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

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

45   
 :: وصف المقررأوًل 

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

 :أهداف المقرر :ثانًيا
 ن(. –ت  –د  –م  –مة للمحدثين، والمناهج الخاصة للكتب الخمسة )خ تعريف الطالب بالمناهج العا

 :: محتوى المقررثالًثا
 ساعتان(.)               متهيد.                                                            -

                   املعىن اللغوي للمناهج.                                            -

 املعىن االصطالحي ملناهج احملدثني. -

 فوائد دراسة مناهج احملدثني. -

 املراجع اليت وقفت عليها يف مناهج احملدثني. -

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الحديث الشريف - الخطة الدراسية
 مقرر: مناهج المحدثين

 .يعلي بقاع مناهج احملدثني العامة واخلاصة "الصناعة احلديثية" للدكتور  الكتاب المقرر:
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 ساعتان(.)      بعض مناهج البحث اليت سلكها احملّدثون وليست خاصة هبم.              -

 معىن شروط األئمة. -

 مناهج احملدثني العامة، وفيه أربعة فصول: -

 ألول: مناهج احملدثني العامة.الباب ا -

 الفصل األول: مناهجهم املتعلقة ابلطالب واحملدث: -

 املبحث األول: منهاج طالب احلديث. -

 ساعتان(.)            املبحث الثاين: منهاج احملّدث.                                     -

 الفصل الثاين: مناهجهم املتعلقة ابلرواية. -

 املنهج العلمي للرواية يف الكتاب والسنة.املبحث األول: أصول  -

 ساعتان(.)  ث   املبحث الثاين: املنهج العملي للصحابة رضي هللا عنهم يف رواية احلدي -

 املبحث الثالث: مناهج احملّدثني يف تلقي احلديث وروايته. -

 ساعتان(.)   الفصل الثالث: مناهجهم املتعلقة بكتابة احلديث وضبط الكتاب:         -

 بحث األول: آداب كتابة احلديث.امل -

 املبحث الثاين: ضبط احلروف املهملة، والفصل بني األحاديث. -

 املبحث الثالث: إحلاق ما سقط من النّص واإلشارة إىل دخوله يف األصل. -

 املبحث الرابع: التصحيح والتضبيب. -

 املبحث اخلامس: الكشط واحملو والضرب. -

 رواايت.املبحث السادس: اجلمع بني اختالف ال -
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 ساعتان(.)          املبحث السابع: اإلشارة ابلرمز.                                    -

 املبحث الثامن: كتابة التسميع )الطباق(. -

 الفصل الرابع: طرق التحمل واألداء ومناهج التعبري عنها. -

 الطريق األوىل: السماع من الشيخ. -

 الطريق الثانية: القراءة على الشيخ. -

 ريق الثالثة: اإلجازة.الط -

 ساعتان(.)             الطريق الرابعة: املناولة.                                         -

 الطريق اخلامسة: املكاتبة. -

 الطريق السادسة: اإلعالم. -

 الطريق السابعة: الوصية. -

 الطريق الثامنة: الوجادة. -

 أمهية التعبري عن كيفية التحّمل. -

 ساعتان(.)               مناهج احملدثني اخلاصة املتعلقة ابلسند.             الباب الثاين:  -

       مناهج احملدثني اخلاصة املتعلقة ابلسند، وفيه ستة فصول:             -

 الفصل األول: شروط أصحاب الكتب اخلمسة: -

 املبحث األول: شروط اإلمام البخاري. -

 املبحث الثاين: شروط اإلمام مسلم. -

 ساعتان(.)                      ني.الشيخ شرطث الثالث: معىن كون احلديث على بحامل -
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 املبحث الرابع: شرط أيب داود. -

 ليه.كت عساملبحث اخلامس: بيان الوهن الشديد فيما خيرجه أبو داود، وصالحية ما  -

 ن(.اعتااملبحث السادس: شرط الرتمذي.                                    )س -

 بحث السابع: شرط النسائي.امل -

 ن(.اعتاالفصل الثاين: مناهجهم يف ترتيب األحاديث:                       )س -

 املبحث األول: منهج البخاري يف ترتيب أحاديثه. -

 املبحث الثاين: منهج مسلم يف ترتيب أحاديثه. -

 .املبحث الثالث: مناهج أيب داود والرتمذي والنسائي يف ترتيب األحاديث -

 ساعتان(.)    الفصل الثالث: مناهجهم يف إخراج املوصول وغريه واملرفوع وغريه:      -

 املبحث األول: املعّلقات واملراسيل يف الصحيحني. -

 املطلب األول: املعّلقات يف الصحيحني: -

 معلقات مسلم. (أ)

 معلقات البخاري. (ب)

 املطلب الثاين: املراسيل يف الصحيحني. -

 ساعتان(.)     عند أيب داود والرتمذي والنسائي.       املبحث الثاين: غري املوصول  -

 املبحث الثالث: غري املرفوع يف الصحيحني. -

 املبحث الرابع: غري املرفوع عند أيب داود والرتمذي والنسائي. -

 ساعتان(.)    الفصل الرابع: مناهجهم يف تكرار احلديث:                            -
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 ث يف الصحيحني.املبحث األول: تكرار احلدي -

 تكرار احلديث عند البخاري. (أ)

 تكرار احلديث عند مسلم. (ب)

 املبحث الثاين: تكرار احلديث عند أيب داود والرتمذي والنسائي. -

 تكرار احلديث عند أيب داود. (أ)

 تكرار احلديث عند الرتمذي. (ب)

 تكرار احلديث عند النسائي. (ج)

 ساعتان(.)    :   لتعليق عليهاالفصل اخلامس: مناهجهم يف بيان طرق احلديث واختصارها وا -

 املبحث األول: مجع الشيوخ ابلعطف ومجع األسانيد ابلتحويل لالختصار. -

 صار.الختاملبحث الثاين: ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث واإلشارة إىل الباقي ل -

 ساعتان(.)           الفصل السادس: مناهجهم يف اجلرح والتعديل وتعريف الرواة:            -

 ملبحث األول: اجلرح والتعديل يف الكتب اخلمسة.ا -

 املبحث الثاين: تعريف الرواة يف الكتب اخلمسة. -

 ساعتان(.)          الفصل السابع: التعليق على الرواايت بذكر بعض الفوائد:              -

 املبحث األول: ذكر أنواع العلل. -

وي ن أنه ر بيا صل واإلرسال، أواملبحث الثاين: ترجيح أحد وجهي الرفع والوقف، أو الو  -
 ابلوجهني.

 املبحث الثالث: بيان االختالف يف اسم راٍو أو نسبه. -
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 .ساعتان()     تهم.تسمييف املبحث الرابع: التعريف ببعض الرواة، وخاصة الذين وقع اختالف  -

                        املبحث اخلامس: بيان صيغ األداء.                    -

 راٍو مهمل.لسادس: بيان املبحث ا -

 ساعتان(.)      ند.الس املبحث السابع: حتديد صاحب اللفظ املعنّي عند اختالف ألفاظ املنت أو -

 املبحث الثامن: التنبيه على انفراد أهل بلد برواية حديث معنّي. -

 املبحث التاسع: احلكم على األحاديث صّحًة أو حسًنا أو ضعًفا. -

 ساعتان(.)                   ثني املتعلقة ابملنت.                    الباب الثالث: مناهج احملد -

                        مناهج احملدثني املتعلقة ابملنت، وفيه فصالن:                 -

 الفصل األول: أنواع تراجم األبواب ومسالكها: -

 املبحث األول: تراجم أبوب الصحيحني. -

 تراجم أبواب البخاري:  (أ)

 : الظاهرة، أواًل  -

 ساعتان(.)                                                                  اثنًيا: اخلفية،  -

 اثلثًا: املرسلة.  -

 تراجم أبواب مسلم. (ب)

 ساعات(. 3)          الرتمذي والنسائي.           و املبحث الثاين: تراجم أبواب أيب داود  -

 أواًل: الظاهرة. -

 ة.اثنًيا: اخلفي -
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 اثلثًا: املرسلة. -

 الفصل الثاين: التعليق على الرواايت بذكر بعض الفوائد. -

 املبحث األول: ذكر غريب احلديث. -

 املبحث الثاين: ذكر الناسخ واملنسوخ. -

 املبحث الثالث: ذكر خمتلف احلديث وبعض االستنباطات الفقهية. -

 : األساليب واألنشطةرابًعا
 متنوعة.

 : التقويم:خامًسا
 درجة(. 30شاط الصفي : )الن

 درجة( . 70االمتحان النهائي : )

 : المراجع:سادًسا
 مقدمة صحيح مسلم. -1

 رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. -2

 شروط األئمة الخمسة/ للحازمي. -3

 اإلمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين/ د. نور الدين عتر. -4

 لي.مناهج المحدثين/ د. ياسر الشما -5

 دراسات في مناهج المحّدثين/ د. أمين القضاة و د. عامر صبري. -6

 الصناعة الحديثية في السنن الكبرى/ د. نجم خلف. -7

 


