
 أسئلة تجريبية لمادة مختلف الحديث لالنتساب

 السؤال األول
 ( أمام العبارات التالية: Хأو   √ضع عالمة )  

 )       (.خمتلف احلديث يكون التعارض فيه بني آية وحديث.  -
 )    (.مشكل احلديث ما كان التعارض فيه بني احلديث وأصل من أصول الشرع فقط.  -
 (. ال جمال للقول ابلتعارض بني احلديث الصحيح و احلديث احلسن. )     -
 )    (.االختالف يعود إىل فهم اجملتهد ال إىل النصوص الشرعية نفسها.  -
 )  (.االختالف موجود يف النصوص نفسها ففيها العام املخصوص واملطلق واملقيد واجململ واملبني. -
 )      (.يشرتط يف التعارض أن يكون بني حديثني يف مرتبة واحدة من القبول.  -
 . )     (.ر املراد من اللفظ عند مجهور العلماء غري الوقوف على ظاهر اللفظالوقوف على الظاه -
 الرتجيح مقدم على اجلمع عند اجلمهور. )       (.  -
 إمنا قدم اجلمهور اجلمع على النسخ ألسباب منها أنه به حيصل العمل مبجموع النصوص )    (. -
 ديث احلسن. )     (.ال جمال للقول ابلتعارض بني احلديث الصحيح و احل -

 السؤال الثاين
ْرُعُه َمْرُهونَ  ِه َوَسلهَم َوِد ْي َ َرُسوُل اَّللهِ َصلهى اَّللهُ َعَل ُويفِِ اَلْت تُ  َها َق ُهوِديٍِّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللهُ َعنْ  َد يَ  ٌة ِعْن

 كرها، وادفعها؟هناك عدد من أوجه اإلشكال في هذا الحديث اذ .ِبَثالِثنَي َصاًعا ِمْن َشِعريٍّ 

 السؤال الثالث
 اكتب مذكرات تعريفية ابلكتب التالية:

 مشكل الصحيحني.( 2                                   مشكل اآلاثر. (1

 السؤال الرابع
 ما أقوال العلماء يف التوفيق بني احلديثني التاليني، مع بيان الراجح:

رِ ( 1) لهمَ الزُّْه    ِه َوَس    ْي    َل لهى اَّللهُ َع ْ   ِاُ َع   ْن النه   َِِِّ َص    َيُّ   وَب ُص اَب أ ُت َأ ْع    ثِ   يِِ يَِ زِي   َد اللهْي  يِِ َع   ْن َعطَ   اِء بْ   ِن َي
َيُّ   وبَ  :قَ   الَ  ُ   و أ َب ُ   وا قَ   اَل أ ِرِب ْو َغ ِرُِقوا َأ ِك   ْن َش    ٍَ   اِئطٍّ َوال بَ    ْولٍّ َوَل لَ   َة ِب بْ  ِق ُلوا اْل ِب ْق تَ  ْس    ا ال :ال َت َن ِدْم َق    اَم فَ  شه   

ٍِْفُر اَّللهَ  ْستَ  ْنَحِرُف َوَن نَ  ِة فَ  َل بْ  ِق َوَجْدََن َمَراِحيَض ُجِعَلْت ََنَْو اْل  .فَ 
َنه   ُه قَ   الَ ( 2)  َعزِي   ِز أ ْب   ِد اْل َر بْ   ِن َع َم    َ   :َع   ْن ُع ده َح    َذا َف َذا وََك    ْن   ُذ َك    ي ُم َفْرِج    لَ   َة ِب بْ  ِق ْلُت اْل بَ  ْق تَ  ا اْس    َم   

ةَ  َش   ٍّْ َع  ْن َعاِئ الِ   ا  ِع  َراُ  بْ  ُن َم لَ  َة َلمه   بْ  ِق َل بِ  ِه اْل َب ْق تَ  ْس   ْن ُي َالئِ  ِه َأ َر َِ َم   لهَم َأ ْي  ِه َوَس   َل لهى اَّللهُ َع َأنه النه  َِّه َص  
 َْ ِل ْكَرُهوَن َذ ٍَُه َأنه النهاَس َي َل  .بَ 

 السؤال اخلامس
 ما أوجه التوفيق بني احلديثني التاليني:

 .ن مىت وال ختايروا بني األنبياءأنه قال ال تفضلوين على يونس ب عن رسول هللا ( 1
لهمَ  :َعْن َأِِب َسِعيدٍّ َقالَ ( 2 ِه َوَس  ْي اَل َرُسوُل اَّللهِ َصلهى اَّللهُ َعَل ِة َوال : "َق اَم  َي ِق يُِِد َوَل ِد آَدَم يَ  ْوَم اْل ََن َس  َأ
 "..َفْخرَ 



 أسئلة تجريبية لمادة مختلف الحديث لالنتساب

 
 لسادسالسؤال ا

 ما الفرق بني مشكل احلديث وخمتلف احلديث؟

 

  سابعالسؤال ال

 ما هي حمرتزات تعريف خمتلف احلديث؟

 

  منالسؤال الثا

 ما العالقة بني مشكل احلديث وخمتلف احلديث؟

 

    تاسعالسؤال ال

 ( أمام العبارات التالية: Хأو   √ضع عالمة )  

 . )       (.مهورجلالرتجيح مقدم عىل اجلمع عند ا -

 إنام قدم اجلمهور اجلمع عىل النسخ ألسباب منها أنه به حيصل العمل بمجموع النصوص )    (. -

 ال للقول بالتعارض بني احلديث الصحيح و احلديث احلسن. )     (.ال جم -

 )    (.ال يصار إىل الرتجيح مع إمكان اجلمع والتوفيق.  -

 )       (. مع إمكان اجلمع والتوفيق.ال يصار إىل القول بالنسخ  - 

 )      (.طريقة األحناف يقدم فيها الرتجيح عىل اجلمع والتوفيق. بخالف طريقة اجلمهور.  -

 )     (. االختالف بني حديث وحديث يدخل يف مشكل احلديث فكل خمتلف مشكل و ال عكس. -

 )     (. االختالف بالتعارض والتناقض بالنسبة إىل اجتهاد املجتهد ال يف نفس األمر. -

 

 العارشالسؤال 

 ما هي قاعدة خمتلف احلديث ومشكله عند اجلمهور؟ -1

 ملاذا كان اجلمع مقدمًا عىل الرتجيح والنسخ؟ -2

 متى يصار إىل القول بالنسخ؟ -3

 
 


