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

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

45   
 :: وصف المقررأوًل 

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

 :أهداف المقرر :ثانًيا
ة، رق اكتشاف العّلة الخفية، وأئمة المدارس الحديثي، وطنصوص األئمة في تأصيل علم العلل التعّرف على

 وكيفية النظر الدقيق في الرواة، وخصائص األسانيد والرواة، وأنواع علل السند والمتن.
 

 :: محتوى المقررثالًثا
 ساعة(. 12)            الفصل األول: التعريف بعلم العلل:                                   -
 : تعريف العلة وعلم العلل وأمهيته.املبحث األول -
 املبحث الثاين: اتريخ علم العلل. -
 التصنيف يف علل احلديث والتوسع يف حمتوى املصنفات. -
: املصادر اخلاصة ابحلديث وعلله: -  أوًلا

 املصادر املصنفة يف العلل عامة. (أ)
 املصادر املصنفة يف العلل خاصة. (ب)
 كتب رواية تعرض العلل. (ج)
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 ضمن حبوثها. للعلل اثنياا: مصادر تتعرض -
 كتب التخريج. (أ)
 كتب الرجال. (ب)
 شروح كتب احلديث. (ج)

 مصادر فقه احملدثني. (د)
 اثلثاا: كتب تدرس مناهج مصادر الرواية. -
 املبحث الثالث: صور من العلة: نص احلاكم والتعليق بشرحه. -
 ساعات(. 6)  الفصل الثاين: أسباب العلة.                                         -
 حث األول: السبب األصلي: الوهم.املب -
 متهيد. -
 سبب العلة األصلي. -
 املبحث الثاين: األسباب الفرعية للوهم. -
: سلوك اجلادة. -  أوًلا
 اثنياا: اًلختالط. -
 اثلثاا: قلة الصحبة للشيخ. -
 رابعاا: الرواية ابملعىن. -
 خامساا: اختصار احلديث. -
 سادساا: التدليس. -
 سابعاا: اشتباه اًلسم أو الكلمة. -
 اثمناا: التصحيف. -
 ساعات(. 4)   الفصل الثالث: طرق اكتشاف العلة:                                    -
 املبحث األول: تتبع الطرق والرواايت. -
: مجع طرق احلديث. -  أوًلا
 اثنياا: معرفة من دار عليهم اإلسناد. -
 اثلثاا: موازنة نسق الرواة يف اإلسناد. -
 ساعة(. 11)       ق يف الرواة.                            املبحث الثاين: النظر الدقي -
: معرفة أئمة العواصم العلمية للحديث )املدارس احلديثية(. -  أوًلا
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 اثنياا: معرفة أوطان الرواة. -
 اثلثاا: معرفة التواريخ والوًلدات والوفيات والرحالت. -
 رابعاا: معرفة املتشابه من األمساء والكىن واأللقاب. -
 : معرفة الرواة املدلسني وهم طبقات.خامساا -
 سادساا: معرفة الـُمْرِسلني. -
 سابعاا: معرفة املختلطني وهم أربعة أنواع. -
 ساعات(. 9)        املبحث الثالث: معرفة خصائص األسانيد والرواة واملروايت.             -
هتا شيء. - : اًلستقراء ملعرفة األسانيد اليت ًل يثبت من مروايا  أوًلا
 ياا: أسانيد خيتلف منتهاها.اثن -
 اثلثاا: اإلعالل عن طريق الشبه. -
 رابعاا: قواعد يف خصوصيات للرواة. -
 خامساا: من عرف ابلتدليس وتقبل عنعنته. -
 إعالل التصريح ابلسماع. -
 ساعات(. 5)     الفصل الرابع: أنواع العلة من حيث موضعها وأثرها.                    -
 علل الواقعة يف اإلسناد.املبحث األول: أنواع ال -
 املبحث الثاين: أنواع العلل الواقعة يف املنت. -
 اخلامتة: توضيح املؤلف أصول العلل، والتحفظ يف عرضها على العوام. -
 :: األساليب واألنشطةرابًعا

 متنوعة.

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

 درجة(. 70االمتحان النهائي: )

 جع:: المراسادًسا
 التمييز/ مسلم بن الحّجاج. -1

 العلل الكبير للترمذي/ بترتيب أبي طالب القاضي. -2
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 ابن أبي حاتم الرازي. /علل الحديث -3

 العلل الواردة في األحاديث النبوية/ الدارقطني. -4

 شرح علل الترمذي/ ابن رجب الحنبلي. -5

 
 

 


