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

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

45   
 :: وصف المقررأوًل 

يث )دبلوم الحد -قسم الدراسات العليا–هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 الشريف(.

 :أهداف المقرر ثانًيا
تأنية لبعض تعريف الطالب بماهّية الحديث الموضوعي، وبعض ما كتب فيه من البحوث، مع الدراسة الم

 المباحث العقدية.

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الحديث الشريف - الخطة الدراسية

 الحديث الموضوعي: مقرر

  الكتاب المقرر:

 لة قطر.، دو 4املختار من كنوز السنة النبوية، للدكتور حممد عبد هللا دراز، ط .1

، 1طلفرقان، ، دار ارماناحلديث املوضوعي دراسة أتصيلية تطبيقية للدكتور خالد حممد حممود الش .2
 مـ.2010

د، جامعة زاق أسو الر  احلديث املوضوعي مناهجه ودراساته وحبوثه، إعداد الدكتور حممد بن عبد .3
 مـ.2007القاهرة، 
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 :: محتوى المقررثالًثا
: املختار من كنوز السنة النبوية، للدكتور حممد عبد هللا دراز  ساعة(:28) أوًلا

 ساعااتن(.)                                                                      1 احلديث

 ُبيَن اإلسالم على مخٍس...."" -

 عمر ( وغريه يف احلروب اإلسالمية. رأي ) ابن -

 متثيل اإلسالم ابلبنيان. -

 منزلة اخلمس منها .و عرض الشرائع اإلسالمية إمجاالً وبيان األمور  -

 تفاوت القواعد اخلمس يف احلكم. -

 ساعات( 8)                                                                    2 احلديث

 ."اإلسالم" و "اإلميان" و "اإلحسان" "سؤال ) جربيل ( عن: -

 ".ه: "تعريف-حبث: "القدر"  -

 اإلميان ابلقدر، واإلميان ابألسباب. -

 " عقيدة مشرتكة بني أهل األداين واحلكماء واجلهالء.عقيدة "القدر -

 " مكف ِّرٌة.بدعة إنكار "القدر -

 " _ .مذهب "القدرية املقتصدة" : _ "املعتزلة -

 ".مذهب "اجلربية -

 ذهبني ورفع وصمة الكفر عنهما.حتقيق امل -

 يف كال املذهبني من الغلو ِّ. ما -
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 " مبا فروا منه. إلزام "املعتزلة -

 مذهبهم خاٍل من التحقيق العلمي. -

 (.)ماتريديةحماولة التوسط من متأخري أهل السنة : _ ) أشعرية ( _ و  -

 هبن مذم"التفويض" ومذهب األشعرية شعبة "املاتريدية" : شعبة من مذهب مذهب  -
 "."اجلرب

 انتقال البحث من ميدان األعمال إىل ميدان اإلرادات. -

 اإلرادة التابعة للبواعث ليست مقدورة. -

 .حتليل بواعث اإلرادة ومقدمات احلكم، وبيان أن منها ماليس اختيارايً  -

 "."القرآن :يف " وشواهدهاأتييد هذه النظرية ملذهب "اجلرب -

 .لنفسية ميكن إخضاعها لإلرادةعلم النفس واألخالق يقرر أن احلركات ا -

 .ا" أيضً أتييد هذه النظرية ملذهب "التفويض" وشواهدها يف: "القرآن -

 ".فك رالت"" و يف مقدمة بعيدٍة وهي "النظر اك تفويضً اجلمع بني النظريتني أبن هنا -

 احملظورات اليت ترد على هذا الرأي وعلى مقابله. -

 انتصار مذهب السلف يف النهاية. -

 هو التعمق ابلبحث فيما مل نكلف به.اآلراء االعتقادية  قمنشأ افرتا -

 األسئلة اليت هنى هللا عنها. -

 " يف ختام احلياة النبوية جيمع مقاصد الدعوة كلها.سؤال "جربيل -

 جواز رؤية البشر للمالئكة متمثلني. -
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 استحباب جتمل أهل العلم ابللباس احلسن. -

 .صلى هللا عليه وسلماألدب يف خماطبة الرسول  -

 " خرٌي وشرٌّ؟.هل يف "القدر -

 " ووسيلته.معىن "اإلحسان -

 " وذكر شيٍء من أشراطها، والضابط العام لألشراط.معىن "الساعة -

 " وضابط مايعلم منه وماجيهل.حتديد معىن "الغيب -

 ".نة" هي "أمُّ القرآالفاحتكما أن "  " حديث "جربيل" هذا هو "أم السنة -

 ساعة(.)                                                                     3 احلديث

 إن أهل اجلنة ييسرون لعمل أهل اجلنة ....." ." -

 احلديث يقرر قاعدة األسباب ، ويقرر عدم استقالل العباد أبعماهلم. -

 ساعتان(.)                                                                     4احلديث 

 ام " وسؤاله عن " اإلسالم ".وفود " ضم -

 حكمة هني الصحابة عن السؤال. -

 جواز اتكاء الرجل بني أصحابه. -

 تصرفات ماد ة : " َوَجَد ". -

  ماد ة : " َنَشَد ". -

 ساعتان(.)                                                                        5احلديث 

 سؤال الرجل النجدي عن ) اإلسالم (. -
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 حكم ) الوتر ( مع قوله: " مخس صلواٍت يف اليوم والليلة. -

 هل جيب إمتام نوافل العبادات؟. -

 املوقف الرشيد يف التقليد. -

 هل يف املال حقٌّ سوى ) الزكاة ( ؟ -

 كيف يفلح من يرتك " السنن " . -

 املواظبة على ترك " السنن " فسٌق. -

 الرفق ابجلاهل والتدرج يف التشريع. -

 ساعات(.3)                                                                      6احلديث 

 "."حديث وفدِّ ) عبد القيس ( -

 يعطي املفيت كل سائٍل على قدره. -

 سبب قدوم الوفد واترخيه. -

 .اا لدخول اجلنة وليس سببً اجلمع بني كون العمل سببً  -

 ضابط األوعية اليت ال ينتبذ فيها. -

 نهي، واخلالف يف مدى هذه الرخصة.الرخصة فيها بعد ال -

 ساعة(.)                                                                           7احلديث 

 "."اليؤمن عبٌد حىت يؤمن أبربعٍ  -

 ساعة(.)                                                                            8احلديث 

 " للشريد " : ) أعتقها فإهنا مؤمنة (. –هللا عليه وسلم  صلى –قوله  -
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 مىت يشرتط اإلميان يف عتق الرقاب ؟. -

 قبول اإلسالم بكل لفٍظ يدل عليه. -

 . أدلتهيفلنظر ال يسأل الداخل يف اإلسالم عن مصدر اعتقاده، ولكنه يؤمر بعد ذلك اب -

 ساعتان(.)                                                                          9احلديث 

 (."ملعاوية": )أعتقها فإهنا مؤمنة –ليه وسلم صلى هللا ع –قوله  -

 حكم اخلط  يف الرمل وحنوه. -

 حكم ضرب اخلادم ووجوب اتقاء وجهه. -

 حكم اعتقاد اجلهة العلوية هلل تعاىل. -

 ساعة(.)                                                                        10احلديث 

 "......اإلميان من رضي ابهلل رابً  ذاق طعم" -

 الذوق ذوقان. -

 وكل منهما له درجاٌت متفاوتة. -

 ساعة(.)                                                                        11احلديث 

 "."ثالث من فعلهن  ذاق طعم اإلميان -

 ساعتان()                                                                          12 احلديث

 "."كل مسلم على مسلٍم حمرَّم...... -

 " وتبدل عداوته هلل ورسوله حمبًة ووالية.قصة "مثامة -

 العامُّ يراد به اخلصوص بقرينة العقل أو السياق. -
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 هل جيوز التوسل بوجه هللا إىل خلقه؟. -

 سلم.حقوق املسلم على امل -

 حكم اهلجرة من دار الشرك. -

 به بغري املسلمني.ش" يف حكم التكالٌم نفيٌس "البن تيمية -

 ساعة(.)                                                                            13احلديث 

 ثالٌث من أصل اإلميان، الكفُّ عمن قال: " الإله إال هللا "...." -

 حكم تكفري املسلم. -

 معىن اجلهاد وأنواعه. -

 " لقٌب لكل كاذب ممو ٍه."الدجال -

 ".انتهاء اجلهاد عند ظهور "الدجال األكرب -

 وجوب التحرز من رد ِّ السنة الصحيحة مبجرد االستبعاد. -

 ساعة(.)                                                                          14احلديث 

 .تقم""قل آمنُت ابهلل مث اس -

 ها.تستقامة وصعوبحتقيق معىن اال -

 (:اعةس 14)الشرمان  تطبيقية للدكتور خالد احلديث املوضوعي دراسة أتصيليةثانًيا: 
 ساعتان ونصف(.)                الفصل األول: جهود احملدثني املتقدمني يف احلديث املوضوعي.

 ين.املبحث األول: نشأة احلديث املوضوعي من عصر النبوة إىل هناية القرن الثا

 املطلب األول: اجلذور التارخيية للحديث املوضوعي يف عهد النبوة.
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 املطلب الثاين: الكتاابت يف املوضوع يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم.

 املطلب الثالث: التصنيف على املوضوع عند التابعني.

 الرابع: التصنيف على املوضوع عند أتباع التابعني.املطلب 

 ساعتان(.)                                 املبحث الثاين: احلديث املوضوعي يف القرن الثالث والرابع.

 املطلب األول: املصنفات املوضوعية يف أبواب اإلميان ) العقيدة (.

 ادات.املطلب الثاين: املصنفات املوضوعية يف أبواب العب

 املطلب الثالث: املصنفات املوضوعية يف أبواب الفضائل والرتغيب والرتهيب.

 املطلب الرابع: املصنفات يف الطب النبوي والفنت واألخالق وغريها.

 املطلب اخلامس: احلافظ ابن أيب الدنيا ومصنفاته.

 ساعة(.)                  اخلامس إىل القرن السابع. : احلديث املوضوعي من القرناملبحث الثالث

 املطلب األول: املصنفات على املوضوع خالل هذه الفرتة.

 املطلب الثاين: مناهج املصنفني يف هذه املرحلة.

 ة ونصف(.)ساع ر.لعاشااملبحث الرابع: احلديث املوضوعي من منتصف القرن السابع إىل هناية القرن 

 املطلب األول: املصنفات املوضوعية يف هذه الفرتة.

 املطلب الثاين: مناهج املصنفني يف هذه املرحلة.

 (.ساعة)                    املبحث اخلامس: احلديث املوضوعي من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر.

 املطلب األول: املصنفات املوضوعية يف هذه املرحلة.

 املطلب الثاين: مناهج التصنيف يف هذه املرحلة.
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 ساعتان(.)                  .                   دراسة احلديث املوضوعي ومراحلهالفصل الثاين: مناهج 

 املبحث األول: مناهج دراسة احلديث املوضوعي.

 املطلب األول: املنهج املتكامل ) الكلي ( يف دراسة احلديث املوضوعي.

 املطلب الثاين: املناهج اجلزئية يف دراسات احلديث املوضوعي.

 )ساعتان(.              هي مرحلة بناء التصور.و  -1: مراحل دراسة احلديث املوضوعي املبحث الثاين

 املطلب األول: اختيار املوضوع وموقف الباحث منه.

 املطلب الثاين: حتديد اهلدف وصوغ العنوان يف دراسات احلديث املوضوعي.

 املطلب الثالث: مجع األحاديث يف مرحلة بناء العصور.

 ة.عمليع: رصد أبعاد املوضوع يف واقع الناس العملي ويف الكتاابت الاملطلب الراب

 املطلب اخلامس: اخلطوات فيما يتعلق ابحلديث.

 ساعتان(.)               وهي " مرحلة الكتابة " 2املبحث الثالث: مراحل دراسة احلديث املوضوعي 

 املطلب األول: اخلطوات فيما يتعلق ابملوضوع.

 ة.لكتابخطوات املرحلة الثانية فيما يتعلق ابحلديث واألسلوب يف ااملطلب الثاين: 

 اعات(:س3سود )أمد مناهجه ودراساته وحبوثه، إعداد الدكتور حم :ا: احلديث املوضوعياثلثا 

 :الساعة األوىل، وفيها 

 :احلديث املوضوعي وأمهيته ومناهجهالفصل األول: تعريف 

 املبحث األول: تعريف احلديث املوضوعي.

 املبحث الثاين: أمهية احلديث املوضوعي.
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 املبحث الثالث: مناهج احلديث املوضوعي.

حاديث عن ية من ألنبو ااملنهج األول: الدراسة املوضوعية اليت تقوم على استقصاء مايف كتب السنة 
 موضوع الدراسة.

ن  صادر حمددة ممن م سةلدرااملنهج الثاين: الدراسة املوضوعية اليت تعتمد على مجع أحاديث يف موضوع ا
 كتب السنة النبوية.

 وعية.اسة موضع در ماملنهج الثالث: الدراسة املوضوعية اليت تعتمد على مجع رواايت حديث واحد 

 الفصل الثاين: مناذج من دراسات وحبوث احلديث املوضوعي.

 املبحث األول: دراسات احلديث املوضوعي يف املؤلفات والرسائل العلمية.

 ين: دراسات احلديث املوضوعي يف املعرفة واحلضارة.املبحث الثا

 يف احلديث. امعً : الدراسات املعرفية واحلضارية أواًل 

 : الدراسات املعرفية يف احلديث.ااثنيً 

 ث.حلدياألول: دراسات اجلانب الرتبوي والتعليمي والنفسي يف البناء املعريف يف ا

 حلديث.لدراسات الرتبوية يف البناء املعريف يف اا –أ 

 لدراسات التعليمية يف البناء املعريف يف احلديث.ا –ب 

 لدراسات النفسية يف البناء املعريف يف احلديث.ا –ج 

 الثاين: الدراسات الصحية يف البناء املعريف يف احلديث.

 الثالث: دراسات اجلانب االقتصادي والسياسي يف البناء املعريف يف احلديث.

 لبناء املعريف يف احلديث.الدراسات االقتصادية يف ا -أ
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 ة يف البناء املعريف يف احلديث.ي  الدراسات السياس -ب

 : الدراسات احلضارية يف احلديث.ااثلثً 

 ت الفقه والبناء احلضاري يف احلديث.ااألول: دراس

 الثاين: دراسات السلوك احلضاري يف احلديث.

 وفيها: ،الساعة الثانية 

 يف املؤمترات والندوات العلمية. املبحث الثالث: حبوث احلديث املوضوعي

 املبحث الرابع: حبوث احلديث املوضوعي يف اجملالت العلمية احملك مة.

 ك مة.ية احمللعلمااملبحث اخلامس: حبوث األحاديث املوضوعية املعرفية واحلضارية يف اجملالت 

 : البحوث املعرفية يف احلديث.أواًل 

 لبناء املعريف يف احلديث.األول: البحوث الرتبوية والتعليمية يف ا

 الثاين: البحوث الصحية يف البناء املعريف يف احلديث.

 : البحوث احلضارية يف احلديث.ااثنيً 

 احلضاري. هفقهاألول: حبوث البناء و 

 الثاين: حبوث السلوك احلضاري.

 .وحبوثه احلديث املوضوعي املتصلة ابإلعجاز العلمي املبحث السادس: دراسات

 ت احلديث املوضوعي املتصلة ابإلعجاز العلمي.: دراساأواًل 

 ت.ندوا: حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابإلعجاز العلمي يف املؤمترات والااثنيً 

 ية.: حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابإلعجاز العلمي يف اجملالت العلمااثلثً 
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 وفيها: ،عة الثالثةاالس 

 :هوثوحب تصلة ابهلدي النبوي يف الطباحلديث املوضوعي امل املبحث السابع: دراسات

 : دراسات احلديث املوضوعي املتصلة ابهلدي النبوي يف الطب.أواًل 

 .الندواتات و : حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابهلدي النبوي يف الطب يف املؤمتر ااثنيً 

 لمية.الع : حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابهلدي النبوي يف الطب يف اجملالتااثلثً 

 علمية.ت ال: حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابهلدي النبوي يف الطب يف املؤسساارابعً 

 .وحبوثه احلديث املوضوعي املتصلة ابحلاسوب املبحث الثامن: دراسات

 : دراسات احلديث املوضوعي املتصلة ابحلاسوب.أواًل 

 لمية.الت العجملوات وا: حبوث احلديث املوضوعي املتصلة ابحلاسوب يف املؤمترات والندااثنيً 

 : األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.

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

 درجة( . 70االمتحان النهائي : )

 : المراجع:ادًساس
 مشاهد القيامة في الحديث النبوي/ د. أحمد محمد عبد هللا العلي. -1

 ة/ د. غازي محمود الشمري.الحّب في السنة النبوية وأثرها في حياة األم -2

 أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة/ د. محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن. -3

 الحّب بين العبد والرّب/ أحمد نصيب المحاميد. -4

 األمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية/ محمد السيد محمد الزعبالوي. -5
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 الشورى في ضوء القرآن والسنة/ د. حسن عتر. -6

 وة إلى هللا في ضوء الكتاب والسنة/ محمد زكريا الكاندهلوي.فضائل الدع -7

 
 

 


