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 :ل الدراسيالفص مـ2016 - 2015/  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 

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

 هداف المقررأ ثانًيا:
 تعريف الطالب من خالل دراسة معّمقة إلى أهّم أنواع علوم الحديث المتعلقة بالسند والمتن.

 : محتوى المقررثالًثا
: منهج النقد يف علوم احلديث، للدكتور نور الدين عرت      ساعة(. 21)            أوًلا

 ساعات(.9)                      الفصل األول: يف العلوم اليت تبّين شخص الراوي         

                                                   يف علوم الرواة التارخييةاألول:  بحثامل

يف كشف الكذابّي. اتواريخ الرواة، أمهيته  

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 يث الشريفددبلوم الح - الخطة الدراسية

 علوم الحديث ورواته: مقرر

   الكتاب المقرر:
 منهج النقد للدكتور نور الدين عتر. -1

 بقاعي.وأثره في الفقه اإلسالمي للدكتور علي نايف م الحديث الجتهاد في عل -2
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أمهيتها.و  طرق تقسيمها، طبقات الرواة،  

قتهم.خطاء يف طبأ –فضل التابعّي  –ملخضرمون ا –طبقاهتم و التابعون   

تباع التابعّي وأمهية معرفتهم.أ  

خوة واألخوات من العلماء والرواة.اإل  

وفائدهتا. الفرق بينهما، قران:املدبج ورواية األ  

رقّي.ا للمستشرد دسيسة من بعض املالحدة لفقها تبع  و كابر الرواة عن األصاغر األ  

.حقالن ق والالساب  

.وفائدته آلابء عن األبناء.رواية ا  

دراسة أربعة أسانيد مشهورة منها.و بناء عن اآلابء رواية األ  

.يف علوم أمساء الرواة :املبحث الثاين  

قيق أحاديث يف ذلك جتلو أمهيته.حت –املبهمات   

فائدته يف كشف التدليس والكذب.و من ذكر أبمساء خمتلفة   

.أقسامه –أمهيته  –والكىن  مساءاأل  

اوي.وجه ذكر اللقب املكروه للر و  ألقاب احملدثّي  

مهيته يف أمن الغلط.أ –ىل غري آابئهم إوبون املنس  

وادر منها.ن –النسب اليت على خالف ظاهرها   

هناض الشعوب.إسالم يف من الرواة والعلماء وفيه أثر اإل املوايل  

أثر هذا الفن يف معرفة الرواة.و  طان الرواة وبلداهنمأو   



 

3 

.األمساء املفردة والكىن واأللقاب وخطورة احلكم فيه  

يون من هذا الفن.ع –املتفق واملفرتق   

قسام ضبطه وأمثلتها.أ –املؤتلف واملختلف   

 املتشابه، ويرتكب من النوعّي السابقّي.

.املشتبه املقلوب  

ىل معرفة الرواة.إمشول أحباثه ملا يوصل  نتيجة الفصل:  

ساعات(. 4)                                 كفاية شروطه.و تعريفه،  احلديث الصحيح:الفصل الثاين:   

حاديث.أسباب االختالف يف تصحيح األ  

أنه قد يفيد القطع. حكم احلديث الصحيح وحتقيق  

واالحتياط فيها. أصح األسانيد،  

.اا أو حتسين  ليس تصحيح   شيء يف الباب أو أحسن" ح"أص قوهلم:  

مسلم.وصحيح  صحيح البخاري،و  املوطأ، وخصائصها: مصادر الصحيح  

ث الصحيحّي والرد على من تنطع فيها.حكم أحادي  

قيق رجحان البخاري وسببه.حت –املفاضلة بّي الصحيحّي   

 تفضيل البخاري على مسلم إمجايل ال تفصيلي.

 صحيحا ابن خزمية وابن حبان.

 ترتيبها واشتماهلا على املناكري. :املختارة

 املستدركات والتعريف مبستدرك احلاكم وتساهله فيه.
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ثرها يف الدفاع عن الصحيحّي.أفوائدها و  لى الصحيحّي:املستخرجات ع  

صح احلديث خترجيا.أأقسام احلديث حبسب خترجيه و   

 ساعات(. 4)      يف علوم السند من حيث االتصال واالنقطاع                الفصل الثالث: 

 .                     يف علوم السند من حيث االتصالاملبحث األول: 

قيق مشوله ما محل بوسيلة صحيحة.حت املتصل:  

.، واالختالف يف تعريفهاملسند  

شروط االتصال فيهما وحتقيق مذهب مسلم.و ن واملؤنن عاملعن  

يلحق هبما مايف معنامها. تفريع على املعنن واملؤنن:  

أقسامه وفائدته. املسلسل:  

 غلبة الضعف على املسلسل والتنبيه على أصح املسلسالت.

إايه اىل قسمّي رئيسّي.تقسيمنا  العايل،  

تنبيهنا على تساهل ثالثيات املسند. احلديث الثالثي.  

ة وتنبيهنا على تداخله.علو الصف  

.على العايل ومناقشة من فضله النازل  

حتقيق تعريفه وصلته ابملعلل واملدرج. :سانيداملزيد يف متصل األ  

 حكم االتصال وأنواع احلديث املتصل.

ساعات(. 4)            .                        السند من حيث االنقطاع يف علوماملبحث الثاين:   

اخلالف فيه وحتقيق أنه بسبب اختالف العصر. املنقطع:  
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اختالف االصطالح فيه وضرورة مالحظته. املرسل:  

يف املسألة. ختارلـموا املذاهب فيه، حكم املرسل:  

قيق صحته.حت –تتمة يف مرسل الصحايب   

فرق بينه وبّي أقسام االنقطاع.ال: املعلق  

ا ابلشواهد.حكم املعلق يف الصحيحّي موضح    

ضل.عامل  

حكامه.أتعريفه وأقسامه و  املدلس:  

وما وقع يف الصحيحّي عن املدلسّي. حكم حديث املدلس.  

حتقيق الفرق بينه وبّي املدلس. املرسل اخلفي:  

.يداألسان متصلزيد يف ل التعارض بينه وبّي املوح ،اخلفي رسالوسائل معرفة اإل  

ساعة(.24لي بقاعي         )عاثنياا: اًلجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي، للدكتور   

 ساعات(. 6)                 الفصل األول: غريب احلديث                                             

 تعريف الغريب لغة  واصطالح ا.

 ب.أسباب وجود الغري

 دواعي التأليف يف الغريب.

 وجوب التثبت يف معىن الغريب.

 أقسام غريب احلديث.

 أفضل ما فسر به الغريب.
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 بعض كتب الغريب وهي تزيد عن مخسّي مصنـنف ا.

 تطبيقات على فصل غريب احلديث:

 ( الكعبان: هل مها يف جانيب القدم أو يف ظهرها؟1تطبيق )

: هل هي اليت ال ز 2تطبيق )  ثينب؟تص ابلختوج هلا بكر ا كانت أو ثيـنب ا أو أهنا ( األّين

 اختالفهم يف اشرتاط الويل يف صحة نكاح البكر البالغة.

 ( الشفق: هل هو احلمرة أو البياض؟3تطبيق )

 اختالفهم يف أول وقت العشاء وآخر وقت املغرب.

 بيه؟على عق أليتيه ( اإلقعاء: هل هو اجللوس على أليتيه انصب ا فخذيه أو هو أن جيعل4تطبيق )

 اختالفهم يف حكم اإلقعاء.

 ترجيح مذهب الشافعية.

 نة؟املدفو  ( الركاز: هل يدخل املعدن يف الركاز أو أنه خيتص بكنوز اجلاهلية5تطبيق )

 اختالفهم يف اعتبار النصاب يف املعدن وقدر الواجب فيه.

 ترجيح التهانوي ما ذهب إليه أبو حنيفة يف تفسري الركاز.

 ساعات(. 6)                    .                                          خمتلف احلديث: ل الثاينالفص

 .اواصطالح   خمتلف احلديث لغة  

 .املختار يف تعريف خمتلف احلديث

 ه.ضادتأو  تهضمناق ومنها ومنها تلفيق احلديث، ملختلف احلديث أمساء أخرى منها اختالف احلديث،

ال أعرف أنه روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثان إبسنادين صحيحّي  ة:قول ابن خزمي
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 .متضادان

 .لظاهرن حيث ام اض  قد يصل إلينا بعد روايته متعار كالمه صلى هللا عليه وسلم ال يتعارض ولكن 

 .اه ابن القيم لوقوع التعارض ظاهر  توجي

 .أمهية علم خمتلف احلديث وضوابطه

 .طوائفىل معرفته مجيع العلماء من الإهذا فن من أهم األنواع ويضطر  قول النووي:

 .اسنده رينة يبيح لنفسه أن يعارض نصوص القرآن واإلمجاع أبحاديث ال يعرف حال أبو

 .ضوابط خمتلف احلديث وإملاح الشافعي إليها يف كتابه اختالف احلديث

 .مواقف العلماء حيال خمتلف احلديث

 .موقف احملدثّي

 .رعيةاللة شدوال يقبل اجلمع مبجرد الرأي من غري  ليه،إأمكن اجلميع تعّين املصري  إذا

 .كابن فور و يبة رمبنا مل يسلم أحٌد ممنن صننف يف خمتلف احلديث من االنتقاد ومنهم ابن قت

 .من أمثلة أحاديث األحكام املختلفة اليت أمكن اجلمع بينها بوجه صحيح

 .لتاريخاعلم  إذا تعذنر اجلمع بّي األحاديث املختلفة و ّيثالنسخ يصار إليه عند احملدن 

 .من أمثلة النسخ يف أحاديث األحكام

 .الرتجيح يلجأ إليه إن مل يعرف التاريخ

 .يخ ومل ميكن الرتجيحإن مل ميكن اجلمع ومل يعلم التار التوقف 

 .من أمثلة الرتجيح بّي أحاديث األحكام املختلفة

 .كية والشافعية واحلنابلةموقف مجهور الفقهاء املال
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 .اجلمع إن أمكن وإال فالنسخ مث الرتجيح مث التوقف ملخص موقفهم:

 .توقفموقف احلنفية وملخصه النسخ إن علم التاريخ وإال فالرتجيح مث اجلمع مث ال

 .ال مطردة ىل أن هذه املواقف غالبةٌ إإشارة 

 .ترجيح اللكنوي ملوقف اجلمهور

 .وجوه الرتجيح

 .هئة وعشرة أوجىل مإمن املرجحات و أوصلها العراقي  اي مخسّي وجه  ذكر احلازم

 .ىل أربعةإىل سبعة أقسام والزركشي إتقسيم السيوطي وجوه الرتجيح 

 .ىل أطروحة كاملة لبياهناإىل أن وجوه الرتجيح حتتاج إإشارة 

 :الرتجيح ابإلسناد

 .الرتجيح بكثرة الرواة ومثاله -1

 .هالرتجيح بقلة الوسائط ومثال -2

 .ثالهملا رواه أو كونه صاحب القصنة وم الرتجيح بكون أحد الروايّي مباشر  ا -3

 :الرتجيح من جهة املنت

 .لهىل علة احلكم على ماليس كذلك ومثاإرجيح اخلرب املذكور من لفظ يومئ ت -1

 .د ومثالهؤكن ترجيح اخلرب املقرون ابلتأكيد على غري امل -2

 .ومثاله واحد على الدال على املراد من وجهترجيح اخلرب الدال على املراد من وجهّي  -3

 :تطبيقات على فصل خمتلف احلديث

 .م..."حديث "إن املاء طهور..."وحديث"ال يبولنن أحدكم يف املاء الدائ (:1تطبيق)
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 .ىل التفريق بّي القليل والكثريإ اجلمهور ذهبوا

 .أوصافهبتغري  ىل أن املاء ال ينجس إالإذهبوا -مهيف املشهور عن -املالكية

 .اختالفهم يف احلد بّي القليل والكثري

 .لريكع"فاملسجد  حديث "ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس"وحديث"إذا دخل أحدكم (:2تطبيق)

 .ة فيهالصالاختالف العلماء يف الصلوات اليت هلا سبب هل تصلى يف األوقات املنهي عن ا

 ."تها...يف سائم ة..."وحديث "يف صدقة الغنمحديث"يف الغنم يف كلن أربعّي شاة شا (:3تطبيق)

 .اختالف العلماء يف اشرتاط السوم لوجوب الزكاة

 مل يبينت الصيام من الليل..."وحديث"...هل عندكم شيء" حديث"من (:4تطبيق)

 .اختالف العلماء يف وقت النية للصوم

يه  علهللا صلى سول هللاطينب ر أب الذي بك فاغسله..."وحديث "كنت حديث"...أمنا الطي (:5تطبيق)
 .وسلم إلحرامه..."

 .علماء يف جواز الطيب عند اإلحراماختالف ال

 ساعة(. 12)                                                          الناسخ واملنسوخ: الفصل الثالث

 .اتعريف النسخ لغة  واصطالح  

 .تعريف الباقالين وتعريف البيضاوي من األصوليّي

 .لنسخ يف كالم املتقدنمّي قد خيالف اصطالح املتأخنرينا

 :أمارات النسخ يف احلديث

 .صريح النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسخ ومثالهت-1
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 .الصحايب رضي هللا عنه ابلنسخ ومثاله حتصري-2

 .معرفة التاريخ ومثاله-3

 .داللة اإلمجاع ومثاله-4

 .لكىل غري ذإحسن الظن ابلراوي.. و وعند الكوفيّي زايدات أخر حن قول احلازمي:

 .اختالف العلماء فيما هو منسوخ

 .ليه املشاهري وشذن املخالف فيهاإمسائل ممنا اشتهر نسخه وذهب 

 .نسخ املاء من املاء-1

 .ا مسنت النارنسخ الوضوء ممن -2

 .نسخ التطبيق يف الركوع-3

 :على فصل الناسخ واملنسوخ تطبيقات

 .اا إذا صلى اإلمام جالس  موم جالس  سخ صالة املأاختلفوا يف ن (:1تطبيق)

 .اختلفوا يف نسخ النهي عن االستعانة ابملشركّي (:2تطبيق)

 .اختلفوا يف نسخ فساد صوم احملتجم (:3تطبيق)

 .نكاح املتعة (:4تطبيق)

 هل لنكاح املتعة ذكر يف القرآن الكرّي؟

 .نقول من كتب الشيعة

 ماذا يقول أهل السنة؟

 .ىل أجل مسمنى" من ثالثة وجوهإ" قراءة ابن عباس رضي هللا عنهمااجلواب عن 
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 ىل اليوم؟إهل رخصة املتعة ابقية 

 .ةلتقين احترّي املتعة ورد مورد  قول شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطوسي:

 نه قال:أ صادق منمام الىل اإلإإن ما نسب  وقوله:، تعليق الدكتور موسى املوسوي على موضوع التقينة
 .إن هو إال كذب وزور "التقينة ديين ودين آابئي"

 .عانيهاكة مر عن  ىل يوم القيامة فيها نظر فضال  إة أسانيد رواايهتم يف بقاء رخصة املتع

 .الدليل من القرآن الكرّي على حظر نكاح املتعة

 .الدليل من السنة على حظر نكاح املتعة

 . واإلابحة كاان مرنتّيالصواب املختار أنن التحرّي قول النووي:

 .جمرد النهي الوداع  حجةذكر الرواية إبابحتها يوم حجة الوداع خطأ..والصحيح أن الذي جرى يف وقوله:

 .الدليل من اإلمجاع على حظر نكاح املتعة

 .على مارواه البيهقي "ذلك الزان" قول اإلمام جعفر الصادق يف املتعة:

 .ن يقولوا حبلن املتعة ال يصحن على قواعد الشيعة أنفسهم أ

 عة من عنده؟هل صحيح أن عمر رضي هللا عنه هو الذي حرنم املت

 .بن اخلطاب رضي هللا عنه تقشعر له األبدان رحملمد حسن املظفر يف عم كالم

 ؟تبوعإلمام امله وهو االفتخلو كان عمر رضي هللا عنه حرمها فما ابل علين رضي هللا عنه مل حيلنها يف 

 .نهالم عي هللا عنه عن نكاح املتعة موافق لنهي النيب صلى هللا عليه وسهني عمر رض

 .ى التحرّيه ال علغري  هني عمر رضي هللا عنه عن متعة احلج على التنزيه وعلى اختيار اإلفراد على

فاختص ابإلعالن  اوإمنا كان إمام   عمر رضي هللا عنه مل يتفرد ابلنهي عن نكاح املتعة دون الصحابة،
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 .أديبوالت

 .تعةاآلية على نكاح امل اال يصح ما جاء يف تفسري القرطيب من أن اجلمهور محلو 

 .راءستمتاع يف اآليه هو النكاح وبيان ذلك ابالستقاجلمهور عل أن املقصود ابال

 .يف نكاح املتعة وعنه ثالثة أقوالحتقيق مذهب ابن عباس 

 .شاذةحتقيق القول األول وبيان أنه شاذ ومبينن على قراءة 

 .ابن عباس عن القول ابملتعةحتقيق القول الثالث وبيان رجوع 

 .براء و منهليه رضي هللا عنهما وهإس مما يفعله اإلمامية و ينسبونه أين مذهب ابن عبا

 .نكاح املتعة يف نظر أحد جمتهدي الشيعة

 : األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.

 : التقويم:خامًسا
 رجة(.د 30النشاط الصفي: )

 درجة(. 70االمتحان النهائي: )

 : المراجع:سادًسا
 معظم كتب كبارالعلماء في مصطلح الحديث تصلح مراجع لهذه المادة.

 


