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 اسا  لوم  لدحيث::ملأوالً: وصف إمجايل 

 يتم تغطيتها حبواليدراسيًا،  مقررًا  عشر اثين( 21)منمسار علوم احلديث يتكون 

 وخارجه. أسبوعيًا تؤدى داخل قسم الكتاب والسنة  ساعة إحدى وثالثون (12)

 لدحيث::لوم  أهيلف ماسا  : ثانياً
 احلديث الشريف، األهداف اآلتية)امجااًل(: علوم يهدف مسار

أن يعرف الطالب اصطالحات احملدثني ومعاني اطالقاتهم اخلاصة على -2

 األحاديث والرواة.

 أن يقف الطالب على دقة منهج احملدثني يف النقد.-1

 النبوية. أن يقف الطالب على اإلعجاز يف حفظ السنة-1

فهم مراد أئمة احلديث من عباراتهم املبثوثة يف ثنايا الكتب  يفالطالب  يشارك-4

 األصيلة.

 أن ميلك الطالب القدرة على فهم املراجع األساسية يف علوم احلديث.-5

 التارخيية للسنة النبوية. األدوار واملراحلأن يتعرف الطالب على -6

 حلديث وحفاظه يف سائر العصور.أن يتعرف الطالب على أبرز نقاد ا-7

أن ميلك الطالب االستعداد النظري الكايف للبدء يف العمل التطبيقي يف -8

 ختريج احلديث واحُلكم على األسانيد.

أن يقف الطالب على جهود العلماء يف تدوين السنة ومعرفة كتبها وأنواعها.                       -9

أن ميلك الطالب القدرة على وصف منهج احملدثني وتارخيهم والتعريف  -21

 العام بعلومهم.

  .أن يقف الطالب على علم اجلرح والتعديل وأثره يف حفظ السنة-22

ومعرفة جهود  كيفية استخراج احلكم على الرواة وأن يتعرف الطالب على-21

 العلماء يف كتب الرجال اليت وصلت إلينا.
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بتخريج احلديث تفصياًل واملعرفة بقواعد احلكم  املعرفةالطالب  أن ميتلك-21

 على احلديث، مع التدريب العملي.

ضوابط التعارض بني األحاديث و املعرفة بالقواعد لدفعأن ميتلك الطالب -24

 كشف املشكل فيها.

 :لملقر لت للي لسية  حمتمىاً: ثالث
 :اآلتي  مسار احلديث منيتكون حمتوى 

كلية الدعوة  )لطالب كمتطلبيدرس  :(611211علوم احلديث)مدخل -2

 .جبميع أقسامها(

عام  لغري طالب  )يدرس  كمتطلب  لطالب   (:611211مدخل علوم احلديث)-1

الصورة الكاملة لعلوم احلديث كل منهما ويتناول . كلية الدعوة وأصول الدين(

يتمكن الطالب باإلحاطة ، حيت تفاصيل وردود واستدالالت للقضايادون إمجااًل، و

وعلى جهود احملدثني يف حفظ  األولية بفهم السنة النبوية، وكيفية وصوهلا إلينا.

 السنة وتبليغها يف عصور الرواية والتصنيف )إمجاال(.

عام  لغري املتخصصني  يف   )يدرس  كمتطلب  لطالب  (:212611علوم احلديث)-1

ألربعة)الصحيح واحلسن والضعيف . ويتناول أقسام احلديث ااحلديث  وعلومه(

 لعلوم علوم احلديث الكربى واملوضوع( حتى يكون الطالب الصورة الكاملة ألقسام

من الكذب  إمجااًل، ويتبني الصورة اليت حفظ اهلل بها حديث رسوله احلديث 

 والدس فيه.

)كلية الدعوة وأصول  لطالبإجباري   قرريدرس  كم (:611211علوم احلديث)-4

جبميع أقسامها(. من كتاب علوم احلديث البن الصالح من أول الكتاب إىل  الدين

 والعشرون (. لثالنوع ) الثا

يدرس كمقرر إجباري  لطالب)قسم الكتاب والسنة(.   :(611111علوم احلديث)-5

 من) الثا والعشرون(إىل النوعرابع ال )منمن كتاب علوم احلديث البن الصالح 

 والعشرون (.
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 ،(قسم الكتاب والسنةلطالب)إجباري  قرريدرس  كم :(611114احلديث)علوم -6

اخلامس إىل النوع ) )التاسع  والعشرون( من كتاب علوم احلديث البن الصالح من 

  ن (.ستوال و

املقررات الثالثة يف كتاب معرفة أنواع علم احلديث البن الصالح، هذه حيث أن 

أنواع علوم احلديث، وطرق التحمل واألداء، وصفة رواية احلديث على ل شتمت

الطالب حيث يقرأ وشروطها ، واآلداب اليت جيب أن يتصف بها الطالب واحملدث، 

ويتدرب الطالب على فهم كالم العلماء والرجوع إىل نكت أهل الكتاب كاماًل، 

كملة للمرجع العلم وفوائدهم واستدراكاتهم عليه يف مواضعها من املراجع امل

 الرئيس.

شمل التعريف بأنواع كتب السنة، واملراحل اليت حيث ي: (611115كتب السنة)-7

وبيان أشهر املصنفات يف كل مرحلة، مع العناية بالكتب اليت ، مر بها تدوين السنة 

والتعريف باملؤلفات اليت ألفت يف جوانب ، ومناهج العلماء فيها، تدور عليها الرواية 

موضوعات خاصة، وكيفية االستفادة منها يف علوم احلديث،  والتعريف متعددة و

 بأشهر املصنفني من احملدثني .

واملراحل يشمل التعريف بعلم الرجال، وأهميته، حيث  :611116كتب الرجال: -8

وما ظهر فيها من الكتب ث النشأة حتى أصبح علمًا مستقاًل، اليت مر بها من حي

كتب الرجال ومناهج العلماء فيها، وأشهر املصنفات يف املصنفة، والعرض ألنواع 

 .كل نوع مع التعريف بكتب تواريخ احملدثني

يدرس كمقرر إجباري لطالب كلية  (:611416التخريج ودراسة األسانيد)-9

 يتعرف الطالب فيه على معنى التخريج وأهميته، حيث الدعوة)قسم الكتاب والسنة(

سالمية، وطرق استخراج احلديث يف اآلونة احلديثية ، ، ونشأته، وأثره يف العلوم اإل

واجلهود املعاصرة يف التخريج عن طريق املوسوعات احملوسبة، وما هلا من أثر بالغ 

كما  .والتنبه ملا وقع فيها من أخطاءمة السنة النبوية والباحثني فيها، يف خد

د املنهجية يف يدرس الطالب املراحل اليت يسلكها يف دراسة األسانيد، والقواع
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دراستها وإعداد شجرة اإلسناد وإثبات الفروق بني الروايات ومدار اإلسناد والرتمجة 

 للرواة، مع الدراسة التطبيقية يف كل ذلك والتدريب العملي للطلبة عليها .

يشمل التعريف مبختلف احلديث يف  :( 611417خمتلف احلديث ومشكله) -21

والفرق بينه وبني مشكل احلديث، وأهميته، اللغة واالصطالح، وبيان حكمه، 

ودراسته، ومظاهر اهتمام العلماء والقواعد اليت اتبعها احملدثون يف دراسته ودفع 

التعارض املتوهم بني األحاديث، مع عرض جلهودهم ومصنفاتهم، والدراسة 

 التطبيقية ألحاديث خمتارة من أبواب متعددة.

، على كتب حيث يتعرف الطالب فيه (:611418التخريج ودراسة األسانيد:)-22

على أشهر األعالم الذين دونوا العلم من أصحاب كتب ، السنة ومراحل تدوينها

، واجلهود املعاصرة يف التخريج عن طريق  النبوي، وطرق استخراج احلديث السنة 

املوسوعات احملوسبة، وما هلا من أثر بالغ يف خدمة السنة النبوية والباحثني فيها ، 

، مع الدراسة ااملراحل اليت يسلكها يف دراسة األسانيد، والقواعد املنهجية يف دراستهو

 التطبيقية يف كل ذلك والتدريب العملي للطلبة عليها .

حيث يتعرف الطالب فيه كتب السنة  (:611419كتب التخريج والسنة)-21

المية، وطرق ومراحل تدوينها، وأهم املدونات يف كل مرحلة، وأثره يف العلوم اإلس

مة السنة النبوية استخراج احلديث يف اآلونة احلديثية ، وما هلا من أثر بالغ يف خد

كما يدرس الطالب املراحل اليت يسلكها يف دراسة األسانيد، والباحثني فيها، 

مع الدراسة التطبيقية يف كل ذلك والتدريب ا، والقواعد املنهجية يف دراسته

 العملي للطلبة عليها .

يشمل التعريف باجلرح والتعديل، وأهميته،  :(611141)علم اجلرح والتعديل: -21

ونشأته، ومشروعيته، أصول اجلرح والتعديل، وقواعده وضوابطه، مع التوسع يف 

هما، وألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبها حمباحث العدالة والضبط وأحكامها وقواد

اء اجلرح والتعديل والتعريف واالحكام املرتتبة عليها، وعرض موجز جلهود علم

 بأهم تلك اجلهود.

 هذه لملقر لت:تي ثس للتي ثس لليت ثعتميها للقاسم يف اً: طرلئق  لبع
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حمور العملية التعليمية، ق التدريس اليت جتعل الطالب ائطريعتمد القسم 

  للدرس ومساعدة الطالب على إمتام متطلباته.واملدرس يقوم بالتقديم 

مهارات التفكري  منلى سائر املهارات اليت حيتاجونها، وتدريبهم عمعهم، والتفاعل 

 .... إخلواملهارات الشخصية.ومهارات االتصال، 

 وعلى مدرس املقرر أن يسعى دومًا لتطوير أساليب التدريس والتنويع فيها.

وأسأل اهلل تعاىل أن يديم النفع بهذه املقررات الدراسية، وتوصيفها، واالرتقاء بها    

و اجلودة والتعليم املثالي الذين كان عليه سلفنا الصا ح من اتباع القول حن

العمل، وأن يكون خالصًا لوجه الكريم، واهلل املستعان على ما تصفون، واحلمد هلل رب 

 العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.


