
 الدراسي: األولالفصل  ـم2016 - 2015هـ /  1437 - 1436 العام الجامعي
 علي نايف بقاعي.األستاذ الدكتور  :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 ةعدد الساعات المعتمد
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 : وصف المقررأوًل 

، وهو من مستوى السنة لية الشريعة والدراسات اإلسالميةلزامية من متطلبات كهذا المقرر هو أحد المقررات اإل
 من أصول الحديث الشريف. ويحتوي على جملة ،دبلوم دراسات إسالمية – األولى

 :أهداف المقرر اثانيً 
 : إلى تمكين الطالب منيهدف تدريس هذا المقرر 

 .ين في شروحهم للحديث والحكم عليهمعرفة مصطلحات الحديث وأنواع علومه لفهم كالم المحدث -1

 معرفة الحديث وطرق تحمله. -2

 .تمييز الحديث موصوله من منقطعه -3

 اته من المقبول لغيره.الحديث لذ تمييز المقبول من -4

 .تمييز الضعف في الحديث بسبب القدح في راوي الحديث من الضعف بسبب خطأ الراوي  -5

 :معرفة العلوم الشارحة لمتن الحديث -6

 الناسخ والمنسوخ. -ج.              مختلف الحديث ومحكمه-ب .           غريب الحديث -أ

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الدراسات اإلسالمية – الخطة الدراسية
 الحديث  مصطلح: مقرر 

 للدكتور علي بقاعي. /المنهج الحديث في تسهيل علوم الحديث الكتاب المقرر:



 معرفة موجز تاريخ المصطلح. -7

 لسنة للقرآن.معرفة أوجه بيان ا -8

 .معرفة رد الشبهات عن الحديث -9

 :ا: محتوى المقررثالثً 
 (.ساعة ونصفعلوم الحديث المتفرعة عن نسبته إلى القول أو الفعل أو غيرها ) -1

 )ساعة ونصف(.من ينسب إليه المتن  تسمية الحديث بحسب -2

 )ساعة ونصف(.لمتفرعة عن أنواع رواته علوم الحديث ا -3

 )ساعة ونصف(.ا يتعلق بأدوات الرواية م -4

 .(ساعات 3األحاديث الموصولة ) -5

 .(ساعات 3األحاديث غير الموصولة ) -6

 (.ساعات 4حديث المقبول لذاته )ال -7

 ساعات(. 3ردود للقدح في راويه )الحديث الم -8

 )ساعة ونصف(.الحديث المعل  -9

 )ساعة ونصف(. الحديث المدرج -10

 )ساعة ونصف(.ف الحديث المصح   -11

 )ساعة ونصف(. يث المقلوبالحد -12

 )ساعة ونصف(.الحديث المضطرب  -13

 )ساعة ونصف(.المروي بالمعنى الخطأ  الحديث -14

 )ساعة ونصف(.خطأ وهو موقوف أو عكسه الحديث المرفوع  -15

 )ساعة ونصف(.الموصول خطأ وهو مرسل أو عكسه  الحديث -16

 )ساعة ونصف(.الحديث الشاذ  -17



 )ساعة ونصف(.الحديث المنكر  -18

 )ساعة ونصف(.ات الثقزيادات  -19

 )ساعة ونصف(.غريب الحديث  -20

 )ساعة ونصف(.مختلف الحديث  -21

 )ساعة ونصف(.الناسخ والمنسوخ  -22

 (.ساعات 5وجز تاريخ المصطلح وما يلحق به )م -23

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 .المحاضرة، المناقشة، تسميع أسبوعي

 : التقويم:خامًسا
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 سادسًا: المراجع:
 وم الحديث / أ.د. نور الدين عتر.منهج النقد في عل -1

 ديث ومصطلحه / أ.د. صبحي الصالح.علوم الح -2

 .إرشاد طالب الحقائق إلى سنن خيرالخالئق /اإلمام النووي  -3

 .الفكر /الحافظ ابن حجر العسقالنينزهة النظر في توضيح نخبة  -4

 
 

 


