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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (3019192) علوم الحديث مدخل مادة 

 أستاذة المادة: رقيه دمحم الشيخي

  hotmail.com-rogayah@19إيميل أستاذة المادة : 

 

  :دراسة ما ٌلً المستوىوٌشمل هذا 

ا :: تعريف ما يلي لغة أولا   واصطالحا

   ,لمتن ., ااإلسنادالسند 

 ٌنهاالفرق ب, و واألثر لحدٌث والخبرا  . 

   والفمهاء,  واألصولٌٌن, لمحدثٌنا اصطالح فًالسنة. 

  المدسً الحدٌث : 

    الحدٌث ٌن, وبٌم, الفرق بٌنه وبنً المرآن الكرواصطالحاتعرٌفه لغة 

 .فٌه المؤلفةالنبوي, مع ضرب أمثلة للحدٌث المدسً, وأشهر الكتب 

 

ا   : التعريف بعلم الحديث رواية ودراية : ثانيا

 رواٌة:  الحدٌثعلم  . أ

  :   بهامر  تًوعه, غاٌته, تدوٌنه, ومراحله ال, موضأهمٌتهتعرٌفه, 

 . ملسو هيلع هللا ىلص بًعهد الن فًتدوٌن السنة  -1

  .جمعٌنالصحابة رضوان اهلل علٌهم أ عهد فًتدوٌن السنة  -2

  جمعٌنعنهم أ هللارضً ٌن عهد التابع فًتدوٌن السنة  -3

  .أثرٌت حول تدوٌنها تًالرد على الشبه ال -4

 :دراٌة الحدٌثعلم  . ب

  .فٌه المصنفات, موضوعه, نشأته, وتدوٌنه, أهم همٌتهاؤه, تعرٌفه, أسمأ 

ا    :: التعريف بأنواع علم الحديث درايةثالثا
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, علم علل الحدٌثوالتعدٌل, علم غرٌب  الجرح, علم الحدٌثعلم رجال 

 . والمنسوخ, علم الناسخ الحدٌث مختلفعلم  ٌث الحد

  ).كل علم فً المصنفاتنبذة عن نشأة وتدوٌن كل منها, وأهم  ٌم) مع تمد

ا   : : تقسيم الحديثرابعا

 .من حٌث وصوله إلٌنا 

 .أو من حٌث عدد رواته  

  :اآلحاد خبر: حجية اا خامس

  .أصول الدٌن فًبه  االحتجاجعلى حجٌته, الرد على من ٌنكر  األدلة      

ا ساد   :: منزلة السنة من الدينسا

  .و حدٌثا   ا  ٌملد بها االحتجاجحجٌتها, أدلة ذلن, الرد على من ٌنكر       

ا     :: الصحابةسابعا

 , معدالتهم من الكتاب والسنة, عدده تثبت الصحبة, فائدة معرفتهم, تعرٌفهم,  

  .بعضهم لىوجهت إ تًفٌهم, رد الطعون ال المؤلفةمنهم, أهم الكتب  المكثرون

ا    :: التابعونثامنا

  .تعرٌفهم, فائدة معرفتهم, ذكر أشهر الرواة منهم     

ا   : : المخضرمونتاسعا

  .تعرٌفهم, فائدة معرفتهم, ذكر أشهر الرواة منهم   

    .: آداب المحدث وآداب طالب الحديثعاشراا 

    ة :األساسيب الكت

 .الدٌن السٌوطً جاللل , تمرٌب النواوي شرحممدمة تدرٌب الراوي 

 . الخطٌبعجاج  دمحمل, السنة لبل التدوٌن  

   :المراجع والمصادر
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 .للخطٌب البغدادي , تمٌٌد العلم 

 .للخطٌب البغدادي, الراوي وآداب السامع  ألخالق الجامع 

 .شاكر دمحم ألحمد الحثٌثالباعث  

 .للدكتور مصطفى السباعً , اإلسالمًالتشرٌع  فًالسنة ومكانتها  

 . الصالحأدٌب  دمحمللدكتور  , الحدٌثأصول  فًحمالت  

 لخالك .عبد ا نًللدكتور عبد الغ, حجٌة السنة  

 .أبو زهو دمحم دمحمللدكتور  , والمحدثون الحدٌث 

 .أبو شهبه  دمحم دمحمللدكتور  , الحدٌثعلوم ومصطلح  فًالوسٌط 

 . الخطٌبعجاج  دمحمللدكتور , علومه ومصطلحه  الحدٌثأصول 

 . األعظمًمصطفى  لدمحمالنبوي  الحدٌث فًدراسات  

 


