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 ساق:امل فوص
هذا املقرر أحد املقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى السنة األوىل، 

 وحيتوي على مجلة من أصول احلديث الشريف.

 
 ميأدوات التقو 

 راتااالختب-1 التقومي الصفي-2 البحوث العلمية-3 ملف الطالب-4 مقابلة اجملموعة-5 العمليداء األ -6

 
 ساقأهداف امل خرجات التعليميةامل ميأدوات التقو 

 . أن حيفظ الطالب أهم مصطلحات علوم احلديث1 2 - 1
. التعريف أبهم املصطلحات احلديثية 1

 ودالالهتا
 دالالت هذه املصطلحات. أن يشرح الطالب 2 2 - 1

1 - 2 
. أن مييز الطالب بني دالالت مصطلحات احملدثني ودالالت 3

 املصطلحات املشاهبة عند األصوليني
 التحمل واألداءصيغ . أن مييز الطالب بني 4 2 - 1

 . بيان طرق حتمل احلديث وأدائه2
 الصيغ . أن يذكر الطالب كيفية التعبري عن التحمل بكل صيغة من5 2 - 1

لسند من الطرق الدالة اعلى اتصال الدالة . أن مييز الطالب طرق التحمل 6 2 - 1
 عن انقطاعه

نقطاع الظاهر واخلفي عند احملدثني مغاير . أن يوضح الطالب أن اال7 2 - 1
 النقطاع الباطن عند األصوليني

 2 - 1 . متييز موصول احلديث من منقطعه3
نقطاع الظاهر كاملرسل واملعضل نوع من أنواع االالطالب كل ز . أن ميي  8

 واملعلق من غريه

1 - 2 
نقطاع اخلفي كاملدلس واملرسل الطالب كل نوع من أنواع االز . أن ميي  9

 .اخلفي من غريه
 

tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
http://www.ut.edu.lb/


  

 
UNIVERSITY OF TRIPOLI –   طرابلس جامعة

األول الفصل الدراسي :  بسم هللا الرمحن الرحيم  

 الحديث: مصطلح المساقاسم 
 معتمدة( اتساع 3) 

 ال يوجد  سابق: متطلب

أ. د. علي بقاعي: أستاذ المساق   

لكتروني:البريد اإل   

عربي لغة التدريس:    

:الشعبة    

 موعد المحاضرة: 

 رقم القاعة: 

م0182 –م 2017هـ / 1439 -هـ 1438 اخلطة الدراسية الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية   
 

 الحرم الجامعي في طرابلس
 اإلسالميزيتون أبي سمراء، شارع اإلصالح، مجمع اإلصالح 

 447200/1/3/4 6 961 +هاتف: 
 393538 70 961+خليوي: 

 447202 6 961+ فاكس: 
 info@ut.edu.lb البريد: 

 لبنان -طرابلس 

Tripoli Campus 
Zaytoun Abi-Samra, Islah St., Islah Islamic Complex 

 Tel: + 961 6 447200/1/3/4 
Mobile: +961 70 393538 

 Fax: +961 6 447202 
E.mail: info@ut.edu.lb 

Tripoli - Lebanon 

2 www.ut.edu.lb  
 

 . أن يذكر الطالب شروط احلديث املقبول لذاته10 2 - 1

 . متييز احلديث املقبول لذاته من4
 املقبول لغريه

عن شروط  الطالب أن شروط القبول عند احملدثني ختتلف . أن يبني  11 2 - 1
 قبول األصوليني

 . أن يذكر الطالب أنواع الضعف املنجرب12 2 - 1
 . أن يوضح الطالب كيف ينجرب ضعف احلديث13 2 - 1
. متييز الضعف املسبب عن القدح 5 . أن يذكرالطالب ما يقدح يف عدالة الراوي14 2 - 1

يف الراوي من الضعف املسبب  عن 
 خطئه

 . أن يذكر الطالب ما يقدح يف ضبط الراوي15 2 - 1
 . أن يناقش الطالب تسمية نوع اخلطأ )العلة( الذي وقع به الثقة16 2 - 1
 . أن يذكر الطالب فوائد علم غريب احلديث17 2 - 1

 الطالب كيف تعامل العلماء مع خمتلف احلديث. أن يبني 18 2 - 1 . بيان العلوم الشارحه ملنت احلديث6
 . أن يوضح الطالب أمارات نسخ احلديث19 2 - 1
 . أن يذكر الطالب أول الذين صنفوا يف موضوعات من علوم احلديث20 2 - 1

 2 - 1 . بيان اتريخ علم املصطلح7
. أن حيفظ الطالب أهم املؤلفات يف علوم احلديث خالل عصور 21

 املصطلحالتصنيف يف 

1 - 2 
. أن يوضح الطالب امتياز طريقة املتقدمني على طريقة املتأخرين املتأثرة 22

 مبنهج األصوليني
 . أن يذكر الطالب أوجه بيان السنة للقران الكرمي23 2 - 1

 2 - 1 . إيضاح أوجه بيان السنة للقران8
والسنة . أن يوضح الطالب أن هذه األوجه مشرتكه بني علوم القران 24

 واألصول
 . أن يكتب الطالب أمثلة تطبيقية على أوجه بيان السنة للقران25 2 - 1
 احلديث . أن ينقد الطالب شبهة منع كتابة26 2 - 1

 . أن يناقش الطالب شبهة تضعيف حديث يف صحيح مسلم27 2 - 1 . بيان رد الشبهات عن احلديث9
 حديث يف الصحيحني. أن يفند الطالب شبهة تضعيف 28 2 - 1
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 ساق:امل توىحم

 

 الكتب املعتمدة:
  علي بقاعيستاذ الدكتور لأل /املنهج احلديث يف تسهيل علوم احلديث (1

 

 :ضافيةمراجع إ
 منهج النقد يف علوم احلديث / أ.د. نور الدين عرت. (1
 علوم احلديث ومصطلحه / أ.د. صبحي الصاحل. (2

 خرياخلالئق /اإلمام النووي.إرشاد طالب احلقائق إىل سنن  (3

 نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر /احلافظ ابن حجر العسقالين. (4
 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد

 

 :التقومي  
 النسبة                                                توزيع الدرجات:

 %10                                     ةمشاركحضور و 
      أحباث و أنشطة        

         اختبارات
    %30                                            امتحان جزئي

                %60                                          امتحان هنائي      
 

  بعض السياسات
 .املهارات أسهلاملشاركة أفضل واكتساب املعلومات و كون ذلك لتضرة و حماعلى الطالب قراءة املطلوب قبل كل  .1
 .الصفالشرب يف ممنوع األكل و  .2
 .خالل احملاضرة ممنوع استخدام احلاسوب واهلاتف .3
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 :احملاضرات جدول
 

 القراءات املطلوبة واألنشطة املوضوع احملاضرة األسبوع

1 
(1) 
 20 – 7ص 

 مقدمة يف سبب اختيار الكتاب ومتهيد يف
 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا امهتاحلديث واحلديث ومرادفاتعريف علم 

(2) 
 34 – 21ص 

احلديث القويل، والفعلي، والتقريري، 
 والوصفي، واملرفوع، والقدسي

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا

2 
(3) 

 43 - 34ص 
واملقطوع. وتقسيم رواة احلديث املوقوف، 

 احلديث الزماين، وأدوات الرواية
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة

(4) 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة الصحابة رضي هللا عنهم 52 - 44ص 

3 
(5) 

 64 - 53ص 
رواية التائب  –صفات راوي احلديث املقبول 

 من الكذب، واملبتدع، واجملهول
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة

(6) 
 74 – 65ص 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة احلديث املوصول –طرق التحمل واألداء 

4 
(7) 

 83 - 74ص 
 –املسلسل  –املسند  –العايل والنازل 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة املعنعن واملؤنّن

(8) 
 94 – 84ص 

تدليس  –تدليس الشيوخ  –مرسل الصحايب 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة حكم املدلس –اإلسناد والتسوية 

5 
(9) 

 103 - 94ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة املعّلق –املعضل  –املنقطع 

(10) 
 112 - 104ص 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة املرسل اخلفي –املرسل 

6 
(11) 

 ابملراجع املساعدة حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة الغريب –الصحيح لذاته  122 - 113ص 

(12) 
 133 – 123ص 

االعتبار  –املتواتر  –املشهور  –العزيز 
 احلسن لذاته –شاهد واملتابعة وال

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة

7 
(13) 

 139 – 133ص 

احلسن  –احلسن لغريه  –الصحيح لغريه 
اإلسناد الصحيح والذي رجاله  –الصحيح 

 أصّح األسانيد وأحسنها. –ثقات 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة

(14) 
 150 – 141ص 

حكم العمل –احلديث يسري الضعف 
 ابحلديث الضعيف وروايته

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة
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8 
(15) 

 160 – 151ص 
 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا أسباب الوضع –احلديث املرتوك 

(16) 
 169 – 161ص 

 – أمارات احلديث املوضوع –نتائج الوضع 
 لنّقادخفاء العلل على غري حّذاق ا –العّلة 

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا

9 
(17) 

 178 – 170ص 
 –مب يستعان على إدراك العلل وأنواعها 

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا املدرج

(18) 
 183 – 179ص 

 جع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملرا املصّحف

10 
(19) 

 191 – 184ص 
 الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدةحتضري الدرس من  املقلوب

(20) 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة املروي ابملعىن اخلطأ –املضطرب  200 – 192ص 

11 
(21) 

 207 – 201ص 
 –املرفوع خطأ وهو موقوف أو عكسه 
 املوصول خطأ وهو مرسل أو عكسه

 املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدةحتضري الدرس من الكتاب 

(22) 
 213 – 208ص 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة الشاذ واحملفوظ

12 
(23) 

 222  - 214ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة املنكر واملعروف

(24) 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة واملزيد يف متصل األسانيد زايدات الثقات 233 – 223ص 

13 
(25) 

 242 - 237ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة غريب احلديث

(26) 
 250 - 243ص 

 املساعدةحتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع  خمتلف احلديث

14 
(27) 

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة الناسخ واملنسوخ 256 - 251ص 

(28) 
 266 - 257ص 

وجوب  –موجز اتريخ مصطلح احلديث 
 العمل ابلسّنة وبياهنا للقرآن الكرمي

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة

15 
(29) 

 275 - 267ص 
 حتضري الدرس من الكتاب املقرر واالستعانة ابملراجع املساعدة رّد الشبهات عن صّحة أحاديث

(30) 
و نقص بسبب امتحان سعي أ حصة جربان

 غريه
--- 
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