
 

1 

 الفصل الدراسي: مـ2016-2015هـ /  1437-1436 العام الجامعي:
 بقاعي.أ. د. علي نايف  :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي  نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

 

 :أهداف المقرر ثانًيا:
نًدا ديث سكين الطالب من دراسة الحديث دراسة تحليلية مستخدًما فيها جميع العلوم المساعدة في تحليل األحاتم

 ومتًنا وفهمها، مع الدراسة المتأنية لكتب اإليمان والعلم والجامع في الشروح المذكورة.
 :: محتوى المقررثالًثا

: مباحث خمتارة من كتاب فتح الباري شرح صحيح ا  ساعة(. 22)   ن[ ميالبخاري ]كتاب اإلأوًلا
 حديث )بين اإلسالم على مخس(. -
 )دعاؤكم إميانكم(. -
 أمور اإلميان. -
 املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده. -

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الحديث الشريف - الخطة الدراسية
 الحديث التحليليمقرر: 

 الكتاب المقرر: 
 .]كتاب اإليمان[ مباحث مختارة من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري  -1
 .]كتاب العلم[ مباحث مختارة من كتاب شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم -2

 س في شرح موطأ ابن أنس ]كتاب الجامع[.مباحث مختارة من كتاب القب -3
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 فضل.أأي اإلسالم  -
 إطعام الطعام من اإلسالم. -
 من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه. -
 لى هللا عليه وسلم من اإلميان.ص–حب الرسول  -

 حالوة اإلميان. -
 عالمة اإلميان حب األنصار. -
 .ابيعوين على أن التشركوا ابهلل شيًئا -
 من الدين الفرار من الفنت. -
 أان أعلمكم ابهلل. :قول النيب صلى هللا عليه وسلم -
 من كره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يلقى يف النار من اإلميان. -
 تفاضل أهل اإلميان يف األعمال. -
 ميان.احلياء من اإل -
 )فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم(. -
 ن اإلميان هو العمل.من قال إ -
 إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم. -
 إفشاء السالم من اإلسالم. -
 كفران العشري، وكفر بعد كفر. -
 املعاصي من أمر اجلاهلية، وال يكفر صاحبها إال ابلشرك. -
 م.ظلم دون ظل -
 عالمة املنافق. -
 قيام ليلة القدر من اإلميان. -
 اجلهاد من اإلميان. -
 تطوع قيام رمضان من اإلميان. -
 صوم رمضان احتسااًب من اإلميان. -
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 الدين يسر. -
 الصالة من اإلميان. -
 حسن إسالم املرء. -
 أحب الدين إىل هللا أدومه. -
 زايدة اإلميان ونقصانه. -
 الزكاة من اإلسالم. -
 اإلميان.اتباع اجلنائز من  -
 خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر. -
 .م الساعةاإلسالم واإلحسان وعلو عن اإلميان  -صلى هللا عليه وسلم–سؤال جربيل للنيب  -
 طرف من أسئلة هرقل أليب سفيان. -
 فضل من استربأ لدينه. -
 أداء اخلمس من اإلميان. -
 األعمال ابلنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى. -
 الدين النصيحة: هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم. -

 اعات(.س 3) .لعلم[ااثنياا: مباحث خمتارة من كتاب شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم ]كتاب 
 ابب النهي عن اتباع متشابه القرآن. -
 ابب يف األلد اخلصم. -
 ابب اتباع سنة اليهود. -
 ابب هلك املتنطعون. -
 ابب رفع العلم وقبضه. -
 ب من سن سنة حسنة.اب -

 اعة(.س 20)  .امع[اثلثاا: مباحث خمتارة من كتاب القبس يف شرح موطأ ابن أنس ]كتاب اجل

 ابب الدعاء للمدينة وأهلها. -
 ابب ما جاء يف سكىن املدينة واخلروج منها. -
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 ابب ما جاء يف حترمي املدينة. -
 ابب ما جاء يف وابء املدينة. -
 ملدينة.ابب ما جاء يف إجالء اليهود من ا -
 ابب جامع ما جاء يف أمر املدينة. -
 الفصل األول يف حرمة املدينة. -
 الفصل الثاين يف بركتها. -
 الفصل الثالث يف إعمال املطي إليها. -
 الفصل الرابع يف فضلها. -
 ما جاء يف الطاعون. -
 ابب النهي عن القول ابلقدر. -
 ابب جامع ما جاء يف أهل القدر. -
 ما جاء يف حسن اخللق. -
  احلياء.ما جاء يف -
 ما جاء يف الغضب. -
 ابب املهاجرة. -
 ابب اللباس. -
 ابب ما جاء يف لبس الثياب للجمال هبا. -
 ابب ما جاء يف لبس الثياب املصبغة والذهب. -
 ابب ما جاء يف لبس اخلز. -
 ابب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. -
 ابب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه. -
 ابب ما جاء يف إسبال املرأة ثوهبا. -
 ابب ما جاء يف االنتعال. -
 ابب ما جاء يف لبس الثياب. -
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 .-صلى هللا عليه وسلم–ابب ما جاء يف صفة النيب  -
 صفة عيسى ابن مرمي عليه السالم. -
 ابب الفطرة. -
 حديث: أول من ضيف الضيف. -
 النهي عن األكل ابلشمال. -
 ما جاء يف املساكني. -
 معى الكافر. -
 النهي عن الشرب يف آنية الفضة. -
 جل وهو قائم.شرب الر  -
 ابب السنة يف الشرب. -
 ما جاء يف الطعام والشراب. -
 ما جاء يف لبس اخلامت. -
 ابب ما جاء يف نزع املعاليق واجلرس. -
 ابب العني. -
 ابب الوضوء من العني. -
 ابب الرقية من العني. -
 ابب ما جاء يف أجر املريض. -
 ابب التعوذ والرقية من املرض. -
 ابب تعاجل املريض. -
 .اء من احلمىابب الغسل ابمل -
 عيادة املريض والطرية. -

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.

 : التقويم:خامًسا
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 درجة(. 30: )النشاط الصفي

 درجة( . 70: )االمتحان النهائي

 : المراجع:سادًسا
 التوضيح شرح الجامع الصحيح/ اإلمام ابن الملقن. -1

 .لعثمانيامحمد تقي الدين  -شبير أحمد العثماني فتح الملهم شرح صحيح مسلم/  -2

 المنتقى شرح الموطأ/ اإلمام الباجي. -3

 


