين  متفق عليه 

 :وسلم قال النبي صلى اهلل عليه 

 الدهشعبد الرحمن  .دالشيخ 
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 :البسملةالعلماء يستدلون يف إثبات 

 .الفاتحة هبابكتاب اهَّلل حيث أّنه افتتح : أوال

 “اهَّللبسم اهَّلل، من محمد بن عبد  ”الملوك بكتابة النبي صلى اهَّلل عليه وسلم ألنّه يكتب إلى : ثانيا
 .بما ورد يف اآلثار واألحاديث وإن كان فيها ضعف: ثالثا

 .من باب التربك بذكر اسم اهَّلل عز وجل: رابعا

 :أحكامتأيت البسملة على 

 .شرط كعند الذبح: الحكم األول

 .واجبة، كعند األكل: الحكم الثاين

 .مستحبة، كعند القراءة: الحكم الثالث

 .مباحة، وذلك عند فعل أمر مباح كالكتابة: الحكم الرابع

 .مكروهة، كمن يسمي يف الخالء ويجهر بذلك: الحكم الخامس

 .محرمة، وذلك عند فعل األمر المحرم: الحكم السادس

 البسملة

 :تفصيليف المسألة 

 قول اهلل ورسوله أعلم

 :يقول إذا سئل اإلنسان عن هذه األشياء يجب عليه أن  ..الساعة كنزول المطر، وقيام  يف املسائل الكونية

 اهلل أعلم .ألن النبي صلى اهَّلل عليه وسلم لم يخص بذلك                         

 :نقول فإننا  ..والحرام كالحالل  يف املسائل الشرعّية

 :نقول العلماء على جواز ذلك فإننا  إتفق يف حـياة النيب

علماء نجد يمنعون ذلك حفاظا على أكثر اختلف العلماء، ومن العلماء وهو  بعد وفاة النيب

 التوحيد ألن النبي صلى اهَّلل عليه وسلم مات وهذا اختيار جمع من العلماء منهم 

 :فيقالاأللباين رحمهما اهَّلل  والشيخ باز الشيخ ابن 

ومنهم من قال األمر فيه سعة، باعتبار أن النبي صلى اهَّلل عليه وسلم هو المشرع 

وهو المصدر يف التشريع فإّنه يعلم عن أحكام هذه المسائل، وهذا اختيار الشيخ 

   :يقالمحمد رحمه اهَّلل، فيجوز أن 

 

 اهلل أعلم

 اهلل ورسوله أعلم

 اهلل ورسوله أعلم



   :المختصر

 .معناه وُكثر لفظه قل ما كل هو

 .للسعدي السالكين منهج .الفقه يف مختصر هذا:مثال

 :الفقه

 عليه موسى عن تعالى قوله ومنه الفهم :لغة

 .(قولي يفقهوا لساين من عقدة واحلل):السالم

 .(الدين يف يفقه خيرا   به اهَّلل يرد من)السالم عليه وقوله

 :الشرع يف

 .والَعَملية الَعَقدية اهَّلل حكامأ معرفة

 االعتقاد مسائل يف كتابًا رحمه حنيفه أبو صنف وقد

 اإلسالم صدر يف أطلق الفقه ألن “األكرب الفقه” سماه
 أو اعتقادية كانت سواء الشرعية األحكام فهم على

 .عملية

 :االصطالح يف

 .التفصيلية دلتهاأ من العملية الشرعية األحكام معرفة

  األحكام تخرج حتى العملية األحكام قول جدا   مهم

  .( العقدية العلمية)
 :العلمية األحكام

  وصفاته اهَّلل أسماء ومعاين التوحيد  كأنواع  العقيدة هي

 علوم من ونحوه الشرك أنواع ومعرفة خالصواإل

 .العقيدة

 :العملية األحكام 
 .الخ..واألشربه والبيوع والزكاة كالصالة

 حتى العملية الشرعية األحكام معرفة الفقه فنقول

 هي وإنما عملية ليست ألهنا العلمية األحكام تخرج

 .اعتقادية أحكام

 :التفصيلية بأدلتها معنى 
 .الصحيح والقياس واإلجماع والسنة الكتاب من األدلة

   البقرة سورة يف تعالى قوله للصالة الشرعي الدليل مثل

اَلةَ  َوَأقِيُموا) َكاةَ  َوآُتوا الصَّ اكِِعينَ  َمعَ  َواْرَكُعوا الزَّ  (الرَّ

 

 حكامأب الطهارة؟ بكتاب الفقه كتب العلماء افتتح لماذا

 الطهارة؟ ومسائل

   بعد األركان دأح وهي الصالة مفتاح الطهارة ألن

 .الشهادتين

 :الطهارة تعريف 

  :لغة
 .األقذار عن والنزاهة النظافة

 :اصطالحا 
 .الخبث وزوال معناه يف وما الحدث ارتفاع

 :الحدث 
 ونحوها الصالة من يمنع بالبدن يقوم معنوي وصف

 .الطهارة له يشرتط مما

 :معنوي وصف

 يمكن حسيًا شيئًا فليس معنوي وصف الحدث أن أي

 يظهر ال خرج نإ حاجته لقضاء يدخل فالذي مشاهدته

 .محدثًا ويسمى تغيير أي عليه

 :قسمين إلى الحدث ينقسم 

 :أصغر حدث 
 وأن النية مع وءضالو أعضاء على فيه الماء مرور يكفي

 عنه ينوب ما استعمل استعماله عن عجز أو الماء فقد

 .الرتاب وهو

 :أكرب حدث 
 يف الماء باستعمال ويزول والنفاس والحيض كالجنابة

 .النية مع البدن جميع

 :نوعين الطهارة 
 .بالبدن تختص حدث طهارة-١

 البدن يف وتكون حسية طهارة وهي نجس طهارة-٢

 .البقعة والثوب

 :النجاسة تعريف 
  حسًا المستقذر وأما شرعًا المستقذر األمر هي

   .النجاسة يف يدخل ال (وغيره كالمخاط)

 :قسمان النجاسة

 جسم نفس يكون أن وهي :عينية-١

 الحمار وروث والبول كالغائط نجسه(عين)الشيء

 .اللحم مأكول غير وبول روث وكل

 وتقع طاهرة عينه الشيء يكون أن وهي :حكمية-٢

 على وقع كبول حكمًا نجسًا فيصبح نجاسة عليه

 .حكمًا نجسًا فيكون الثوب
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 ؟ هبا نتفقه التي العبادات هذه ماهي (العبادات فقه) المنهج اسم :1السؤال

 (الحج الزكاة،الصوم، الصالة،) :الجواب

 ؟ تجيبين كيف المسألة، تبحثِي لم أنِت  لكنك لشيخ، قوال فيها سمعِت  مسألة عن واحدة سألتك :2 السؤال

   .. وكذا كذا يقول فالن الشيخ  :أقول :الجواب

 يفعل؟ ماذا ،به يتيمم ترابا يجد ولم الوضوء، يستطيع وال بالمستشفى مريض شخص :3 السؤال

 ..ونحوه غبار من الغرفة يف تصاعد بما يتيمم :الجواب

 المثال ؟مع ( ماال نفس له سائلة)الميتات قوله يف االستثناء من  مامعنى: 4السؤال 

 ..ذباب بعوض، : مثال دم،  بهالذي ليس :  الجواب

 الشارح ؟الدم النجس الذي رجحه  ماهو: 5السؤال 

 .الدم المسفوح، والخارج من السبيلين: الجواب

 ولماذا ؟ ؟ بهطعم ولون الصدأ هل يتوضأ  بهأصبح إنسان عنده خزان ماء قديم وتأثر بالصدأ : 6السؤال 

 .ألنه تغير بشيء طاهر، فالماء باق على اسمه بهيتوضأ : الجواب

 النجسة ؟الميتات الغير  ماهي: 7السؤال 

 .، ميتة الجراد، ميتة السمكاألدميميتة : الجواب

 والفضة ؟الوضوء يف آنية الذهب  ماحكم: 8السؤال 

 .يجوز، ألن النهي يف الحديث عن الشرب واألكل: الجواب

 التسمية ؟إذا أراد دخول الحمام، أين تكون : 9السؤال 

 .خارج الحمام: الجواب

 الشرعي ؟الحكم  ماهوشخص بحجرين فقط فطهر المحل،  استجمرإذا : 10السؤال 

 .البد أن يكمل الثالثة حتى لو طهر المحل: الجواب
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 الطهارة الشرعية لها نوعان، ما هما؟: 11السؤال 

 .الخبث وازالةرفع الحدث : الجواب 

الشاي، ماء وقعت فيه ورقة زعفران فتغير لونه إلى ) اليجوزسأذكر أشياء ما الذي يجوز فيه الوضوء وما : 12السؤال 

 ؟( الصفرة، العصير،  ماء الورد

 :الجواب

 (ألنه خرج عن مسمى الماء اليجوز)الشاي 

 (على مسمى الماء، والزعفران ليس بنجسباقيا يجوز، ألنه الزال )الصفرة ماء وقعت فيه ورقة زعفران فتغير لونه إلى 

 (ال يجوز، ألنه خرج عن مسمى الماء)العصير 

 (على مسمى الماء، والورد ليس بنجسباقيا يجوز ألنه الزال )الورد  ماء 

 بول ؟الوضوء من خزان وقع فيه  ماحكم: 13السؤال 

 .ان تغير لونه أو طعمه ال يجوز، وان لم يتغير يجوز: الجواب

الوضوء  ماحكم وطعمه؟قد وقعت فيه حمامة حتى غيرت ريحه  بهإذا استنكرنا ريح الماء يف بيتنا، فإذا : 14السؤال 

 ولماذا ؟، به

 .تغير ريحه وطعمه، وميتة الحمامة نجسةألنه قد  بهيجوز الوضوء ال : الجواب

ذهبنا إلى اسرتاحة أو استأجرنا شقة، فلما حضرت الصالة بحثنا عن صاحب الشقة أو االسرتاحة : 15السؤال 

 الوقت ؟وهل ننتظر حتى لو خرج  نفعل ؟وما وجدناه، فماذا لنصلي، لنسأله هل األرض طاهرة أم غير طاهرة 

 .صلوا يف شقتكم ويف أي مكان تجدونه، ألن األصل الطهارة يف المكان حتى نتأكد أنه نجس: الجواب

   واألنثى ؟لماذا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الذكر  :16السؤال 
   .استعمال و ليس مقام أكل وشرب و   ألن المقام ليس مقام لبس و تحلي :الجواب 

 الدم المسفوح؟ ماهو :17السؤال 

   .الحياةهو الدم الذي يخرج من البهيمة وهي على قيد  :الجواب 

  الطهارة؟باب اآلنية يف أحكام  ماعالقة :18السؤال 

 .الماء سائل ال يمكن حفظه إال يف إناء ليستعمله المتطهر :الجواب

اذكري اثنتين من معجزات رسول اهَّلل صلى اهَّلل عليه ( وأيده بالمعجزات الدالة على رسالته)المؤلف قال  :19السؤال 

   سلم ؟و 

   .والمعراج،اإلسراء القمر انشقاق   :الجواب

السعدي رحمه اهَّلل يذكر الراجح من األقوال تبعا لألدلة الشرعية وليس تبعا للحنابلة  عبد الرحمن الشيخ  :20السؤال 

 وهذا من معالم منهجه لماذا؟

 ألنه عالم مجتهد وليس مقلد  :الجواب
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 محرما ؟( الرحيم قول بسم اهَّلل الرحمن )يكون متى   :1السؤال

 .ند فعل األمر المحرم كشرب الخمور أو الدخانع :الجواب

 بدعة ؟(   الرحيمبسم اهَّلل الرحمن )قول متى يكون   :2السؤال 
 .كالبسملة عند اآلذان والصالة بهمن يلتزم بالبسملة عند الفعل الشرعي الذي لم يرد  :الجواب

(  الطاغوت ولقد بعثنا يف كل أمة رسول أن اعبدوا اهَّلل واجتنبوا )تعالى قال    :3السؤال 

 ؟( اجتنبوا) وقال ( اعبدوا) قال لماذا

 الن التوحيد قائم على اإلثبات والنفي :الجواب

اخوف ما أخاف عليكم ) وسلم لماذا قال الرسول صلى اهَّلل عليه   :4السؤال 

 ؟ مع أهنم الصحابة و هم من خير القرون( الشرك االصغر

 الشرك االصغر  ألنه أكثر ما يقع بين الصالحين :الجواب

  أمور ؟يتحقق التوحيد بثالث    :5السؤال 
 .العمل-االعتقاد-العلم  :الجواب 

 ما الفرق بين الشرك االصغر والشرك االكرب؟  :6السؤال 

 :الفروق من  :الجواب 

 .يخرج ال :  واالصغر، الملة يخرج من : االكرب 

 .يحبط ال :  واالصغر، العمل يحبط : االكرب 

 .يخلد ال :  واالصغر، النار صاحبه يخلد يف : االكرب 

 المباركة ؟االعيان   اذكري بعض من  :7السؤال
 .ماء زمزم-الخيل-الزيتون  :الجواب

(  رقبة من قطع تميمة من إنسان كان كعدل )عنه رضي اهَّلل  جبيريف حديث سعيد بن   :8السؤال 

 لماذا ساوى الرسول صلى اهَّلل عليه وسلم بين عتق رقبة وقطع التميمة؟

 .االيمان الشرك إلى  ألن الرقبة نقل من العبودية الى الحرية اما قطع التميمة فهي نقل من :الجواب

اجعل لنا ذات ) الحديث شبه الرسول صلى اهَّلل عليه وسلم قول الصحابة يف  :9السؤال 

 لماذا؟  (...ندعوه اجعل لنا إلها ) موسى بقول قوم ( الخ..أنواط أنواط كما لهم ذات 
 .بالحقائق العربة  وانماالن كال الطلبين بمعنى واحد فالعربة ليست باأللفاظ  :الجواب
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 التوحيد ؟اذكري أحد شروح كتاب  :10السؤال 

 ...المفيد ، ، القول الحميد ، تيسير العزيز المجيد فتح  :الجواب

 :التوحيد أقسام  ماهي :11السؤال 

 ،توحيد الربوبية  :الجواب

 ،االلوهية توحيد و

 ..والصفات االسماء توحيد و

 هما ؟التوحيد قائم على أمرين :12السؤال 

   ،لنفيا: لجوابا

 . واالثبات                

 هما ؟ما :طائفتين وان عيسى عبد اهَّلل ورسوله رد على   :13السؤال 

 .اليهود والنصارى :الجواب

 االكرب ؟ما ضابط الشرك  :14السؤال 

 .صرف العبادة لغير اهَّلل :الجواب

 االصغر ؟ما ضابط الشرك  :15السؤال 

 :الضوابط من  :الجواب

 .العبادة كل وسيلة الى الشرك االكرب ولم يبلغ رتبة  -

 .أصغر أنه شرك  الشرعكل ما ورد يف  -

 .معرف ما جاء لفظ الشرك او الكفر منكر غير  -

 .االلفاظ ما يكون يف  -

 .االسباب ما يكون يف  -

 رد على طائفة تقول بأن اهَّلل ال يغفر كبائر الذنوب؟( ويغفر ما دون ذلك)تعالى يف قوله  :18السؤال 

 .الخوارج: الجواب 

 رد على طائفة تقول بأن اهَّلل يغفر لكل أحد؟ (لمن يشاء)تعالى وقوله  :19السؤال 

 .المعتزلة :الجواب

 أصغر ؟كيف يكون السبب شركا :16السؤال 

   ،باخرتاع سبب ليس صحيحا  :الجواب

 .الحقيقيتعظيم السبب                   

 الدعاء ؟أنواع  ماهي:17السؤال 

 ،دعاء العبادة  :الجواب

 .المسألة ودعاء                  
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 اآلية هو الشارع لسان يف الذي إنما السنة، يف وال الكتاب يف ال الشرع لسان يف ليست معجزة كلمة

 “آليات ذلك يف إنّ ” تعالى وقوله “آلية ذلك يف إنّ  ” وجل عز اهَّلل قال كما
                للسان موافقا كان ما واألسلوب التعبير فخير معجزات، عوض آيات يقال أن القرآين التعبير

 .واألولوّية األفضلّية باب من فهو الشارع،



 ما الهدف من هذا العلم؟ :1السؤال 

 .الصحيح من الضعيفنميز  بههو هدف كبير جدا و  :الجواب

 اذكري أبرز المؤلفين لعلم مصطلح الحديث؟ :2السؤال 

 .، ابن حجر رحمة اهَّلل عليهمالصالح ، ابن البغدادي ، الخطيب الحاكم ، الرامهرمزي :الجواب

 ما السند؟ :3السؤال 

السند هو سلسلة الرواة الذين  :الجواب

 .رووا الحديث

 الخرب ؟ما هي أقسام  :4السؤال 

 .،غريبعزيز ، مشهور ، متواتر  :الجواب

 ذلك ؟ما الحديث الغريب و ما  المثال  على  :5السؤال 

رواه عمر رضي اهَّلل »بالنيات إنما األعمال »حديث هو الذي جاء من سند واحد  مثل :الجواب 

 .،و لو تعدد يف آخر السند رواة كثر( أن يوجد يف طبقة أو طبقتين راو واحد)عنه 

 ما شروط المتواتر عند األصوليين؟:6السؤال 

 .أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب :الجواب

 .دالسنأن تكون هذه الكثرة يف جميع طبقات 

   .يفيد العلم

 المقبول ؟ما  الحديث :7السؤال 

 المقبول هو الحديث  :الجواب

 ،الصحيح  لذاته و لغيره 

   .لغيرهو الحسن لذاته و 

 لذاته ؟ما هي شروط الصحيح  :8السؤال 

 ،تام الضبط ل،عد ما  نُقل  عن :الجواب

 .غير معلل و ال شاذ د،متصل السن

 بالعدل ؟ما المقصود  :9السؤال 

 .أن يكون صاحب تقوى و مروءة و يف كتب الجروح التعديل تجد كلمة ثقة :الجواب

 ؟ اإلنقطاعما هي صور   :10السؤال 

 .اإلرسالوالتدليس  :الجواب

2017/11/16،15الموافق لـ   هـ1438/2/27،26: تاريخ المدارسة  

12 



 معلل ؟ما المقصود بغير  :12السؤال 

 .سبب خفي غير ظاهر ُيْكَشُف بجمع الطرق و التعب و التنقيب بهأي يوجد  :الجواب

 ُهريرة ؟عن أبي  المسيبماذا اعترب العلماء رواية الزهري عن سعيد ابن  :11السؤال 

 .اعتربوها من أعلى األسانيد صحة :الجواب

 قوي؟هما يكللماذا قدم صحيح البخاري على مسلم بالرغم من أن  :13السؤال 

، واالنتقاء عنده أشد بالنسبة لرجال أشد البخاري كانت شروطه يف الصحة  :الجواب

 .هو  شيخ مسلمالبخاري فاألسانيد و ناهيك  عن هذا 

 أذكري رتب الصحيح؟ :14السؤال 

م صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم : الجواب  ُقدِّ

 .ثم ما صح بعد ذلك

 المثال ؟ما المقصود بتام الضبط مع ذكر : 15السؤال 

   .كتابضبط صدر و ضبط :الجواب 

 ، الشعبي و الزهري كتاب  إسحاق بن محمد بن حكيم ال يحدث إال من : مثال 

، يونس بن يزيد األهلي تلميذ الزهري إذا حدث من كتابه بحفظهما ال يحدثان إال 

 .أتقن و إذا حدث من حفظه بدا الخلل

 ما شرط الحديث المتواتر؟ :16السؤال 

 :الجواب

 .أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب

 .وأن يستمروا يف جميع طبقات السند

 ما أقسام الحديث االحاد؟ :17السؤال 

   المشهور :الجواب

 العزيز                

 .الغريب                

 قارين بين ضبط صدر وضبط كتاب؟ :18السؤال 

 (ال يكتب) ضبط صدر أي حافظ صدر :الجواب

 وضبط كتاب ال يحفظ لكن عنده كتاب صحيح

 ما المراد براو خفيف الضبط؟ :20السؤال 

هو الراوي الذي ال نعرف حفظه  :الجواب

 الى الضعف  الينزلهالتام وُتكلم فيه بكالم 

 ومسلم ؟معنى على شرطي البخاري  ما : 21السؤال  
 هبااننا وجدنا حديثا بإسناد موجود يف الصحيحين بالصفة والكيفية التي أخرج  :الجواب

 .البخاري ومسلم

 

 حدد الحافظ ثالثة قرائن عدديها؟:19السؤال 

 .إخراج البخاري ومسلم :الجواب

 .كثره الطرق

 .حفاظ أئمهأن يكون من رواية 
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 مجلة

 من إعداد طالبات الدفعة األولى


