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   13،  12،  11:الدرس الصويت (6) الورقة:            نرش البنود عىل مراقي السعود 

  202 _التاريخ:    /      / .........................اسم الطالب: ...............................

 العبارة اخلطأ.: ضع إشارة  صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ  أمام  1س

 دنباعتبار الس  حجيالرت :تبار حال الراوي معناهباع  الرتجيح()       

 املتنباعتبار   حجيالرت :تبار حال الراوي معناهباع  الرتجيح()       

 عدي  فظ احليد يف  والز  ه  وعل *  ات بالسندحاملرج قد جاء يفقول الناظم:   ة يفدبضم الواو املشده       علو  ()       

 عدي  فظ احليد يف والز   ه وعل  * ات بالسندحاملرج قد جاء يف:  قول الناظم ة يفدالواو املشد  بنصبه       علو  ()       

 عدي  فظ احليد يف  ه والزوعل  * ات بالسندحاملرج قد جاء يف: هذا تضبط يف قولهك     د     ع     ي  ()       

 عدي  فظ احليد يف  ه والزوعل  * ات بالسندحاملرج قد جاء يف: هذا تضبط يف قولهك     د     ع     ي  ()       

 ل السند الناز هو بل السند العايلمقا()       

   زيادة احلفظ    هو  يف الرتجيح بل السند العايلمقا()       

 سند عىل اإلسناد مع أهنام خمتلفانيصح إطالق ال()       

 صىل اهلل عليه وسلمنبي راوي والني الوسائط بهو قلة العلو اإلسناد  ()       

 صىل اهلل عليه وسلمنبي راوي والني الوسائط بال كثرةهو علو اإلسناد  ()       

 يرجح املكلف وقت األداء والتحمل عىل املكلف وقت التحمل فقط ()       

 واألداء.  عىل املكلف وقت التحملفقط  يرجح املكلف وقت األداء  ()         

 ل صفاسترت دون  ري الرفع املجيوز العطف عىل ضمثر يف الن()       

 دون فاصل تصلامل عطف عىل ضمري الرفعفشا يف الشعر ال()       

 دون فاصل املسترت عطف عىل ضمري الرفعفشا يف الشعر ال()       

 احلج عىل خرب ابن القاسمب يف    ه                 يرجح خرب ابن و  ()       

 فردةم الكلمة معنى  غة موضوعهاالل()       

 بقبل الرتك الكلمة معنى  غة موضوعهاالل()       
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 بقبل الرتك الكلمة معنى موضوعه  النحو()       

 بعد الرتكيب الكلمة معنى موضوعه  النحو()       

 ي معنى حيسن السكوت عليه ؤدالكلمة يف النحو ما ي()       

 ألفاظهاباللغة ألنه أدرى بمقاصد  امل يرجح الع()       

 لل يف العبارةمن الزأبعد  ألنه   حوبالنامل يرجح الع()       

       يغة                         ري عن املعنى بأكثر من ص  علم البيان يعنى بالتعب()       

 يانموضوعات علم البمهزول الفصيل من  كثري الرماد،  :عبري عن الكريم بأنهالتتعدد  ()       

 ا  معنى الضبط يف الرتجيح أنه ال خيطيء يف الرواية أبد()       

  قليالخيطيء   معنى الضبط يف الرتجيح أنه ()       

 كثري اخلطأ يف الرواية يعترب غري ضابط ()       

 ماتاجتناب الشبهات خوفا من الوقوع يف املحر: الورع  ()       

 نحو.من موضوعات علم ال جبان الكلب، بحر ال ينضب، :عبري عن الكريم بأنهالتتعدد  ()       

 .ا إيراد املعنى الواحد بطرق متعددة وتراكيب متفاوتةول وقواعد يعرف ب أصعلم البيان:()       

 املجاز والتشبيه والكناية من موضوعات علم اللغة ()       

  البياناملجاز والتشبيه والكناية من موضوعات علم  ()       

 النحواملجاز والتشبيه والكناية من موضوعات علم  ()       

 الفطنة يقابلها الغفلة ()       

 الفطنة يقابلها عدم الضبط  ()       

 فل  املغ الضابط للرواية يقابله()       

 الغفلة: عدم الفطنة لتمييز الصواب من اخلطأ.()       

 حلديث احلسن  ا فيعارض ه         سن ا لغريححتى يصري  ،رقطبكثرة ال  يفوى الضعيق  قد()       

 الصحيححلديث  ا فيعارض ا لغريه   ح  يصح حتى يصري ،رقطبكثرة ال  يفوى الضعيق  قد()       
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 ديث الضابط ال تكون معارضة حل الضعيف طرقإذا قلنا املرجح هو زيادة الضبط فإن كثرة ()       

 ديث الضابط تكون معارضة حل الضعيف طرقإذا قلنا املرجح هو زيادة الضبط فإن كثرة ()       

 ق  ذهي احل :طنةالف()       

 أي دون ذكر حرف العطف   معطوف بمحذوف معنى  ()       

 سترت  امل ري الرفعفاصل إذا عطف عىل ضمأي دون ذكر    معطوف بمحذوف معنى  ()       

 املتصل ري الرفعفاصل إذا عطف عىل ضمأي دون ذكر    معطوف بمحذوف معنى  ()       

   االعتقاد سنح يكون الروايف املرجحات أن يبعدم البدع   املراد()       

 من فقد البدعة   خصعتقاد أحسن اال()       

 من فقد البدعة   أعمعتقاد  حسن اال()       

 قه يف احلج من ابن القاسمأف ابن وهب()       

 ج من ابن وهب  أفقه يف غري احلاسم  القابن  ()       

  يل البدعإذا كان قلحات  رجاملفقد البدعة يعترب من  ()       

 البدعة ولو واحدة فيه      وتض  حات  رجاملفقد البدعة يعترب من  ()       

 د البدعة اعتبار فقجيح بتدع نفس مسألة الرتجواز الرواية عن املب()       

 د البدعة اعتبار فقجيح بالرتخمتلفة عن مسألة   تدع الرواية عن املب()       

 دون فاصلاملتصل  عطف عىل ضمري الرفع   (مسنا وأهلنا الض)ه تعاىل:  قوليف()       

 دون فاصلاملتصل   النصبعطف عىل ضمري   (مسنا وأهلنا الض)ه تعاىل:  قوليف()       

 دون فاصلاملتصل عطف عىل ضمري الرفع   (آباؤناوعدنا نحن و)ه تعاىل:  قوليف()       

 له: نحن.قو  بفاصلاملتصل عطف عىل ضمري الرفع   (آباؤناوعدنا نحن و)ه تعاىل:  قوليف()       

  دون فاصل تصليكثر يف النثر العطف عىل ضمري الرفع امل()       

 .مطلقاتجريح يف وصف البدعة تبديع والترب أقوال غالة الال تع()       

  .وصف التبديع جيب أن يكون من عامل عارف بأصول البدعة()       
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 جرأة عىل الدين. بدعةالسنة بالأهل  التبديع غالة    وصف()       

 اياوي خارجن الراكاوي إذا  رد اإلمام البخاري رواية الر()       

  يارافضاوي ن الراكاوي إذا  رد اإلمام البخاري رواية الر()       

 لعمران بن حطان اخلارجي  حديثا اإلمام البخاري   خرج()       

  شيعي رافيض.أنه مع        عني  لعبد امللك بن أحديثا اإلمام البخاري   خرج()       

 بول رواية املبتدع ابتداءيلزم من القول الرتجيح باعتبار فقد البدعة ق()       

 :من املرجحات بالسند اعتبارهب ما يأيت : وضح معنى2س

 :تبار حال الراويالرتجيح باع-1

 فقد البدعة من املرجحات:  -2

 علو السند: -3

 الضبط:-4

 الورع:-5

 :الضبط -6

 فطنة:ال-7

 ثرة الوسائط.كد التعارض جح عنرأصىل اهلل عليه وسلم  اوي والنبي ط بني الرسائملاذا تكون قلة الو:  3س

 .ادبني الفرق بني السند واإلسن: 4س

 عدي  فظ احليف  يدوالز  ه  وعل  *** ات بالسندحاملرج قد جاء يف:  5س

 جحات بالسندرملمرجحني من ا البيتاستخرج من -1

 مبنيا للمفعول فعال   يتالباستخرج من -2

 للفاعلمبنيا فعال   يتالباستخرج من -3

 وع يف احلرامخشية الوقالورع ترك املباحات  -4
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، وقد السند باعتبار باعتبار حال الراوي معناه: الرتجيح  د وجوه الرتجيح، والرتجيحهذا رشوع يف تعد:  6س

ه ، ومل أتعنينيرض للرتجنينييح بنينيني وبنينيني مقابلنيني ه  كنينيرذأللرتجيح بنينيني منينيا    كرهاذأيف مجيع الرتاجيح التي    ضتتعر

ه ، قنينيال يف عنينيىل ظنينين املجتهنينيد ترجيحنيني   بيغلنيني ها مع بعض ، ألن املدار يف مجيع ذلك عىل منينيا  املذكورات بعض

 ه، إذ التنصيص عىل مجيعها مما يمتنع للتطويل البالغ إىل الغاية  هنيظن م املجتهدكاآليات البينات: ينبغي أن حي

 اضبط الكلامت التي حتتها خط ضبطا تاما-1

 ةالصنينيف  يذكر طرق الرتجنينييح بنينيني  مقالبها كالفقه وعدم الفقه، ومللناظم الرتجيح بني الصفة وذكر ا  علل:-2

 قه وعلو السند.كالف

 من املقصود بقوله قال يف اآليات البينات.-3

 ع دالب دقف  طنةفه ووضبط ... عور والنحو واللغة فقهوال: 7س

 ، مع ضبطها بالشكل ضبطا تاما. البيتباملرجحات الواردة يفح املقصود بكل وض-1

 القرآن والشعر.  للغوية منواهد اشح بالمع التوضي  والفقه عىل معطوفني اذكرمها :مل عطف قولهتحي-2

 والشعرية.نية ان الشواهد من القرآرت مع بيمستري رفع م بأنه عطف عىل ضم ش االعرتاض عىل الناظناق-3

ي،  به املرو املتعلق                  ه فقيه ا يف البابح الراوي  كونيعني أن مما يرج)مرجع الضمري بني معقوفتني: كتب ا -4

الفقه  م زائدقد [ ، وكذا ي           [ عىل خرب الفقيه بغريها]             م خرب الفقيه با]دفإذا تعلق يف البيوع مثال، ق

             منه] [ أفقه       [ ألنه]         القاسم فيه] عىل ما رواه ابن يف احلج ب وه رواه ابن م خربعىل غريه ، فيقد 

 [.            ه][ يف غري                منه]  القاسم أفقه كان ابن [ وإن         [ فيه]

 

 

    

  

 2022-شوال -9

11-5-2022 
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 مع التمنيات لكم بالتوفيق ،،،، 

 أستاذ املادة د. وليد مصطفى شاويش 


