
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مراجعة الدرس األول

 

 ـ أذكر اسم الكتاب مع ذكر اسم مؤلفه وتاريخ وفاته؟1

 ـ أذكر فائدة علم احلديث؟2

 من هو أول من صنف يف علم احلديث؟ـ 3

 ـ من هو الذي ألف يف أغلب أنواع احلديث؟4

 بابنته؟يخ احلافظ بن كثري ومن هو الذي تزوج أذكر مخسة من مشا ـ5

 ـ أذكر مخسة من الكتب اليت ألفت يف علم احلديث مع ذكر اسم مؤلفيها؟6

 ـ أذكر مخسة من مؤلفات احلافظ بن كثري؟7

 

 مراجعة الدرس الثاني

 ـ عرف احلمد؟1

 ـ عرف العبادة؟2

  ـ ما معنى أما بعد؟3

  يف أول من قال ) أما بعد ( ؟ـ أذكر األقوال 4

 ـ كم عدد أنواع احلديث اليت ذكرها ابن الصالح رمحه اهلل5

ـ ماهي العالقة بني كتاب احلاكم وكتاب ابن الصالح وكتاب املصنف ابن كثري 6

 وكتاب البيهقي؟

 مراجعة الدرس الثالث

 

 ـ ملاذا ذكر املصنف أنواع احلديث اليت سردها ابن الصالح؟1

 ـ ملاذا مل يرتب احلافظ ابن الصالح أنواع احلديث الرتتيب املعروف عند احملدثني؟2

 ـ أذكر انتقادين للحافظ ابن كثري على ابن الصالح؟3

 بنفسه؟ـ أذكر الدليل على أن األوىل للداعي أن يبدأ 4

 ـ من هو أول من حصر أقسام احلديث يف ثالثة أقسام واذكر األقسام الثالثة؟5

ـ أذكر وجه انتقاد احلافظ بن كثري على ابن الصالح تقسميه للحديث إىل 6

 ثالثة أقسام؟

 مراجعة الدرس الرابع

 

 ـ أذكر تعريف ابن الصالح للحديث الصحيح؟1

 ريف ابن الصالح؟ـ ما هو املقصود باحلديث الصحيح يف تع2

 ـ هل خيتص الصحيح باملرفوع أم ال؟3

 ـ هل يشرتط يف املسند أن يكون مرفوعا ًً مع بيان اخلالف يف ذلك؟4

 ـ عرف العدل؟5

 ـ أذكر قسمي الضبط مع التعريف؟6

 ـ أذكر أقسام احلديث الثالثة باعتبار قائله مع تعريف كل قسم؟7

 ـ عرف الشذوذ؟8

 ـ عرف احلديث املعل؟9

 أذكر مخسة من علماء العلل؟ ـ10

 ـ عرف املرسل؟11



 ـ عرف املنقطع االصطالحي؟12

 ـ عرف املعضل؟13

 ـ أذكر تعريف ابن كثري للحديث الصحيح؟14

ـ هل يشرتط يف احلديث الصحيح أال يكون غريبا ًً مع ذكر مثال حلديث 15

 صحيح غريب؟

 ـ هل يشرتط يف احلديث الصحيح أن يكون مشهورا ًً 16

 شروط احلديث اخلمسة؟ ـ عدد17

 ـ أذكر أصح األسانيد واخلالف الذي ذكره املصنف فيها؟18

 ـ هل درجة األحاديث الصحيحة واحدة ال تتفاوت؟19

 ـ أذكر فائدتني من فوائد معرفة أصح األسانيد؟20

 
 مراجعة الدرس اخلامس

 

 ـ من هو أول من اعتنى جبمع احلديث الصحيح؟1

 كتاب اهلل عز وجل؟ـ أذكر أصح الكتب بعد 2

 ـ ما هو الفرق بني شرط البخاري ومسلم؟3

 ـ أيهما أرجح صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ وملاذا؟4

 ـ ما معنى كون البخاري رمحه اهلل أول من مجع احلديث الصحيح؟6

 ـ هل كان احلديث الصحيح موجودا  ومدونا قبل زمن البخاري رمحه اهلل7

 مسلم عن صحيح اإلمام البخاريـ مباذا امتاز صحيح اإلمام 8

 ـ ما هو سبب تأليف البخاري لصحيحه؟9

 ـ هل أخرج البخاري يف صحيحهما مجيع األحاديث الصحيحة؟10

 ـ ما معنى قول بعض العلماء أحفظ مائة ألف حديث؟11

 ـ أذكر عدد األحاديث يف صحيح البخاري واليت يف صحيح مسلم؟12

 

 مراجعة الدرس السادس

 

ـ ماذا قال احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب األخرم خبصوص األحاديث اليت فاتت 1

 البخاري ومسلما؟

 ـ مباذا ناقش وتعقب ابن الصالح احلافظ أبا عبداهلل األخرم؟2

 ـ أذكر تعقب املصنف البن الصالح خبصوص مستدرك احلاكم؟3

 احلاكم يف مستدركه؟ـ من هو الذي تعقب 4

 ـ أذكر صورتني من صور أوهام احلاكم؟5

 ـ هل يلزم البخاري ومسلما ًً إخراج األحاديث اليت ألزما بإخراجها وملاذا؟6

 واذكر مؤلفني ممن ألف فيه؟ املستخرجـ عرف 7

 ـ أذكر فوائد ثالث من فوائد املستخرج؟8

 ـ عرف املسند؟9

 ـ مباذا امتاز مسند اإلمام أمحد؟10

 مراجعة الدرس السابع

 

 ـ هل يوجد احلديث الصحيح يف غري الصحيحني؟1

 ـ هل جيوز التصحيح والتضعيف يف زمن املتأخرين ومن الذي خالف يف ذلك؟2

 ـ عرف املعجم؟3



 ـ ما هو املقصود بالفوائد؟4

 ـ ما هو املقصود باجلزء؟5

  البحر؟ـ متى يطلق 6

 النظر اىل أحوال الرواة يكون من جهتني اذكرها؟ -7

 ماذا قال علي بن املديين يف الباب الذي ال جتمع طرقه  -9

ماذا رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية خبصوص كتابي املختارة للمقدسي 10

 واملستدرك للحاكم 

ـ ماذا رجح ابن الصالح مبا صححه احلاكم يف املستدرك ومل يصححه امام قبله 11

  تظهر فيه علة قادحة؟ومل

 ـ من هو الذي استدرك على احلاكم يف مستدركه؟12

 ـ ما معنى سكوت الذهيب عما كتبه احلاكم؟13

 ـ هل يدل وجود أوهام للحاكم يف مستدركه على عدم إمامته وأهمية كتابه؟14

 

 مراجعة الدرس الثامن

 

  ؟ـ أذكر اسم مؤلف املوطأ وسنة وفاته1

  ؟قول الشافعي ال أعلم كتابا  يف العلم أكثر صوابا من كتاب مالكـ عالم خيرج 2

 ؟صنفت قبل صحيحي البخاري ومسلمكتب ـ أذكر ثالثة 3

 ؟املصنفة قبل الصحيحنيـ ما هو أجل الكتب 4

ـ طلب اإلمام أبو جعفر املنصور من اإلمام مالك أن جيمع الناس على موطئه 5

 ؟فماذا كان جواب اإلمام مالك

 ـ من هو الذي اعتنى مبوطأ اإلمام مالك اعتناءًً بالغا ًً 6

ـ من هو الذي وصل بالغات اإلمام مالك رمحة اهلل تعاىل عليه وهل وصلها كلها 7

 ؟أم ال

  ؟ـ من هو الذي كان يطوف حول الكعبة ويدعو اهلل أن جيعل ملؤلَّفه لقب8

 ؟أذكر صورة البالغات يف موطأ اإلمام مالك وما هو حكمهاـ9

مباذا رد املصنف على احلاكم واخلطيب البغدادي يف تسميتهما لكتاب الرتمذي ـ 10

   ؟باجلامع الصحيح

وعلى اخلطيب البغدادي يف رد املصنف على احلافظ أبي علي بن السكن ـ 11

وصفهما لكتاب النسائي بأنه صحيح وبأن له شرطا ًً أشد من شرط مسلم من 

 ثالثة أوجه أذكرهما؟

ماذا قال املصنف يف قول احلافظ أبي موسى حممد بن أبي بكر املديين عن ـ 12

 صحيح؟مسند اإلمام أمحد إنه 

األحاديث املوضوعة يف أذكر مثاال ًً من األمثلة اليت ذكرها املصنف على ـ 13

 مسند اإلمام أمحد؟

 ما هو اسم رسالة احلافظ ابن حجر يف الدفاع عن مسند اإلمام أمحد؟ـ 14

 

 مراجعة الدرس التاسع

 

ـ ماذا قال احلافظ أبوطاهر السلفي يف األصول اخلمسة ومن الذي أنكر عليه وماذا كان 1

 موقف املصنف من كالمه

 ـ ملاذا كانت السنن أعلى رتبة من املسانيد؟2

 ـ ملاذا كان سنن ابن ماجة أحق بأن يكون سادس الكتب الستة؟3



 ـ عرف احلديث املعلق؟4

 عدد املعلقات اليت يف صحيح اإلمام مسلم ومن الذي وصلها؟ـ كم 5

ـ كم عدد املعلقات اليت يف صحيح البخاري وكم عدد اليت مل يصلها البخاري يف 6

 صحيحه؟

 ـ أذكر قسمي املعلقات اليت يف البخاري؟7

 ـ ما حكم ما علق يف البخاري بصيغة اجلزم؟8

 ـ ما حكم ما علق يف البخاري بصيغة التمريض؟9

 ـ هل املعلقات اليت يف البخاري على شرطه أم ال وملاذا؟10

 أذكر اسم الكتاب الذي ألفه احلافظ لبيان املعلقات يف صحيح البخاري؟ـ 11

 ـ هل يعد قول البخاري )قال لنا(، )قال لي(، )زادني( تعليقا ؟12

 ـ من هو الذي رد حديث املالهي؟ وما هي علة الرد عنده؟13

 بن الصالح عن حديث املالهي؟ـ مباذا دافع ا14

 

 شرمراجعة الدرس العا

 

 الصحيحني؟كيف كان موقف األمة اإلسالمية من ـ 1

 لعلم؟اماذا يفيد احلديث الصحيح يف األصل ومتى يفيد ـ 2

ومن الذي خالف يف  الصحيحني؟مم استنبط ابن الصالح القطع بصحة مجيع ما يف ـ 3

 املسألة؟هذه 

 

 


