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راسات اإلسالمّية  الّد  
 يختار الممتحن أحد الموضوعين: 

 التحليل: الموضوع األول

غير  -إذا آان القرآن الكريم آالم اهللا، فإّن الحديث هو ما صدر عن النبّي 
آيات القرآن «مّية بسبب أّن آثيرا من ـوهو ما يلي القرآن في األه - القرآن طبعا

أو عمله فبّينها أو قّيدها جملة أو مطلقة أو عاّمة، فجاء قول رسول اهللا صلعم ـم
 .»أو خّصصها

ه أي في فترة من 35مصحف واحد في أّيام عثمان بن عّفان ـمع القرآن بـلقد ج
متأّخرة في خضم  في فترة أّما الحديث فلم يدّون إّال. يـاالستقرار السياسي الّنسب

الحديث من  »َوْضِع«مشكل ـجم عنها ما ُعرَف بـالّصراعات السياسّية التي ن
مييز الحديث الذي قاله الّرسول عن ـمتنازعة، وصعوبة تـقبل األطراف ال

غيره قصد تغليب رأٍي معّين، أو قصد إضعاف  »وضعها«أحاديث 
اءلون عن سحّدثون يتـوالمحّددة، ولذا آان الفقهاء ـعلى فكرة م »مشروعّيةـال«
قبل  وضع  »موضوعـال«تمييز الحديث الصحيح من الحديث سلم لمنهج األـال

 .معروفةـال »التعديل والتجريح«طريقة 
 

 السؤال:

مّيته والطرق التي سلكها ـاشرح هذا الّنص مع تعريف الحديث وبيان أه -1
  .العلماء لتمييز الحديث الّصحيح من غيره
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 اإلنشاء  :الموضوع الثاني
 

 :جاء في آتاب عمر رضي اهللا عنه إلى شريح القاضي
ما ـم يسن رسول اهللا صلعم، فاقض بـفي آتاب اهللا، ولفإن أتاك ما ليس «
مع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في آتاب اهللا وال سنة رسول اهللا ـأج

 .»جتهد رأيك فتقدمـم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تـصلعم، ول
 86 الفقه اإلسالمي للدآتور مصطفى سعيد الحسن ص لالكافي الوافي في أصو: من

 
 

 :السؤال

مراتبها وحجيتها، وأقسام آل ومتفق عليها ـحّلل هذا الكالم مبينا األدلة ال -
  .لةالدلدليل من حيث الثبوت وا
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