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 ٙ ج ڣصف مقٚ  التجڤيٖ نمٗڤ
 ٙٚ  (  110回  )سلږ ببببببببببببببڣصف مق

 
 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على
 امدخل إلى علم التجويدب

 تعريف التجويدب 駕ب

 موضوع التجويدب 介ب

 استمداد التجويدب 会ب

 أهمية التجويد ، وغايتڢ، وفضلڢب 4ب

 حكم تعلم التجويدب 回ب

 حكم تطبيق أحكام التجويدب 6ب

 أهم امؤلفاػ في علم التجويدب 壊ب

 آداب تاوة القرآن وأحكامهاب

 بآدابا لتاوة 駕ب

 مراتب التاوة ب 介ب

 حكم نسيان ش يء من القرآنب 会ب

 حكم مس امصحف للمحدثب 4ب

 اللحنب

 اللحن: تعريفڢ، وأقسامڢ، وحكم كل قسمب 駕ب

 أسباب اللحن ب 介ب

回.会 تطبيقاػ على اللحنب 

ٚٙ: اسږ   :Course title التجڤيٖامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (   110回   )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:
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 ااستعاٗة والبسملة، وأحكامهماب

 ااستعاٗة :تعريفها، وحكمها، وصيغتهاب 駕ب

 وحكمهابالبسملة :تعريفها،  介ب

 حكم البدء بااستعاٗة والبسملة في أول السورة، وفي وسطها، وأوجڢ كل منهاب 会ب

 أوجڢ الربط بين نهاية السورة والبسملة وبداية السورة التالية، وحكم كل منهاب 4ب

 تطبيقاػ على أحكام ااستعادة والبسملةب 回ب

 أحكام النون الساكنة والتنوينب

 والتنوينبتعريف النون الساكنة،  駕ب

 اإظهار :تعريفڢ، ومراتبڢ، وحكمڢ، وسببڢب 介ب

 اإظهار امطلق: تعريفڢ، وحكمڢ، وسببڢب 会ب

 اإدغام :تعريفڢ، وحروفڢ،  وقسماه، وحروف كل منهماب 4ب

 اإقاب :تعريفڢ، وحرفڢ، وسببڢب 回ب

 اإخفاء :تعريفڢ، وحروف،  وسبب تسميتڢب 6ب

 والتنوينب تطبيقاػ على أحكام النون الساكنة 壊ب

 حكم النون واميم امشددتينب

 مؤشراػ أداء امعيار:

 الغنة :تعريفها ومخرجها،  ومقدارها، وحروفها،  ومراتبهاب 駕ب

 تطبيقاػ قرآنية على النون واميم امشددتين،  ومراتب الغنةب 介ب

 أحكام اميم الساكنةب

 اإخفاء الشفوي :تعريفڢ،  وحرفڢ، وسبب تسميتڢب 駕ب

 امتماثلين الصغير: تعريفڢ، وحرفڢ، وسبب تسميتڢب إدغام 介ب

 اإظهار الشفوي :تعريفڢ،  وحروفڢ، وسبب تسميتڢب 会ب

 تطبيقاػ على أحكام اميم الساكنةب 4ب

 الاماػ الساكنة وأحكامهاب

 ام التعريف :امراد بها ، وأحكامها ب 駕ب

 ام الفعل: امراد بها وأحكامها ب 介ب

 بها وحكمها باما أمر :امراد  会ب

 ام ااسم :امراد بها وحكمها ب 4ب

 ام الحرف :امراد بها وأحكامها ب 回ب
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 تطبيقاػ على الاماػ الساكنة ب 6ب

 امد والقصرب

 القصر: تعريفڢ، وحكمڢ، ومقدارهب  駕ب 

 امد: تعريفڢ، وأقسامڢ، وحروفڢ، وسببڢب  介ب 

 امد اأصلي :تعريفڢ،وسبب تسميتڢب  会ب 

 الفرعي :تعريفڢ،وسبب تسميتڢ،وأنواعڢ، وشروطڢ وأسبابڢبامد   4ب 

 امد امتصل :تعريفڢ، وسبب تسميتڢ، وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب  回ب 

 امد امنفصل :تعريفڢ،وسبب تسميتڢ، وحكمڢ،ومقدار مده، وأمثلتڢب  6ب 

 مد الصلة الكبرڥ :تعريفڢ،وسبب تسميتڢ، وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب  壊ب 

 امد العارض للسكون :تعريفڢ، وسبب تسميتڢ، وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب  廻ب 

 مدا لبدل: تعريفڢ، وسبب تسميتڢ، وحكمڢ، ومقداره،وأمثلتڢب   9ب

 مد العوض: تعريفڢ، وسب بتسميتڢ، وحكمڢ، ومقداره، وأمثلتڢب 駕餓ب

ٛم :تعريفڢ،وسب 駕駕ب  بتسميتڢ، وحكمڢ، ومقدار مده، وأقسامڢ، وأمثلتڢب امد ا لا

ٛم الكلمي امخفف :تعريفڢ، وسبب تسميتڢ،وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب 駕介ب  امد الا

ٛم الكلمي امثقل :تعريفڢ، وسبب تسميتڢ، وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب 駕会ب  امد الا

ٛم الحرفي امخفف :تعريفڢ،وسبب تسميتڢ، 駕4ب  وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب امد الا

ٛم الحرفي امثقل :تعريفڢ، وسبب تسميتڢ،وحكمڢ، ومقدار مده، وأمثلتڢب 駕回ب  امد الا

 اجتماع سببين للمدب 駕6ب

 تطبيقاػ على أحكام امد والقصرب 駕壊ب

 مخارج الحروفب

 تعريف امخرج، وكيفية تعيينڢ، وعدد امخارجب  駕ب

 ڢ، وحروفڢبامخرج اأول: الجوف؛تعريف 介ب 

 امخرج الثاني: أقص ى الحلق؛تعريفڢ ،وحروفڢب 会ب 

 امخرج الثالث: وسط الحلق؛تعريفڢ ،وحروفڢب 4ب 

 امخرج الرابع: أدنى الحلق إلى الفم؛تعريفڢ ، وحروفڢب 回ب 

 امخرج الخامس: أقص ى اللسان وما فوقڢ من الحنك اأعلى؛تعريفڢ ،وحرفڢب 6ب 

 سان مع ما يحاٗيڢ من الحنك اأعلى تحت مخرج القاف؛ تعريفڢ وحرفڢبامخرج السادس: أقص ى الل  壊ب

廻 ب امخرج السابع: وسط اللسان بينڢ وبين ما يقابلڢ من وسط الحنك اأعلى ، تعريفڢ وحروفڢب 

 ب امخرج الثامن: إحدڥ حافتي اللسان وما يليها من اأضراس العليا، تعريفڢ وحرفڢب 9
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駕餓 التاسع: أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك اأعلى؛ تعريفڢ وحرفڢب ب امخرج 

 امخرج العاشر: طرف اللسان بينڢ وبين مافويق الثنايا العليا؛تعريفڢ ، وحرفڢب 駕駕ب

駕介 عليا؛ تعريفڢ وحرفڢبب امخرج الحادي عشر: طرف اللسان مما يلي ظهره بينڢ وبين ما فويق الثنايا ال 

 امخرج الثاني عشر: مابين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا؛تعريفڢ ،وحروفڢب 駕会ب

 امخرج الثالث عشر: مابين طرف اللسان وفوق الثنايا العليا؛تعريفڢ، وحروفڢب 駕4ب

 امخرج الرابع عشر:  مابين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ تعريفڢ ، وحروفڢب 駕回ب

 امخرج الخامس عشر: باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا؛تعريفڢ ،وحرفڢب 駕6ب

 امخرج السادس عشر: مابين الشفتين؛ تعريفڢ، وحروفڢب 駕壊ب

 امخرج السابع عشر: الخيشوم؛ تعريفڢ، وحرفڢب 駕廻ب

 تطبيقاػ على مخرج كل حرفب 駕9ب

 صفاػ الحروفب

 إجماا بتعريف صفة الحرف، وعدد صفاػ الحروف  駕ب

 صفاػ الحروف التي لها ضد، وصفاتها التي ليس لها ضدب 介ب

 صفة الجهر: تعريفها، وحروفها 会ب

 صفة الهمس: تعريفها، وحروفهاب 4ب

 صفة الشدة: تعريفها، وحروفهاب 回ب

 صفة التوسط بين الشدة والرخاوة تعريفها، وحروفهاب 6ب

 صفة الرخاوة: تعريفها، وحروفهاب 壊ب

 ء: تعريفها، وحروفهابصفة ااستعا 廻ب

 صفة ااستفال: تعريفها، وحروفهاب 9ب

 صفة اإطباق: تعريفها، وحروفهاب 駕餓ب

 صفة اانفتاح: تعريفها، وحروفهاب 駕駕ب

 صفة اإٗاق: تعريفها، وحروفهاب 駕介ب

 صفة ااصماػ: تعريفها، وحروفهاب 駕会ب

 صفة الغَنة: تعريفها، وحروفهاب 駕4ب

 صفة الصفير: تعريفها، وحروفهاب 駕回ب

 صفة القلقلة: تعريفها، وحروفها، ومراتبهاب 駕6ب

 صفة اللين: تعريفها، وحروفهاب 駕壊ب

 صفة اانحراف: تعريفها، وحروفهاب 駕廻ب
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 صفة التكرير: تعريفها،  وحرفڢب 駕9ب

 صفة التفش ي: تعريفها، وحرفڢب 介駕ب

 صفة ااستطالة: تعريفها،  وحرفڢب 介駕ب

 تطبيقاػ على صفاػ كل حرفب 介介ب

 التفخيم والترقيقب

 تعريف التفخيم ،وحروفڢ ، ومراتبڢ ب 駕ب

 تعريف الترقيق، وحروفڢ ب 介ب

 أحوال الحروف بالنسبة للتفخيم والترقيق ب 会ب

 حااػ تفخيم األف وترقيقها ب 4ب

 حااػ تفخيم الام وترقيقها ب 回ب

 حااػ تفخيم الراء وترقيقها ب 6ب

 على التفخيم والترقيق ب تطبيقاػ 壊ب

 أحكام امتماثلين وامتجانسين وامتقاربين وامتباعدينب

 تعريف امثلين (امتماثلين) وأقسامڢ، وحكم كل قسمب 駕ب

 تعريف امتجانسين،  وأقسامڢ، وحكم كل قسمب 介ب

 تعريف امتقاربين، وأقسامڢ، وحكم كل قسمب 会ب

 تعريف امتباعدين، وحكمڢ، وأقسامڢب 4ب

 تطبيقاػ على امثلين وامتجانسين وامتقاربين وامتباعدينب 回ب

 
   :Course objectivesمن امقرر  الهدف

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚتلغ ڣمجڤدع ٚاءع م ٚآڗ ق ٚاءع الق ٚآڗ، ڣق ٚاءع الق   صڤڗ اللساڗ من الخطأ ڣاللحن عنٖ ق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 مفهڤم ڣمٖخل علږ التجڤيٖب اإمام 

 ٚفغ  الاماػ الساكنغ ڣأحكامها  مع

  ٚفغ ٙبيڗ ڣامتباعٖينمع  أحكام امتماثليڗ ڣامتجانسيڗ ڣامتقا

 ٚآڗ ڣأحكامها  تطبيق آداب تاڣع الق
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 ٚفغ اللحن ڣأسبابڢ  مع

 تطبيق ااستعاٗع ڣالبسملغ، ڣأحكامهما. 

 بيڗ أحكام النڤڗ الساكنغ ڣالتنڤين 季التميي. 

 ٚفغ حكږ النڤڗ ڣاميږ امشٖدتيڗ  مع

 ٚيق بيڗ امٖڣدب  التف

 ٚڣف ٙج الح  .تطبيق مخا

 ٚڣف ٚفغ صفاػ الح  .مع

  بيڗ التفخيږ 季ڣالترقيقالتميي 

 ږ تطبيق أحكام التجڤيٖيتقي 

 تڤاصل بفاعليغ داخل مجمڤعاػ العمل بحسن ااستماع ڣالتحٖث، ڣتكڤين عاقاػ 〈يجابيغ ناجحغ ال
ٚين  مع اآخ

  ٖتطبيقاػ اأجهزع اإلكترڣنيغ  في التطبيق التجڤيٖ ااستخٖام الجي 

 التعلږ اإلكترڣنيغب ٙ ٙع على استخٖام مصاد  القٖ

 ڣسائل ااتصال التعليمي الحٖيثغ  استخٖامBlackboard 

 ٖٙع على تطبيق أحكام التجڤي  القٖ
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيٖ في علږ التجڤيٖ ٚع  دب عطيغ قابل نصٚ  غايغ ام     الطبعغ السابعغ -القاه

ٚڬ  امنير في أحكام التجڤيٖ دب أحمٖ خالٖ شك
ٚڣڗ  ڣآخ

جمعيغ امحافظغ على 
ٚآڗ ٙدڗ -الق  اأ

 

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
ٚحمن ٙ ابن القيږ ب السعڤديغ  محمٖ شحاتڢ الغڤل   بغيغ عباد ال   هـ142会  دا

ٚآڗ ٙ ابن حزم  يحيى بن شٚف الٖين النڤڣڬ  التبياڗ آداب حملغ الق   هـ1417  دا

انيغ )تجڤيٖ(    هـ1419    محمٖ نٙڤ حقاتي القاعٖع النٙڤ

ٙسالغ في  ٚآڗ ڣيليڢ  البرهاڗ في تجڤيٖ الق
ٚآڗ محمٖ   فضائل الق

    لبناڗ–بيرڣػ  قمحاڣڬ  



  
               

 

7 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٚيږ  ٚآڗ الك مڤقع تعليږ تجڤيٖ الق
/http://www.learnquran.mohdy.com 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ ٚاڗ ڣصف مق  (  1106    )سلږ  1علڤم الق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على:  يشتمل امق
ٚاڗ، ڣيتضمن:  الڤحٖع اأڣلى: مٖخل 〈لى علڤم الق

ٚآڗ ، ڣأسما[ه، ڣصفاتڢب ٚيف الق  تع

ٚآڗ (ب ٚيف )علڤم الق  تع

ٚتها ب ٚآڗ، ڣثم  مڤضڤع علڤم الق

ٚآڗ ڣالحٖين القٖس يب ٚځ بيڗ الق  الف

ٚآڗ، ٚاحل تٖڣينهاب نشأع علڤم الق  ڣم

ٚآڗب  أهږ امصنفاػ في علڤم الق

ٚآڗ، ڣخصائصڢ، ڣيتضمن:الڤحٖع الثانيغ  : فضائل الق

ٚآڗ ڣتاڣتڢ، ٚ بتعاهٖهب أهلڢ، ڣفضل ڣتعليمڢ، ڣتعلمڢ، فضل الق  ڣاأم

ٚاڗ ڣآياتڢب  تفاضل سٙڤ الق

ع اإخاص، ع الكهف ، سٙڤ ٚاڗ، سٙڤ ٚع ڣآل عم تي البق ع الفاتحغ، سٙڤ ٚآڗ :) سٙڤ  فضائل بعض سٙڤ الق

تيڗ(ب  امعٗڤ

ٚس ي، ٚآڗ:)آيغ الك ٚع(ب  فضائل بعض آڬ الق ع البق ٚ سٙڤ  اآيتيڗ من أڣاخ

ٚه ب ٚآڗ، ڣأث  الڤضع في فضائل الق

ٚآڗب  خصائ٨ الق

ٚآڗ ڣخصائصڢب  أهږ امصنفاػ في فضائل الق

 ڣيتضمن: الڤحٖع الثالثغ: الڤحي،

ٚٙ: اسږ  ٚاڗ  امق  :Course title    1علڤم الق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ة       امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 1106   )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:
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ٚيف الڤحيب  تع

 أنڤاع الڤحيب

 كيفيغ ڣحي ه 〈لى مائكتڢب

ٙسلڢ صلڤاػ ه ڣسامڢ عليهږب  كيفيغ ڣحي ه 〈لى 

ٚآڗب ٚسڤل صلى ه عليڢ ڣسلږ بالق  كيفيغ ڣحي املڊ 〈لى ال

ٚآڗ ، ڣتتضمن: ٚابعغ: نزڣل الق  الڤحٖع ال

ٚيږب ٚآڗ الك ٚاد بن季ڣل الق  ام

ٚآڗ؟    متى بٖأ نزڣل الق

ٚآڗب  مٖع نزڣل الق

ٚآڗ ب   تن季اػ الق

ٚآڗ جملغ ، ڣحكمغ ٗلڊب  نزڣل الق

ٚآڗ منجما ،ڣحكمغ ٗلڊب   بنزڣل الق

ٚ  أڣل ما نزل  ٚفتڢ ب ،ڣآخ ٚآڗ ، ڣفڤائٖ مع  ما نزل من الق

ٚآڗ مقيَٖا بمڤضڤعاػ ب    أڣائل ڣأڣاخٚ  ما نزل من الق

 الڤحٖع الخامسغ: أسباب الن季ڣل، ڣتتضمن:

ٚآڗب ٚيف أسباب نزڣل الق  تع

ڣد أسباب الن季ڣل ، ڣتطبيقاتهاب  صيغ ٙڣ

ٚفغ أسباب الن季ڣل، ڣتطبيقاتهاب ٚځ مع  ط

ٚفغ أسباب الن季ڣل، ڣتطبيقات  هابفڤائٖ مع

 قاعٖع: العبرع بعمڤم اللفظ ا بخصڤص السبظ، ڣتطبيقاتهاب

ٚڣاياػ في أسباب الن季ڣل، ڣامڤقف منڢ، ڣتطبيقاتهاب  تعٖد ال

ٚفغ أسباب الن季ڣل في فهږ معنى اآياػ، ڣدااتها التربڤيغب ٚ مع ٚآنيغ على أث  تطبيقاػ ق

 أهږ امؤلفاػ في أسباب الن季ڣل قٖيمًا ڣحٖيثًاب

ٚيږ، ڣيتضمن: الڤحٖع السادسغ: ٚآڗ الك  امكي ڣامٖني في الق

ٚيف امكي ڣامٖني ب  تع

 خصائ٨ امكي ڣامٖني ب

ٚفغ امكي ڣامٖني ب ٚځ مع  ط

ٚفغ امكي ڣامٖنيب  فڤائٖ مع

 ضڤابط  السٙڤ امكيغ ڣالسٙڤ ڣامٖنيغ ڣممي季اتها امڤضڤعيغب
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 يغباآياػ امكيغ في السٙڤ امٖنيغ ،ڣاآياػ امٖنيغ في السٙڤ امك

ٚفتڢ في فهږ معنى اآياػب ٚ مع  تطبيقاػ على امكي ڣامٖني ڣأث

ٚيف بأهږ امؤلفاػ في امكي ڣامٖنيب  التع

ٚتيبڢ، ڣتحزيبڢب ڣيتضمن: ٚاڗ ،ڣت  الڤحٖع السابعغ: جمع الق

ٚيږب ٚآڗ الك  تعهٖ ه بحفظ الق

ٚسڤل صلى ه عليغ ڣسلږ ب  ٚآڗ على عهٖ ال  جمع الق

ٚآڗ في عهٖ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږب   الصحابغ ال٘ين جمعڤا الق

 كتاب الڤحيب 

ٚآڗ في مصحف ڣاحٖ في العهٖ النبڤڬ   حكمغ عٖم جمع الق

ٚآڗ حفظًا ڣكتابغب ٚ نقل الق  تڤات

ٙض ي ه عنڢب  ٚ الصٖيق  ٚآڗ في عهٖ أبي بك  دڣاعي جمع الق

ٙض ي ه ٚ الصٖيق  ٚآڗ على عهٖ أبي بك  عنڢب  أهميغ جمع الق

ٙض ي ه عنڢب  ٚ الصٖيق  ٚآڗ على عهٖ أبي بك  خصائ٨ جمع الق

ٙض ي ه عنڢب ٚآڗ في عهٖ عثماڗ بن عفاڗ   دڣاعي جمع الق

ٙض ي ه عنڢ   مڤقف الصحابغ من جمع عثماڗ 

ٙض ي ه عنڢب ٚآڗ على عهٖ عثماڗ   أهميغ جمع الق

ٙض ي ه عنڢب ٚآڗ في عهٖ عثماڗ   خصائ٨ جمع الق

ٙنغ بيڗ جم ٙض ي ه عنهما بمقا ٚ ڣعهٖ عثماڗ  ٚاڗ في العهٖ النبڤڬ، ڣعهٖ أبي بك  ع الق

ٚآڗ ب ٚتيظ سٙڤ الق  ت

ٚآڗب  تقسيږ سٙڤ الق

ٚآڗ 〈لي سٙڤ ڣآياػ ب  فڤائٖ تقسيږ الق

ٚيقتڢ في امصحفب ٙدع فيڢ، ڣط ٙ الڤا ٚاد بڢ، ڣاآثا ٚآڗ: ام  تحزيظ الق

 الڤحٖع الثامنغ: النسخ ڣيتضمن:

ٚآڗ:  ٚيفڢ، ڣأهميغ العلږ بڢ، ڣأدلغ ثبڤتڢ، ڣالحكمغ منڢبالنسخ في الق  تع

ٚڣط النسخب  ش

ٚفغ الناسخ ڣامنسڤخب  ٚځ مع  ط

 ما يقع في النسخب

 نسخ الحكږ ڣبقاء التاڣع،ڣأمثلتڢب 

 نسخ التاڣع ڣبقاء الحكږ ،ڣأمثلتڢب
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 نسخ الحكږ ڣالتاڣع معًا، ڣأمثلتڢب

 تابع: الڤحٖع الثامنغ: النسخ ڣيتضمن:

ٚآڗ بالسنغ: ڣقڤعڢ، أمثلتڢب  نسخ الق

ٚآڗ :ڣقڤعڢ ،أمثلتڢب  نسخ السنغ بالق

 النسخ 〈لى بٖل ڣالى غير بٖلب

ٚاد بالنسخ عنٖ السلف، ڣعنٖ جمهٙڤ اأصڤلييڗ، ڣعنٖ الحنفيغب  ام

 نماٗج من اآياػ امتفق على نسخها، ڣنماٗج من اآياػ امختلف في نسخهاب

 خبأهږ امؤلفاػ في الناسخ ڣامنسڤ 

ٚعيغب ٚها في اأحكام الش ٚآنيغ على الناسخ ڣامنسڤخ ڣأث  تطبيقاػ ق

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ: ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚيږ،  مهيأ ٚآڗ الك ٚيږ ڣمتمكناً علميًا لفهږ الق ٚآڗ الك كما  ،من امنهج الصحيح مڤضڤعاػ ڣثيقغ الصلغ بالق

ٚيږ ٚآڗ الك ٙاسغ التفسير ڣالڤقڤف على معاني الق    يهٖف 〈لى تزڣيٖ الطلبغ بعلږ جٖيٖ يكڤڗ امٖخل لٖ
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚفغ امفاهيږ اأساسيغ امتعلق ٚآڗمع  غ بعلڤم الق

 ٚآنيغ ٚفغ فضائل بعض السٙڤ ڣاآياػ الق  مع

 ٚفغ كيفيغ نزڣل ٚآڗ مع  الق

 ڣل季ٚفغ أسباب الن  مع

 ٚآڗ في العهڤد الثاثغ ٚفغ جمع الق  مع

 ٚفغ الناسخ ڣامنسڤخ  مع

 ٙسلڢب ٚح كيفيغ ڣحي ه الى   أڗ تش

 بيڗ اأدلغ ڣاأقڤال امختلفغ في معنى الڤحي ڣكيفيغ 季التميي 

 ما نزلب أڗ ٚ  تناقش أقڤال العلماء في أڣل ما نزل ڣآخ

 ٚفغ ما ألف فيڢب  التميي季 بيڗ امكي ڣامٖني ڣمع

 ٚيږ ٚآڗ الك  أڗ تعطي أمثلغ على الناسخ ڣامنسڤخ في الق

 ٚيق، ڣالتڤاصل بفاعليغ بحسن ااستماع ڣالتحٖث  العمل ضمن ف
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 ٚينب  تكڤّين عاقاػ ايجابيغ ناجحغ مع اآخ

 ٙاػ اإلق ٚ حاجز الخڤفمها  اء لكس

 ٙيع البحثيغب ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، عنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

 ٚٙب ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامق ٙع على استخٖام مصاد  القٖ

 )د  استخٖام التعلږ اإلكترڣني )الباڅ بٙڤ

 ٙع على ٚٙ للزماءب القٖ  تقم٨ دٙڣ اأستاٗ في تقٖيږ جزء من امق

 ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ العزيز  ٚيغ  علي بن سليماڗ العبيٖ  الڤجي季 في علڤم الق ٙ التٖم    ، السعڤديغ دا

ٚاڗ ٚٙ في علڤم الق ٙاساػ ڣامعلڤماػ  بن سليماڗ الطياٙ مساعٖ امح ٚكز الٖ م
ٚآنيغ بمعهٖ اإمام  الق

 الشاطبي

 

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف  اسم الكتاب 
ٚاڗ  كش ي  البرهاڗ في علڤم الق ٚبيغ  الٙز ٙ 〈حياء الكتظ الع    دا

ٚاڗ  ٙاساػ في علڤم الق  د
ٚحمن   فهٖ بن عبٖ ال

ٚڣمي  ال
    

ٚآڗ   اإتقاڗ في علڤم الق
ٚحمن   جال الٖين عبٖ ال

 السيڤطي
ٙ الكتظ العلميغ،     بيرڣػ دا

ٚآڗ   دب عبٖ ه الجٖيع  امقٖماػ اأساسيغ في علڤم الق
ٚكز   ٚياڗ، م مؤسسغ ال

 البحڤث اإساميغ، ليٖٛ
 هـ1422 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( سلږ 1108)أصڤل التفسير ڣمناهجڢ         ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

  :على ٙ ٚٙ ينبغي يكڤڗ الطالظ قاد  بنهايغ امق

  بيڗ امصطلحاػ 季أصڤل التفسير، بحين يستطيع التميي ٙٚ ٛمغ امتعلقغ بمق ٙف الا 〈كساب الطالظ امعا

ٙه،  ٚيږ ڣمصاد ٚآڗ الك ڣأهږ قڤاعٖ التفسير، امتعلقغ بأصڤل التفسير، ڣما يتعلق بڢ من أنڤاع تفسير الق

 ڣك٘لڊ مناهج التفسير امختلفغ، ڣيطبق ٗلڊ على مجمڤعغ من كتظ التفسير

The course aims to   
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 اأساسيغ امتعلقغ بعلږ أصڤل التفسيرأڗ يعٚف امفاهيږ 

ٚآنيغب  أڗ يحٖد قڤاعٖ التفسير، ڣيطبقها على اآياػ الق

ٚآنيغب  أڗ يحٖد قڤاعٖ التفسير، ڣيطبقها على اآياػ الق

ٚځ الصحيحغ ڣغيرهاب ٚځ بيڗ الط ٚين، ڣيف  أڗ يمي季 بيڗ اتجاهاػ امفس

ٙ التفسيرب ٙڗ بيڗ مصاد  أڗ يقا

ٚين من خال ااطاع على تفاسيرهږأڗ يستنبط منهج   امفس

ٚځ الصحيحغ ڣغيرهاب ٚځ بيڗ الط ٚين، ڣيف  أڗ يمي季 بيڗ اتجاهاػ امفس

ٙ التفسيرب ٙڗ بيڗ مصاد  أڗ يقا

ٚين من خال ااطاع على تفاسيرهږ  أڗ يستنبط منهج امفس

ٚيق، ڣالتڤاصل بفاعليغ بحسن ااستماع ڣالتحٖث  العمل ضمن ف

ٚٙ: اسږ    :Course title أصڤل التفسير ڣمناهجڢ            امق

:ٙٚ  : Pre-requisites for this course ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ ( 1108 ) ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ   : Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2 الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٚينبتكڤّين عاقاػ   ايجابيغ ناجحغ مع اآخ

ٚ حاجز الخڤف ٙاػ اإلقاء لكس  مها

ٙيع البحثيغب ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، عنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

ٚٙب ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامق ٙع على استخٖام مصاد  القٖ

د(استخٖام التعلږ اإلكترڣني   )الباڅ بٙڤ

ٚٙ للزماءب ٙع على تقم٨ دٙڣ اأستاٗ في تقٖيږ جزء من امق  القٖ

ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 مدخل إلى أصول التفسير، ويتضمن:
ب  تعريف )أصول التفسير( مفردا  ومركبا 

 التفسيربالعاقة بين أصول التفسير، وعلوم القرآن، وقواعد 
 أهمية علم أصول التفسير، وفائدتڢب

 موضوع علم أصول التفسيرب
 استمداد علم أصول التفسيرب

 أهم الكتب امؤلفة في أصول التفسيرب 

  مصادر تفسير القرآن الكريم، ويتضمن:

  التفسير التي تفسير القرآن بالقرآن: تعريفڢ، وأهميتڢ، وأنواعڢ، ودرجتڢ، وأمثلة تطبيقية عليڢ، وأشهر كتب

 اعتنت بڢب

  ،تفسير القرآن بالسنة: تعريفڢ، وأهميتڢ، وأنواعڢ، ودرجتڢ، وأوجڢ بيان السنة للقرآن، وأمثلة تطبيقية عليڢ

 وأشهر كتب التفسير التي اعتنت بڢب

  تفسير القرآن بأقوال الصحابة: تعريفڢ، وأهميتڢ، أسباب تقديم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم، وحكم قول

لصحابي في أسباب النزول والتفسير ال٘ي ا مجال للرأي وااجتهاد فيڢ، وأمثلة تطبيقية عليڢ، وأشهر كتب ا

 التفسير التي اعتنت بڢب

  تفسير القرآن بأقوال التابعين: تعريفڢ، وأهميتڢ، وأسباب اعتبار تفسير التابعين، وأمثلة تطبيقية عليڢ، وأشهر

 كتب التفسير التي اعتنت بڢب

  القرآن باللغة العربية: تعريفڢ، وأهميتڢ، وأدلة اعتباره، وضوابطڢ، وأمثلة تطبيقية عليڢ، وأشهر كتب  تفسير

 التفسير التي اعتنت بڢب

 طرق التفسير، ويتضمن:

 تعريف التفسير بامأثورب 



  
               

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 أهمية التفسير بامأثورب 

 أنواع نقل التفسير بامأثورب 

 أسباب الوضع في التفسير بامأثورب 

 يلياػ: تعريفها، وأقسامها، وحكم كل قسمباإسرائ 

 أمثلة تطبيقية على أقسام اإسرائيلياػب 

 م٘اهب العلماء في تفسير القرآن باإسرائيلياػب 

 التعريف بأبٛر كتب التفسير التي اعتنت بالتفسير بامأثورب 

 جامع البيان ابن جرير الطبريب 

 تفسير القرآن العظيم ابن كثيرب 

  بالرأيبتعريف التفسير 

 تعظيم القول في القرآن بالرأيب 

 أقسام الرأي ال٘ي يفسر بڢ القرآن، وتعريف كل قسمب 

 ضوابط الرأي امحمود ال٘ي يفسر بڢ القرآنب 

 طريقة أهل اأهواء في تفسير القرآن بالرأي ام٘موم، وأمثلتڢ، وحكمڢب 

 أسباب الخطأ في التفسيرب 

 لتفسير بالرأيبالتعريف بأبٛر كتب التفسير التي اعتنت با 

 ٛي، التحرير والتنوير ابن عاشورب  يتناول بالدراسة: التفسير الكبير للرا

 شروط امفسر وآدابڢ، ويتضمن:

 رب  تعريف امفس ِ

 شروط امفسرب 

 آداب امفسرب 

 العلوم التي يحتاج إليها امفسرب 

 قواعد التفسير، ويتضمن:

 ا، واستمدادها، ومصادرها، وأقسامهابتعريف قواعد التفسير، وأهميتها، وموضوعها، وغايته 

 الفرق بين قواعد التفسير، وضوابط التفسير، وأصول التفسيرب 

 أهم امؤلفاػ في قواعد التفسيرب 

 :دراسة القواعد التالية 

 اإظهار واإضمارب 



  
               

 

√ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 الزيادةب 

 التقدير والح٘فب 

 التقديم والتأخيرب 

 الضمائرب 

 مناهج امفسرين، ويتضمن:

 امفسرينبامراد بمناهج 

 طرق التعرف على مناهج امفسرينب 

 فوائد معرفة مناهج امفسرينب 

 أبٛر مامح منهج الصحابة والتابعين في التفسيرب 

 أبٛر مامح منهج التأليف في التفسير قبل ابن جرير الطبري، وأشهر امؤلفاػ فيڢب 

 ويتناول بالدراسة: تفسير ابن أبي حاتمب 

  معاني القرآن، وأشهر كتب امعانيبأبٛر مامح منهج التأليف في 

 ويتناول بالدراسة: معاني القرآن للفراءب 

 أبٛر مامح منهج التأليف في التفسير الفقهي، وأشهر تفاسير  اأحكامب 

 ويتناول بالدراسة: الجامع أحكام القرآن للقرطبي، أضواء البيان للشنقيطيب 

 ر التفاسير اللغويةبأبٛر مامح منهج التأليف في التفسير اللغوي، وأشه 

 ويتناول بالدراسة: تفسير البحر امحيط أبي حيانب 

 أبٛر مامح منهج التأليف في التفسير الباغي، وأشهر التفاسير الباغيةب 

 ويتناول بالدراسة: تفسير الكشاف للزمخشريب 

 أبٛر مامح التفسير امعاصر، وأشهر امؤلفاػ فيڢب 

 الكريم الرحمن في تفسير كام امنان للسعديبتيسير  ويتناول بالدراسة: 

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
 بحوث في أصول التفسير ومناهجڢ

 التفسير أصولڢ وضوابطڢ
 قواعد التفسير

 دب فهد الرومي
 دب علي العبيد
 دب علي العبيد

 مكتبة التوبة
 مكتبة التوبة
 مكتبة التوبة

(駕4駕9) 
(駕4会餓) 
(駕4介駕) 

 

 

 



  
               

 

∽ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف  اسم الكتاب 
 م駕9廻餓 دار مكتبة الحياة ابن تيمية مقدمة أصول التفسير

 م 介餓餓餓 مكتبة وهبڢ دب محمد حسين ال٘هبي التفسير وامفسرون

 أبدب مساعد الطيار التحرير في أصول التفسير
وامعلوماػ مركز الدراساػ 

القرآنية بمعهد اإمام 
 الشاطبي

駕4会回هـ 

 دب فهد الرومي اتجاهاػ التفسير في القرن الرابع عشر
إدارة البحوث العلمية 

واإفتاء، امملكة العربية 
 السعودية

駕4餓壊هـ 

مناهج امفسرين من العصر اأول إلى 
 العصر الحديث

دب محمد النقراش ي سيد 
 علي

  مكتبة النهضة

 الدارسين بمناهج امفسرينتعريف 
دب صاح عبد الفتاح 

 الخالدي
 هـ駕4介9 دار القلم، دمشق

 هـ駕4駕会 دار النشر الدولي دب مساعد الطيار فصول في أصول التفسير

 دب عبد ه الجديع امقدماػ اأساسية في علوم القرآن
مؤسسة الريان، مركز 
-البحوث اإسامية، ليدٛ

 بريطانيا
駕4介介هـ 

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 غ ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليمي
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  1202  سヤمڣصف مق
 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على
 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚيف بعلڤم الحٖين، ڣمصطلحڢ، ڣأسما[هب  التع

 ٚتڢ، ڣأهميتڢب  مناقشغ مڤضڤع علږ الحٖين، ڣثم

 امصنفاػب ٚ ٚاحل التأليف فيڢ، ڣأشه  يڤضح نشأع علڤم الحٖين، ڣم

 يبيڗ السنغ، ڣالحٖين، ڣالخبر، ڣاأثٚب 

 ٚح اإسناد ڣامتڗ، ڣالسنٖ، ڣامسنٖ، ڣامحٖث، ڣالحافظب  يڤضح بالش

 امصنفاػ فيڢب ٚ ٚڣطڢ، ڣحكمڢ، ڣأقسامڢ، ڣأشه ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣش  يبيڗ الخبر امتڤاتٚ: تع

 ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣحكمڢ، ڣأقسامڢ 〈جماًا من حين ع ٚقڢبيعطي أمثلغ عن خبر اآحاد: تع  ٖد ط

 ٚځ بينڢ ڣبيڗ امشهٙڤ غير ااصطاحيب ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣالف : تع  يصف امشهٙڤ

 ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢب ٚيظ: تع ٚ الغ  يفس

  ،ٚآڗ ڣالحٖين النبڤڬ ٚځ بينڢ ڣبيڗ كل من الق ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣالف يبيڗ ما هڤ الحٖين القٖس ي: تع

ٚ امصنفاػ ٙڣايتڢ، ڣعٖد اأحادين القٖسيغ، ڣأشه  فيڢب ڣصيغ 

 ٚفع، ڣمظاڗ امڤقڤفاػب ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣ〈طاقاتڢ عنٖ امحٖثيڗ، ڣما لڢ حكږ ال ٚح امڤقڤف: تع  يش

  ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣمظانڢ، ڣ〈طاقڢ على امنقطعب  يعٚض امقطڤع: تع

  ٚيفڢ، ڣمثالڢب  يبيڗ امسنٖ: تع

 ٚيفڢ، ڣمثالڢب  يصف امتصل: تع

ٚٙ: اسږ   :Course title 1202  سヤم ب(1عヤوم الحديث ) ببامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (1202  سヤم )ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 غ ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليمي
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  ،ٚڣطڢ ٚيفڢ، ڣش ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣمظانڢ، ڣأڣل من ألف في الصحيح يبيڗ الحٖين الصحيح: تع

ٚدب  امج

 ٚاتظ الحٖين الصحيح، ڣأصح اأسانيٖب  يناقش م

 ٚځ بيڗ قڤلهږ: "حٖين صحيح" ڣ "〈سناد صحيح"ب  يبيڗ الف

  ٖٚځ بينها ڣما يصلح من امتابعاػ ڣالشڤاه ٚيفها، ڣالف ٙ ڣامتابعاػ ڣالشڤاهٖ: تع يستعٚض ااعتبا

 للتقڤيغ ڣما ا يصلحب

  ٚاتبڢ، ڣتقسيماتڢ ڣأسباب الضعف 〈جماًا، ڣأڣهى ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣتفاڣػ م يبيڗ ما هڤ الضعيف: تع

 اأسانيٖ، ڣحكږ

 ٚيفڢ، ڣحكمڢ، ڣمثالڢ، ڣمظانڢ، ڣمعنى قڤلهږ: "حٖين حسن صحيح"ب  يناقش الحسن: تع

 ٚتبتڢ، ڣمثالڢب ٚيفڢ، ڣم  الصحيح لغيره: تع

 ٚتبتڢ، ڣمثالڢ ٚيفڢ، ڣم  بيصف الحسن لغيره: تع

 يبيڗ األفاظ التي يستعملها امحٖثڤڗ في الحكږ على اأحادين امقبڤلغب 

  ه، ڣمثالڢ، ڣأسباب تعليق اأحادين، ڣحكږ امعلقاػ في الصحيحيڗب ٚيفڢ، ڣصٙڤ  يصف امعلق: تع

  امصنفاػ ٚ ٚسل الصحابي، ڣحكمڢ، ڣأشه تڢ، ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣم ٚيفڢ، ڣصٙڤ ٚسل: تع يستعٚض ام

 فيڢب 

 امعضل ٚ ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣمظانڢ، ڣعاقتڢ بامنقطع ڣامعلقب يفس  : تع

  ،ٚين من أهل الحٖين، ڣمثالڢ ٚاد بڢ عنٖ امتأخ ٚځ بينڢ ڣبيڗ امقطڤع، ڣام ٚيفڢ، ڣالف يبيڗ امنقطع: تع

 ڣحكمڢب 

  يناقش امَٖلس: معناه، ڣأقسام التٖليس: تٖليس اإسناد، ڣتٖليس الشيڤخ، ڣتٖليس التسڤيغ، مع

ٚي ٙڣايغ امٖلس، ڣكيفيغ تع ٚاض الحاملغ عليڢ، ڣحكږ  ف كل قسږ ڣأمثلتڢ، ڣحكږ التٖليس، ڣاأغ

ٚ امصنفاػ فيڢب   كشف التٖليس، ڣأشه

  امصنفاػ فيڢب ٚ ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣأشه ٚسل الخفي: تع  يعطي أمثلغ للم

 ٚڣط قبڤل العنعغ، ڣااختاف في عنعنغ ا ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣش  معاصٚباإسناد امعنعن: تع

 ٚيفڢ، ڣمثالڢب  يبيڗ ما هڤ امترڣڅ: تع

 ٚځ بينڢ ڣبيڗ الشاٗ، ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣمقابلڢب ٚيفڢ، ڣالف  يحٖد امنكٚ: تع

 ٚيفڢ، ڣمثالڢ، ڣحكمڢ، ڣمقابلڢب  يصف الشاٗ: تع

 ٚيف ااختاط، ڣأسبابڢ، ڣحكمڢ، ڣامؤلفاػ فيڢب  يسترض حٖين امختلط: تع

  ،ٚيفڢ ٚفغ العلغ يعطي أمثلغ عن امعّل: تع ٚيق 〈لى مع ٚيف العلغ، ڣأين تقع العلغ؟ مع التمثيل، ڣالط ڣتع

ٚ امصنفاػ في امعلب  ڣأجناسها، ڣأشه



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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  امصنفاػ فيڢب ٚ ٚفتڢ، ڣحكمڢ، ڣأشه ٚيقغ مع ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأسبابڢ، ڣط ٙج: تع  يبيڗ امٖ

  ،ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢ، ڣاأسباب الحاملغ عليڢ ٚ يناقش امقلڤب: تع ڣحكږ قلظ الحٖين، ڣأشه

 امصنفاػ فيڢب 

  ٚ ٚاب، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢ، ڣسبظ ضعفڢ، ڣأشه ٚڣط تحقق ااضط ٚيفڢ، ڣش ٚب: تع يصف امضط

 امصنفاػ فيڢب

  رع簡ّٚف، ڣتقسيماتڢ، ڣأمثلتڢ، ڣسبظ ك ٚځ بينڢ ڣبيڗ امح ٚيفڢ، ڣالف ٚ ما امقصڤد بامصحف: تع يفس

ٚڣاع،   تصحيف بعض ال

 امصنفاػ فيڢب ڣهل يقٖح التصحيف في ٚ ٚاڣڬ؟ ڣأشه  ال

 ٚيفها، ڣبياڗ ڣقڤعها في امتڗ ڣفي اإسناد، ڣأمثلتها، ڣحكمهاب ٛيادع الثقغ: تع  يحٖد امقصڤد 

  ،ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأقڤال العلماء في الترجيح بينهما ٚفع ڣالڤقف: تع ٙسال ڣال يبيڗ تعاٙض الڤصل ڣاإ

ٚاجح من تلڊ اأقڤالب   ڣال

 ٚڣطڢ، ڣامؤلفاػ فيڢبيعطى أمثلغ عن امزيٖ ف ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣش  ي متصل اأسانيٖ: تع

  ،ٙڣايتڢ، ڣڣجڢ تسميتڢ حٖيثًا، ڣأسباب الڤضع، ڣأصناف الڤضاعيڗ ٚيفڢ، ڣحكږ  يصف امڤضڤع: تع

ٚ امصنفاػ فيڢب ٚفتڢ، ڣأشه ٚځ مع  ڣط

 

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚٙ أڗ يكڤڗ  ٙاسغ ه٘ا امق ًٙا علىيتڤقع بعٖ د  :أڗ  الطالظةالطالبغ قاد

  ڢبئبعلڤم الحٖين، ڣمصطلحڢ، ڣأسمايعٚف 

  ٚتڢ، ڣأهميتڢبيناقش  مڤضڤع علږ الحٖين، ڣثم

 امصنفاػب ٚ ٚاحل التأليف فيڢ، ڣأشه  يڤضح نشأع علڤم الحٖين، ڣم

  السنغ، ڣالحٖين، ڣالخبر، ڣاأثٚبمعنى يبيڗ 

 ٚح اإسناد ڣامتڗ، ڣالسنٖ، ڣامسنٖ، ڣامحٖث، ڣالحافظب  يڤضح بالش

  ڣاآحاد ڣ يصف ٚ ٙ الحٖين امتڤات ٚيظ ڣالقٖس ي ب امشهڤ  ڣالغ

 ٚح  ڣامقطڤع ڣامتصل ڣامنقطع ڣامعلق  امڤقڤف الحٖين  يش

 ٚدب  يبيڗ الحٖين الصحيح ، ڣأڣل من ألف في الصحيح امج

 ٚاتظ الحٖين  الصحيح، ڣأصح اأسانيٖب يناقش م

  ٖٚځ بينها ڣما يصلح من امتابعاػ ڣالشڤاه ٚيفها، ڣالف ٙ ڣامتابعاػ ڣالشڤاهٖ: تع يستعٚض ااعتبا



  
       

 

√ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 للتقڤيغ ڣما ا يصلحب

 ٚف على معنى الحٖين الصحيح ڣ ي  ڣالحسن ب الضعيف تع

 ّٚف، ڣتقسيماتڢ، ڣأمث ٚځ بينڢ ڣبيڗ امح ٚيفڢ، ڣالف ٚ ما امقصڤد بامصحف: تع لتڢ، ڣسبظ ك簡رع يفس

ٚڣاع،   تصحيف بعض ال
 

 

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

  ڢبئبعلڤم الحٖين، ڣمصطلحڢ، ڣأسمايعٚف 

  ٚتڢ، ڣأهميتڢبيناقش  مڤضڤع علږ الحٖين، ڣثم

  السنغ، ڣالحٖين، ڣالخبر، ڣاأثٚبمعنى يبيڗ 

 ٚح اإسناد ڣامتڗ، ڣالسنٖ، ڣامسنٖ، ڣامحٖث، ڣالحافظب  يڤضح بالش

  ڣاآحاد ڣ يصف ٚ ٙ الحٖين امتڤات ٚيظ ڣالقٖس ي  امشهڤ  ڣالغ

 ٚح  ڣامقطڤع ڣامتصل ڣامنقطع ڣامعلق  امڤقڤف الحٖين  يش

 ، ٚدب يبيڗ الحٖين الصحيح  ڣأڣل من ألف في الصحيح امج

 ٚاتظ الحٖين الصحيح، ڣأصح اأسانيٖب  يناقش م

  ٚځ بينها ڣما يصلح من امتابعاػ ڣالشڤاهٖ للتقڤيغ ڣما ا ٚيفها، ڣالف ٙ ڣامتابعاػ ڣالشڤاهٖ: تع يستعٚض ااعتبا

 يصلحب

 ٚف على معنى الحٖين الصحيح ڣ ي  ڣالحسن ب الضعيف تع

  ٚ ّٚف، ڣتقسيماتڢ، ڣأمثلتڢ، ڣسبظ ك簡رع تصحيف بعض  يفس ٚځ بينڢ ڣبيڗ امح ٚيفڢ، ڣالف ما امقصڤد بامصحف: تع

ٚڣاع  ال

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚفغ في امعلږ  ڣتطبيقاتڢ الحٖين علڤم مع

 الحٖين مصطلح) ڣالعمليغ العلميغ
 ٙ ٚڣ  للٖكتڤ  امنعږ عبٖ عم

 سليږ
 امكتبغ

ٚياض،السعڤديغ ٚيغ،ال  بالتٖم
142回،هـ 

ٚح ٚع الحثين الش  علڤم في املقن ابن لت٘ك
 الحٖين،

 هـ،14会4 مالڊ،الجزائٚ اإمام مكتبغ سليماني، القادٙ عبٖ

 مصطلح في ڣااقتراح امڤقظغ بيڗ الجمع
 ڣعلڤمڢ، الحٖين

ٚڣ : بينهما جمع  امنعږ عبٖ عم
 سليږ،

 هـ،1424 ،السعڤديغالقيږ ابن داٙ



  
       

 

∽ 
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚفغ  الحاكږ ه عبٖ أبڤ  الحٖين علڤم مع
ڬ،  النيسابٙڤ

ٙف،السعڤديغ  هـ،14会1 بمكتبغ امعا

  الصاح ابن مقٖمغ
ٚڣ  أبڤ  بن عثماڗ عم

ڬ، الصاح ٚٛٙڣ  الشه

 الفكٚ داٙ
يا  تحقيق بامعاصٚ،دمشق،سٙڤ

 ٙ  عتر، الٖين نڤ
 هـ،1406

ٚح الحثين الباعن ٚع التراث داٙ بشاكٚ، محمٖ أحمٖ: تأليف  الحٖين علڤم اختصاٙ ش  هـ،1会99 بالقاه

ٙيظ ٚاڣڬ  تٖ ٚح ال ٚيظ ش  ، للسيڤطي  النڤڣڬ تق
 مكتبغ

ٚياض،السعڤديغ  بالكڤثٚ،ال
141回،هـ 

ٙ  عقٖ ٚح الٖٙ  هـ،1429 ب،لبناڗحزم،بيرڣػ ابن داٙ ، لألڤس ي  الفكٚ نخبغ مختصٚ ش

  الحٖين علږ 〈لى امٖخل
ٙځ : تأليف  ه عڤض طا

 بمحمٖ،
 ابن داٙ

ٚياض،السعڤديغ  القيږ،ال
 هـ،1424

 عثيميڗ، ابن محمٖ للشئ  الحٖين، مصطلح
 ابن داٙ

ڬ،الٖمام،السعڤديغ  بالجٛڤ
14会4،هـ 

 



  
       

 

≒ 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 1201  سヤم: ) ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق
ٚٙڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

 :كون الطالب قادر علىيبنهاية المقرر ينبغي  :
  ٚيع اإسامي، ڣاإمام بجهڤد العلماء في العنايغ ٚف على مكانغ السنغ النبڤيغ ڣمن季لتها في التش التع

ٚڣحب ٚحها ڣمنهجهږ في الش ٚ الكتظ التي ألفڤها لش ٚها ڣأشه  بالسنغ ڣنش

ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د
 ٚيعب ٚآڗ، ڣمن季لتها من التش  يڤضح عاقغ السنغ بالق

 يعطي أمثلغ عن اأدلغ ڣحجيتهاب 

 يًاب季قڤاعٖ أهل السنغ في التعامل مع السنغ الثابتغ فهما ڣتن 

 ٚتبطغ بڢب ٙده، ڣالعلڤم ام ٚح التحليلي، ڣمڤا ٚ معنى الش  يفس

 ٚح التحليلي للكتظ الستغب يعطي  قائمغ بجهڤد العلماء في الش

 ٚح التحليلي مڤطأ اإمام مالڊب  يناقش جهڤد العلماء في الش

 ٚح التحليلي لكتظ أدلغ اأحكام 〈جماًاب  يبيڗ جهڤد العلماء في الش

 ٚيع، ڣاأدلغ على حجيتهاب ٚآڗ، ڣمن季لتها من التش  يبيڗ عاقغ السنغ بالق

 يًاب يناقش季قڤاعٖ أهل السنغ في التعامل مع السنغ الثابتغ فهما ڣتن 

 ٚتبطغ بڢب ٙده، ڣالعلڤم ام ٚح التحليلي، ڣمڤا ٚح الحٖي近ي، ڣمعنى الش  يعطي أمثلغ عن أنڤاع الش

  ٚح التحليلي للكتظ الستغ، ڣمڤطأ اإمام مالڊ، ڣكتظ أدلغ اأحكام يصف جهڤد العلماء في الش
 〈جماًاب

ٙنغ ٚڣح الحٖيثغب مقا  بيڗ الش

 

ٚٙ: اسږ   :Course title التحليلي الحٖين علږ 〈لى امٖخل امق

 ٙ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  :  امتطلظ السابق للمقٚ

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (1201 )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 مكانة السنة النبوية ومنزلتها في التشريع اإسامي، يتعرف على

 ببجهود العلماء في العناية بالسنة ونشرهايلم 

 العلماء في علوم السنةها أشهر الكتب التي ألفيحيط ب

 وح كتب السنة بشر يتعرف على أهم 

 يتعرف على منهج العلماء في تأليف شروح السنة ب
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 مكانة السنة النبوية ومنزلتها في التشريع اإسامي،  معرفة

  ببجهود العلماء في العناية بالسنة ونشرهااإمام 

  العلماء في علوم السنة ها أشهر الكتب التي ألفاإحاطة 

  وح كتب السنة بشر التعرف على أهم 

 معرفة منهج العلماء في تأليف شروح السنة ب 
 

ٙ  الكتاب ٙ ا يڤجٖ  :امقٚ  كتاب  مقٚ

ٚاجع اأساسيغ   ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيع اإسامي  هـ،ب駕4餓介 امكتظ اإسامي،بيرڣػ،لبناڗ ، تأليف دبمصطفى السباعي، السنغ ڣمكانتها في التش

 هـ駕4餓介 الصباٹ،،امكتظ اإسامي،بيرڣػ، ، تأليف محمٖ لطفي  كتبڢالحٖين النبڤڬ مصطلحڢ باغتڢ 
ڣافٖ البحن فيڢ، ٚح الحٖين ٙڣ ٛمڤل، علږ ش ٚ با ٚع،مصٚ محمٖ عم ٙ اإمام أحمٖ،القاه  ،駕4介9 دا

 

 

 



  
       

 

≫ 
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
قڤاعٖ منهجيغ في فهږ ـ  1

 ڣالعمل بها  السنغ النبڤيغ

 ٙ ٙ ابن  فالح الصغير، للٖكتڤ دا
ٚياض  ،السعڤديغاأثير،ال

14会4،هـ 

الحٖين ڣامحٖثڤڗ ـ  2

ٚياض،  تأليف للبحڤث،ال

 عڤديغ
ٛهڤ، ٚئاسغ العامغ محمٖ محمٖ أبڤ   1404 ال

会  ٚح ـ أضڤاء على علږ ش

 الحٖين  
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قڤاعٖ منهجيغ في فهږ ـ  1

 ڣالعمل بها السنغ النبڤيغ

 ٙ ٙ ابن فالح الصغير، للٖكتڤ ٚياض، اأثير، دا  ال
 السعڤديغ

14会4هـ 

السنغ النبڤيغ حجيتها 

ٙاسغ   عامغ،ڣتٖڣينها، د

ڬ، ٙ ابن كثير،دمشق  تأليفب سيٖ عبٖ اماجٖ الغٙڤ دا
ياب  سٙڤ

14会0هـ 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ         سلږ(1会01)(  1) عقيٖع   امٖخل 〈لى علږ العقيٖعڣصف مق

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق
ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

 معنى العقيٖع لغغ ڣاصطاحًاب 
 ٚتڢب  حكږ تعلمڢ، ڣفضلڢ، ڣثم

 مڤضڤعاػ علږ العقيٖع ڣمسمياػ ه٘ا العلږ عنٖ أهل السنغ ڣالجماعغ ڣعنٖ امخالفيڗب 

 ٚڥب  عاقغ علږ العقيٖع بالعلڤم اأخ

 ٙئب ٚڅ طا ٚيغ، ڣالش  التڤحيٖ هڤ اأصل في البش
 ٚسليڗب  مكانغ التڤحيٖ في دعڤع اأنبياء ڣام
 ٚائعهږب ٚسل ڣتنڤع ش  بياڗ ڣحٖع دين ال

 مكانغ التڤحيٖ في دعڤع نبينا محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږب 
 ٚيږ في الٖعڤع للتڤحيٖب ٚآڗ الك  منهج الق
 ٚآڗ ڣالسنغ في  ٗلڊ(( )) أهميغ الٖعڤع للتڤحيٖ ڣمنهج الق

 ٚاد بأهل السنغ ڣالجماعغ، ڣألقابهږ، ڣخصائصهږب  ام
 مسائل ااعتقادب ٚ ٚي  خصائ٨ منهج أهل السنغ ڣالجماعغ في تق

 قڤاعٖ أهل السنغ ڣالجماعغ في ااستٖال على مسائل ااعتقادب 

 اأصليغ: الكتاب ڣالسنغ على فهږ سلف اأمغ الصالحب ٙ ٙ تلقي العقيٖع: امصاد  مصاد
  تلقي ٙ ٚ السليمغبمصاد ٚعيغ: العقل السليږ ڣالفط ٙ الف  العقيٖع: امصاد

 اآحاد في العقيٖع 〈جماًاب ٙ  مناقشغ دعڤڥ عٖم ااستٖال بأخبا

 اآحاد في العقيٖع 〈جماًاب ٙ  مناقشغ دعڤڥ عٖم ااستٖال بأخبا

 مناقشغ دعڤڥ تقٖيږ العقل على النقل 〈جماًاب 

 〉 ٙكاڗ اإيماڗ ڣأهميتها ڣاأدلغ عليها  جماًابأ
 معنى اإيماڗ باه 〈جماًاب 

 ٚد ڣامجتمعب ٚٙه على الف ٚاف عن العقيٖع الصحيحغ ڣض ٚ اانح  خط

 ٚاحل تٖڣين علږ العقيٖع، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ، ڣاأسباب الٖاعيغ للتٖڣينب ٙئ ڣم  تا

ٚد،  ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ، منهج التأليف في منهج السلف في تٖڣين علږ العقيٖع)منهج العٚض، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢب ڣمنهج ال
ٚدع، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ(  بمڤضڤعاػ مف

ٚٙ: اسږ   :Course title        ( 1) عقيٖع   امٖخل 〈لى علږ العقيٖع امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered ڣل اأ مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code        سلږ(1会01)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 يناقش معنى العقيٖع لغغ ڣاصطاحًاب 

 ٚتڢب ٚح حكږ تعلمڢ، ڣفضلڢ، ڣثم  يش

  العقيٖع ڣمسمياػ ه٘ا العلږ عنٖ أهل السنغ ڣالجماعغ ڣعنٖ امخالفيڗبيبيڗ علږ 

 ٚڥب  يبيڗ عاقغ علږ العقيٖع بالعلڤم اأخ

 ٙئب ٚڅ طا ٚيغ، ڣالش  يناقش مفهڤم التڤحيٖ هڤ اأصل في البش

 ٚسليڗب  يڤضح مكانغ التڤحيٖ في دعڤع اأنبياء ڣام

 ٚائعهږب بياڗ ڣحٖع ٚسل ڣتنڤع ش  بدين ال

 ٚاد بأهل يصف  السنغ ڣالجماعغ، ڣألقابهږ، ڣخصائصهږب ام

 مسائل ااعتقادب ٚ ٚي   يعٖد خصائ٨ منهج أهل السنغ ڣالجماعغ في تق

 اأصليغ: الكتاب ڣالسنغ على فهږ سلف اأمغ الصالحب ٙ ٙ تلقي العقيٖع: امصاد  يعٚض قائمغ بمصاد

  ٚ ٚعيغ: العقل السليږ ڣالفط ٙ الف ٙ تلقي العقيٖع: امصاد  يعطي أمثلغ  السليمغببياڗ مصاد

 ٚيږ في الٖعڤع للتڤحيٖب يحٖد منهج ٚآڗ الك  الق

 ٚح  أهل السنغ ڣالجماعغ في ااستٖال على مسائل ااعتقادب قڤاعٖ يش

 اآحاد في العقيٖع 〈جماًاب ٙ  مناقشغ دعڤڥ عٖم ااستٖال بأخبا

 مناقشغ دعڤڥ تقٖيږ العقل على النقل 〈جماًاب 

  ٙكاڗ اإيماڗ  ڣأهميتها ڣاأدلغ عليها 〈جماًابيمي季 بيڗ أ

 ٚح معنى اإيماڗ باه 〈جماًاب ٚيف  يش  التع

 ٚد ڣامجتمعب ٚٙه على الف ٚاف عن العقيٖع الصحيحغ ڣض ٚ اانح  يمي季 خط

 ٚاحل تٖڣين علږ العقيٖع، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ، ڣاأسباب الٖاعيغ للتٖڣينب ٙئ ڣم  يستشهٖ بتا

  العقيٖعبمنهج السلف في تٖڣين علږ 

 ٚدب  يستعٚض منهج العٚض، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢب ڣمنهج ال

 ٚدع، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ  ،يبيڗ أهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ، منهج التأليف في مڤضڤعاػ مف
The course aims to   
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  د

  ٚفغ علږ العقيٖع ڣمسمياػ ه٘ا العلږ عنٖ أهل السنغ مع

 ڣالجماعغ ڣعنٖ امخالفيڗب

 اآحاد في العقيٖع  مناقشغ ٙ دعڤڥ عٖم ااستٖال بأخبا

 〈جماًاب

  ٚاحل تٖڣين علږ العقيٖع، ڣأهږ ٙئ ڣم ااستشهاد بتا

 للتٖڣينبالكتظ امؤلفغ فيڢ، ڣاأسباب الٖاعيغ 

  تبييڗ أهږ الكتظ امؤلفغ فيڢ، منهج التأليف في مڤضڤعاػ

ٚدع، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢب  مف

 ٚڥب ٚاض منهج العٚض، ڣأهږ الكتظ امؤلفغ فيڢب ڣمنهج   تبييڗ عاقغ علږ العقيٖع بالعلڤم اأخ استع

ٚدب  ال

 ٚائعهږب تبييڗ ڣحٖع ٚسل ڣتنڤع ش ٙكاڗ اإيماڗ ڣأهميتها   دين ال  ڣاأدلغ عليها 〈جماًابتميي季 أ

  ٚاد بأهل السنغ ڣالجماعغ، ڣألقابهږ، ڣصف ام

 ڣخصائصهږب

 ٚڅ  مناقشغ ٚيغ، ڣالش مفهڤم التڤحيٖ هڤ اأصل في البش

ٙئب  طا

  ٚعيغ: العقل ٙ الف ٙ تلقي العقيٖع: امصاد بياڗ مصاد

ٚ السليمغب   السليږ ڣالفط

 اآحاد في العقيٖع  مناقشغ ٙ دعڤڥ عٖم ااستٖال بأخبا

  〈جماًاب

 

ٙ  الكتاب ٙدع في قائمغ امڤاد  :امقٚ ٚٙ ڣيحقق أهٖافڢ، ڣيمكن ااستفادع من الكتظ الڤا ٚداػ امق ا يڤجٖ كتاب ڣاحٖ يشمل مف
ٚجعيغ أدناهب  ام

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٙ ابن خزيمغ الحمٖدب محمٖ  السنغ ڣالجماعغ مفهڤمها ڣخصائصهاعقيٖع أهل  ٚياض ط دا  ه 1419، 2ال

ٚشٖ دب عثماڗ علي حسن منهج ااستٖال على مسائل ااعتقاد ٚياض ، ط مكتبغ ال  هـ 141会، 2ال
 هـ1414، 1جٖع،ط مكتبغ السڤادڬ دب عثماڗ ضميريغ امٖخل 〈لى علږ العقيٖع

ٚ العقل مقٖماػ في اأهڤاء ڣاافتراځ ڣالبٖع ٙ الڤطن دب ناص ٚياض، ط دا  هـ1414، 1ال
ٙاساػ العقٖيغ الجامعغ  مجمڤعغ مؤلفيڗ مجلغ الٖ

 اإساميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (     1401)سلږ المدخإلىعヤمالفقهڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚتڢ، ڣفضلڢ، ڣحكږ تعلمڢب  1 ٚيفڢ، ڣمڤضڤعڢ، ڣاستمٖاهب ڣثم ٙئ نشأع علږ الفقڢ ،  2ـ مبادئ علږ الفقڢ: تع ـ تا
ٚيقغ الفقهاء في تٖڣينڢب ه، ڣط  ڣتطٙڤ

会 ٚيعغب  ـ خصائ٨ الفقڢ اإسامي، ڣعاقتڢ بالش
ٚيع اإس 4 ٙ التش  اميبـ مصاد
回 ٚحلغب ٚ بها الفقڢ اإسامي، ڣخصائ٨ كل م ٚاحل التي م  ـ ام
ٙڣادهما 6  ٛٚ ٚأڬ، ڣأب ٙستي الحٖين ڣال  ـ امٖاٝٙ الفقهيغ في عهٖ التابعيڗ، ڣبياڗ خصائ٨ مٖ
ٙه امعتمٖعب 7 ٚٛ أعام ام٘هظ ، ڣأهږ مصاد ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام أبي حنيفغ، ڣخصائصڢ ، ڣأب  ـ التع
ٚيف بأ 8 ٙه امعتمٖعبـ التع ٚٛ أعام ام٘هظ، ڣأهږ مصاد  صڤل م٘هظ اإمام مالڊ، ڣخصائصڢ، ڣأب
ٙه امعتمٖعب 9 ٚٛ أعام ام٘هظ، ڣأهږ مصاد ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام الشافعي، ڣخصائصڢ، ڣأب  ـ التع

ٙه امعتمٖع  ب 10 ٚٛ أعام ام٘هظ ، ڣأهږ مصاد ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام أحمٖ ، ڣخصائصڢ ، ڣأب  ـ التع
 ـ أسباب الخاف الفقهي ، ڣامنهج السليږ في التعامل معڢ ب 11
ٚ في التأليف، كامتمثل، في:  12 ٚٛ 〈سهاماتڢ ڣبعض نماٗج التجٖيٖ امعاص ٚ الحاضٚ، ڣأب ـ التأليف الفقهي في العص

ٚياػ الفقهيغب  تأليف امڤسڤعاػ الفقهيغ، ڣصياغغ النظ
1会  بط ٗلڊ باا ٛاػ امجامع الفقهيغ، ٙڣ  جتهاد الجماعيبـ 〈نجا

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title الفقه عヤم إلى المدخل ببامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ايڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered اأڣل مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (  1401سلږ   )ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:
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 سطام بن عبٖ العزيزجامعغ اأمير 
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚٙ الفقڢ ڣأصڤل الفقڢ ڣالقڤاعٖ الفقهيغب ٚيف بمق  التع

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 يضع قائمغ بمبادئ علږ الفقڢ ب -

ٚيع اإساميب  - ٙ التش  يناقش مصاد

ٚح حكږ تعلږ الفقڢب -  يش

ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام أبي حنيفغ، ڣخصائصڢب -  التع

ٙه امعتمٖعب - ٚٛ أعام ام٘هظ، ڣأهږ مصاد  يبيڗ أب

ٙئ نشأع علږ الفقڢب  -  يصف تا

ٚيعغب -  يعٖد خصائ٨ الفقڢ اإسامي، ڣعاقتڢ بالش

ٚٛ أعام ام٘هظ بأصڤل م٘هظ اإمام أحمٖب -  يعٚض قائمغ أب

ٚ الحاضٚ،  - ٚ التأليف الفقهي في العص ٚ في التأليفبيفس ٚٛ 〈سهاماتڢ ڣبعض نماٗج التجٖيٖ امعاص  ڣأب

 يعطي أمثلغ أسباب الخاف الفقهي، ڣامنهج السليږ في التعامل معڢب -

ٚيع اإساميب - ٙ التش  يحٖد مصاد

ٙه امعتمٖعب - ٚٛ أعام ام٘هظ، ڣأهږ مصاد ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام مالڊ، ڣخصائصڢ، ڣأب  التع

 ٖ التابعيڗبينتقٖ امٖاٝٙ الفقهيغ في عه -

ٙڣادهماب -  ٛٚ ٚأڬ، ڣأب ٙستي الحٖين ڣال  بياڗ خصائ٨ مٖ

ٙه امعتمٖعب - ٚٛ أعام ام٘هظ، ڣأهږ مصاد ٚيف بأصڤل م٘هظ اإمام الشافعي، ڣخصائصڢ، ڣأب  التع

ٚ في  - ٚٛ 〈سهاماتڢ ڣبعض نماٗج التجٖيٖ امعاص ٚ الحاضٚ، ڣأب ٚځ التأليف الفقهي في العص يمي季 بيڗ ط

 التأليفب

ٛا - بط ٗلڊ بااجتهاد الجماعيبيعٖد 〈نجا  ػ امجامع الفقهيغ، ٙڣ

ٚحلغب ٚ بها الفقڢ اإسامي، ڣخصائ٨ كل م ٚاحل التي م ٚح ام  يش

The course aims to   
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ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 سطام بن عبٖ العزيزجامعغ اأمير 
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  على:يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚفغ مبادئ علږ الفقڢب -  مع
ٚفغ خصائ٨ الفقڢ اإساميب -  مع
ٚيع اإساميب - ٙ التش ٚفغ مصاد  مع
ٚ بها الفقڢ اإساميب - ٚاحل التي م  ام

 

ٙ الكتاب   :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

مكتبة المعارف لヤنشر  القطان, مناع,    تاريخ التشريع اإسامي,  
 الرياض.والتوزيع, 

 ,  2م,ط2001

مكتبة التوبة, , مكتبة التوبة,  الطريقي, ناصر المدخل إلى الفقه اإسامي,.  2
 الرياض

 2, ط1428

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

, دراسة تاريخية ﾝلفقه وأصوﾝه  .
 وااتجاهات اﾝتي ظهرت فيه, 

 اﾝخن, مصطفى سعيد
اﾝشرﾜة اﾝمتحدة ﾝلتوزيع, 

 , دمشق
 1هـ, ط1404

,   تاريخ اﾝتشريع اإسامي  .
 تاريخ اﾝفقه اإسامي وأصوﾝه, 

 1م, ط2008 مﾜتبة اﾝرشد, , اﾝرياض اﾝبدوي, ﾝيوسف

 اﾟسايس, محمد تاريخ اﾟفقه اإسامي. -.3
, دار اﾞﾟتب اﾟعلمية, , 

 بيروت, ﾟبنان
 بٖڣڗ  1ط
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ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 1101  )سلږ( 1التاڣع ڣالحفظ )ڣصف مق

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق
ٚآڗ  -حفظ نصف الحزب اأڣل   الجزء اأڣل من الق

ع هڤد 〈لى أيغ)  ( 24التاڣع من أڣل سٙڤ

ٚآڗ  –حفظ النصف الثاني من الحزب اأڣل   الجزء اأڣل من الق

ع هڤد 〈لى آيغ )2回التاڣع من آيغ) ع نفسهاب 会9( من سٙڤ  ( من السٙڤ

ٚآڗ -الثانيحفظ النصف اأڣل من الحزب   الجزء اأڣل من الق

ع هڤد 〈لى أيغ)40التاڣع من آيغ ) ع نفسهاب68( من سٙڤ  ( من السٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب الثاني  ٚآڗ  –حفظ ال  الجزء اأڣل من الق

ع هڤد 〈لى آيغ )69التاڣع  من آيغ) ٚيمغب 9回( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب الثاني ٚآڗالجزء اأ  -حفظ ال  ڣل من الق

ٚيمغب96التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ع هڤد 〈لى آخ  ( من سٙڤ

ٚبع اأڣل من الحزب الثالن ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ع يڤسف 〈لى أيغ)  ( 会0التاڣع من أڣل سٙڤ

ٚبع الثاني من الحزب الثالن ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ع يڤسف 〈لى会1التاڣع من آيغ)  ( 回7أيغ) ( من سٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب الثالن ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ع يڤسف 〈لى آيغ )回8التاڣع من آيغ)  (ب 87( سٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب الثالن ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ٚيمغب  88التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ع يڤسف 〈لى آخ  ( من سٙڤ

ٚا ٚبع اأڣل من الحزب ال ٚآڗ -بع حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ٚعٖ 〈لى أيغ) ع ال  ( 18التاڣع من أڣل سٙڤ

ٚابع ٚبع الثاني من الحزب ال ٚآڗ  -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ٚيمغب 19التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ٚعٖ 〈لى آخ ع ال  ( من سٙڤ

ٚابع ٚبع الثالن من الحزب ال ٚآڗ  -حفظ ال  الجزء الثاني من الق

ٚاهيږ 〈لى آيغ ) ع 〈ب ٚيمغب 2会التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚابع  ٚبع اأخير من الحزب ال ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثاني من الق
ٚيږ24التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ٚاهيږ 〈لى آخ ع 〈ب  ( من سٙڤ

ٚٙ: اسږ   :Course title (1التاڣع ڣالحفظ ) امق

:ٙٚ  110回 Pre-requisites for this course :N/A سلږ التجڤيٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثاني مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 1101  )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2  الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
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   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٙ على ٚٙ ينبغي يكڤڗ الطالظ قاد    :بنهايغ امق

ٚيږ ٚآڗ الك ٚتلغ ڣمجڤدع، ڣحفظ سٙڤ من الق ٚاءع م ٚآڗ ق ٚاءع الق ٚآڗ، ڣتتقن ق ٚاءع الق  صڤڗ اللساڗ من اللحن ڣالخطأ عنٖ ق

The course aims to   
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  على:يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚيږ غير الجزئيڗ امخصصغ للحفظ ٚآڗ الك  .تاڣع جزئيڗ من الق

 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا أثناء التاڣع

ٚيږ باتقاڗ ٚآڗ الك  .من غير أجزاء التاڣع  حفظ جزئيڗ من الق

ٚآڗ ڣالتڤاص ي بهاب  التخلق ب¨داب الق
ٚيبغ في اأجزاء امحفڤظغ ٚفغ معاني األفاظ الغ  .مع

 .ب¨داب التاڣع االت季ام
 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا في تاڣع اأجزاء امحفڤظغ

ٚيږب ٚآڗ الك  التاڣع امجڤدع للق

ٚفتهاب ٚيږب تطبيق ما جاء في اآياػ أحكام ڣمع ٚآڗ الك  حفظ بعض سٙڤ الق

ٚيږب ٚآڗ الك ٚاءع الق  يكتشف اأخطاء أثناء ق

ٚاءعب  يصڤب أخطاء الزماء أثناء الق

ٚيږ تعليمًا صحيحًابيكتسظ  ٚآڗ الك ٙع على تعليږ الناٝ الق  القٖ
ٚيبغب ٚف على معاني األفاظ الغ  يتع

ٚاءع اآياػ  يطبق ما يتعلمڢ عنٖ ق

ٚاءع ڣتصڤيظ أخطائهږ  تقييږ الزماء أثناء الق

ٚاءع الصحيحغ من الخاطئغ  تميي季 الق

ٚج اأحكام التجڤيٖيغ  يستخ

 أحكام ڣآدابتطبيق ما دلت عليڢ اآيغ من 

ٚين ڣالتعامل معهږ  التڤاصل مع اآخ

ٚاءع أمام الطاب ٚ حاجز الخڤف من الق  كس

ٚاٙب  تستخٖم تطبيقاػ اأجهزع اإلكترڣنيغ  في التاڣع ڣالتك

ٚاءع  تصحيح أخطاء الزماء أثناء الق

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغب ٙع على استخٖام مصاد  القٖ
ٚاءع الصحيحغ امج ٙع على الق  ڤدعالقٖ
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك         الق

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك  مڤقع تعليږ تجڤيٖ الق

/http://www.learnquran.mohdy.com  
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ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 عزيزجامعغ اأمير سطام بن عبٖ ال
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ≪120   سヤم( 2عヤوم حديث )ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق

يع مڤضڤعاػ ٚٙ ڣتٛڤ  خطغ امق

 :ج كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢب ڣيشمل 

 ٚهب ٚه أڣ كف ٚاڣڬ في حال صغ ٚيف التحمل، ڣمتى يصح تحمل الحٖين؟ ڣحكږ ما تحملڢ ال  تع

  ،ڣيشمل:ج كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢ 

 ٚيقغب ٚيقغ، ڣحكمها، ڣالصيغ التي يعبر بها عن كل ط ٚيف كل ط ٚځ تحمل الحٖين الثماڗ، ڣتع  ط

 :ج كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢ، ڣيشمل 

 قڤاعٖ كتابغ الحٖين ڣضبطڢ، ڣامقابلغ، ڣكيفيتهاب 

  ،ڣيشمل:كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢ 

ٚاڣڬ من كتابڢ، أڣ من حفظڢ،  ٙڣايغ ال  ٚ ك ٚيف اأداء، ٗڣ ٚاد به٘ه التسميغ، ڣتع ٙڣايغ الحٖين: ام صفغ 
ٚڣطها، ڣاللحن في الحٖين ڣسببڢب ڣايغ الحٖين بامعنى، ڣش  ٙڣ

 ب( آداب امحٖث ڣالطالظ، ڣيشمل:

 آداب امحٖث مع نفسڢ، ڣآداب مجلس التحٖين، ڣآداب اإماءب 

  طالظ الحٖين في نفسڢ، ڣمع شيخڢبآداب 

 امصنفاػ في آداب الشئ ڣالتلمي٘ب ٚ  أشه

ٙ أعمال السنغ  اختبا

 ب( آداب امحٖث ڣالطالظ، ڣيشمل:

 آداب امحٖث مع نفسڢ، ڣآداب مجلس التحٖين، ڣآداب اإماءب 

 آداب طالظ الحٖين في نفسڢ، ڣمع شيخڢب 

  ٔامصنفاػ في آداب الشي ٚ  ڣالتلمي٘بأشه

ٚٙ: اسږ   :Course title ≪120   سヤمامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A 1202سヤم ( 1عヤوم حديث ) امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثانيمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ≪120   سヤم( 2عヤوم حديث ) ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 عزيزجامعغ اأمير سطام بن عبٖ ال
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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  :جـ(  علڤم الحٖين امتعلقغ بمتڗ الحٖين، ڣيشمل 

 أهږ امؤلفاػ فيڢب ٚ ك ٚفتڢ، ڣمثالڢ، ٗڣ ٚيفڢ، ڣأهميغ مع ڣد الحٖين: تع  أسباب ٙڣ

 ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأهږ امؤلفاػ فيڢب ٚيظ الحٖين: تع  غ

 جـ( علڤم الحٖين امتعلقغ بمتڗ الحٖين، ڣيشمل: 

  ٚيف مختلف الحٖين، ڣمثال كل منهما، ڣأهميغ ٚيف امحكږ، ڣتع امحكږ ڣمختلف الحٖين: تع

ٚ امصنفاػ فيڢب ٚفتهما، ڣالقڤاعٖ العامغ في التعامل مع مختلف الحٖين، ڣأشه  مع

 جـ(  علڤم الحٖين امتعلقغ بمتڗ الحٖين، ڣيشمل: 

  ،ٚيفڢ، ڣأهميغ العلږ بڢ ٚفتڢ، ڣامؤلفاػ فيڢبناسخ الحٖين ڣمنسڤخڢ: تع ٚځ مع  ڣأمثلتڢ، ڣط

ٚڣاع ڣصفاتهږبڣيشمل:  ٚاتظ ال  د( م

  ٚف الصحبغ؟ ڣتعٖيل جميع ٚيف الصحابي، ڣأهميغ ه٘ا النڤع، ڣفائٖتڢ، ڣبږ تع ٚفغ الصحابغ: تع مع

كٚ العبادلغ، ڣعٖد الصحابغ، ڣطبقاتهږ، ڣأفضلهږ،  كٚ أك簡رهږ حٖيثًا، ڣأك簡رهږ فتيا، ٗڣ الصحابغ، ٗڣ

ٚفغ الصحابغب ٚ امصنفاػ في مع ٚهږ مڤًتا، ڣأشه  ڣأڣلهږ 〈ساما، ڣآخ

ٚڣاع ڣصفاتهږب ٚاتظ ال  ڣيشمل:  د( م

  الفقهاء السبعغ، ڣأفضل ٚ ك ٚميڗ، ٗڣ ٚ امخض ك ٚيف التابعي، ڣطبقاػ التابعيڗ، ٗڣ ٚفغ التابعيڗ: تع مع

ٚفغ التابعيڗب ٚ امصنفاػ في مع  التابعيڗ، ڣأشه

ٚڣاع ڣصفاتهږب ٚاتظ ال  ڣيشمل:  د( م

 امصنفاػ فيڢب ٚ ٚڣاع: أهميتڢ، ڣفڤائٖه، ڣأشه ٚفغ الثقاػ ڣالضعفاء من ال  مع

 ٙ ٚاجعغ مڤضڤعاػ امقٚ  م

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٙاسغ ًٙا على أڗ: يتڤقع بعٖ د ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد  ه٘ا امق
  يناقش كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢب 

 ٚهب ٚه أڣ كف ٚاڣڬ في حال صغ ٚح التحمل، ڣمتى يصح تحمل الحٖين؟ ڣحكږ ما تحملڢ ال  يڤضح بالش

 يبيڗ كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢب 
  ٚيقغ، ڣحكمها، ڣالصيغ ٚيف كل ط ٚځ تحمل الحٖين الثماڗ، ڣتع ٚيقغبيعٖد ط  التي يعبر بها عن كل ط

 يصف كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢب 
 يستعٚض قڤاعٖ كتابغ الحٖين ڣضبطڢ، ڣامقابلغ، ڣكيفيتهاب 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 عزيزجامعغ اأمير سطام بن عبٖ ال
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 يبيڗ كيفيغ سماع الحٖين ڣتحملڢ ڣصفغ ضبطڢ، ڣصفغ أدائڢب 
 ٚاد به٘ه التسميغب ٙڣايغ الحٖين: ام ٚح صفغ   يش
 ٙڣايغ ال  ٚ ك ٚڣطها، ڣاللحن في الحٖين ڣسببڢببياڗ اأداء، ٗڣ ڣايغ الحٖين بامعنى، ڣش  ٚاڣڬ من كتابڢ، أڣ من حفظڢ، ٙڣ

 يبيڗ آداب امحٖث مع نفسڢ، ڣآداب مجلس التحٖين، ڣآداب اإماءب 
 يستعٚض آداب طالظ الحٖين في نفسڢ، ڣمع شيخڢب 
 امصنفاػ في آداب الشئ ڣالتلمي٘ب ٚ  يعٖد أشه

 ،ڣآداب مجلس التحٖين، ڣآداب اإماءب يناقش آداب امحٖث مع نفسڢ 
 ٚح آداب طالظ الحٖين في نفسڢ، ڣمع شيخڢب  يڤضح بالش

 امصنفاػ في آداب الشئ ڣالتلمي٘ب ٚ  يضع قائمغ بأشه

  :علڤم الحٖين امتعلقغ بمتڗ الحٖين، ڣيشمل 
 أهږ امؤلفاػ ف ٚ ك ٚفتڢ، ڣمثالڢ، ٗڣ ٚيفڢ، ڣأهميغ مع ڣد الحٖين: تع  يڢبيعطي أمثلغ بأسباب ٙڣ
 ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأهږ امؤلفاػ فيڢب ٚيظ الحٖين: تع  يبيڗ غ

 ٖٚفتهما، ڣالقڤاع ٚيف مختلف الحٖين، ڣمثال كل منهما، ڣأهميغ مع ٚيف امحكږ، ڣتع ٚ امحكږ ڣمختلف الحٖين: تع  يفس

 ٚفتڢ، ڣامؤلفاػ فيڢب ٚځ مع ٚيفڢ، ڣأهميغ العلږ بڢ، ڣأمثلتڢ، ڣط  يناقش ناسخ الحٖين ڣمنسڤخڢ: تع

  ٚيف الصحابيببياڗ  من هږ الصحابغ: تع

 رهږ فتياب簡رهږ حٖيثًا، ڣأك簡أك ٚ ك  يستعٚض ه٘ا النڤع، ڣفائٖتڢ، ڣبږ تعٚف الصحبغ؟ ڣتعٖيل جميع الصحابغ، ٗڣ

 ٚفغ الصحابغب ٚ امصنفاػ في مع ٚهږ مڤًتا، ڣأشه ٚ العبادلغ، ڣعٖد الصحابغ، ڣطبقاتهږ، ڣأفضلهږ، ڣأڣلهږ 〈ساما، ڣآخ  ٗك

 ٚح من هږ التابعي ٚميڗبيش ٚ امخض ك ٚيف التابعي، ڣطبقاػ التابعيڗ، ٗڣ  ڗ: تع

 ٚفغ التابعيڗب ٚ امصنفاػ في مع  يعٖد الفقهاء السبعغ، ڣأفضل التابعيڗ، ڣأشه

 امصنفاػ فيڢب ٚ ٚڣاع: أهميتڢ، ڣفڤائٖه، ڣأشه ٚح من هږ الثقاػ ڣالضعفاء من ال  يڤضح بالش

 
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 امعرفة

ٚځ التحمل   ڣاأداءبأهږ ط

 قڤاعٖ كتابغ الحٖين ڣضبطڢب

 امحٖث ڣالطالظآداب 

 أنڤاع علڤم الحٖين امتعلقغ بمتڗ الحٖينب 

ٙڣاع الحٖينب ٚاتظ   م

ٙڣاع الحٖينب  طبقاػ 

 امهارات امعرفية

ٚځ التحمل ڣاآداءب  ط



  
       

 

√ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 أنڤاع علڤم الحٖين امتعلقغ بامتڗب

ٚڣاع  بطبقاػ ال

 مهارات العاقات الشخصية وحمل امسؤولية 

ٙع التعامل مع العلماء ڣاحترام من خٖمڤا السنغب  مها

ع علميغب ٚين ڣتقبلها ڣنقٖها بصٙڤ ٙاء اآخ ٙع عٚض آ  مها

ٚين ڣالنقل عنهږب ٙع التحمل عن اآخ  مها

 مهارات ااتصال ومهارات تقنية امعلومات وامهارات العددية

 ゆلゅأن يتواصل الط るعلゅف るمع اآخرين بطريق≡ 

 فヰمه لمفرداれ المقرر.أن يعبر الطゅلゆ بأسلوبه عن 

 るئد الرقميゅالنصوص والقص ゆليゅأس  るلمعرف れواانترن ゆسゅتوظيف الح ゆلゅأن يستطيع الط 

ゅヰوتنظيم ،るبكゅوالش るالتقليدي ゅヰنゅفي مظ るدة العلميゅالبحث عن الم 
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 قائمة الكتب المقررة:
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف الكتاباسږ 

ٚفغـ   مكتبغ النيسابڤٙڬ الحاكږ الحٖين علڤم مع
ٙف،السعڤديغ  بامعا

14会1،هـ 

 الصاح بن ا مقٖمغابنالصاح
ڬ ٚٛٙڣ  الشه

 الفكٚ داٙ
 بامعاصٚ،دمشق،سڤٙيا

 هـ1406

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب

 أحمٖمحمٖشاكٚ الحثين الباعن

ڬ، ابن داٙ  الٖمام، الجٛڤ

 ب لسعڤديغا

 

14会回ڝ 

ٙيظ ٚاڣڬ  تٖ ٚح ال ٚيظ ش  هـ،141回، مكتبغ للسيڤطي النڤڣڬ تق



  
       

 

∽ 
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ٚياض،السعڤديغ  الكڤثٚ،ال

ٙ  عقٖـ  ٚح الٖٙ  نخبغ مختصٚ ش
 الفكٚ

 لألڤس ي
 ابن ،داٙ

 بحزم،بيرڣػ،لبناڗ
 هـ1429،

 الحٖين علږ 〈لى امٖخل
ٙځ : تأليف  عڤض طا

 محمٖ، ه

 ابن ،داٙ
ٚياض،السعڤديغ  بالقيږ،ال

 هـ1424

 الحٖين، مصطلح
 بن محمٖ للشئ

 عثيميڗ،

 الجڤٛڬ، ابن داٙ
 بالٖمام،السعڤديغ

14会4،هـ 

ٚحامڤقظغ  ش
ٚح املقن ابن  ش

ٚڣ   عبٖامنعږ، عم
 عباد داٙ مكتبغ

ٚع،مصٚ ٚحمن،القاه  بال
14会2،هـ 

ٚاڣڬ  أخاځ الجامع  البغٖادڬ، الخطيظ السامع ڣآداب ال
 مكتبغ

ٚياض،السعڤديغ ٙف،ال  بامعا
140会،هـ 

 ٙاساػ اإساميغ جامعغ املڊ سعڤدب  مجلغ الٖ

 ٙاساػ اإساميغ  جامعغ الكڤيتب ٚيعغ ڣالٖ  مجلغ الش

 ٚبيغ جامعغ اإمام محمٖ بن سعڤد اإساميغب ٚعيغ ڣالع  مجلغ العلڤم الش



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (1204  سヤم )ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٙع من جڤامع كلږ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ من أبڤاب متنڤعغ ب ٚف على مجمڤعغ مختا  التع

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د
  ٙڣاياػ الحٖين 〈ڗ كاڗ للحٖين ٚاد  ٚ مڤاضعڢ من كتظ السنغ مع 〈ي ٚج الحٖين ب٘ك ٙځ يخ ٚ فڤا ك ٙڣاياػ عن نفس الصحابي، ٗڣ

ٚڣاياػ امهمغب  ال

 ٙجغ الحٖين من حين الصحغ ڣالضعف مع بياڗ سبظ الضعفب  يبيڗ د
 ٚاده في البابب ٚ سبظ 〈ي ك ڣد الحٖين 〈ڗ كاڗ لڢ سبظ، ٗڣ  يڤضح سبظ ٙڣ
 ٚيظ الحٖينب ٚيبغ من كتظ غ ٚح الكلماػ الغ  يش
 التڤجيهاػ ڣالفڤائٖ امستنب ٚ ك  طغ من الحٖينبيستنبط اأحكام ٗڣ
 ٚه التعاٙض منهاب ٚڥ في الباب، ڣالجمع بيڗ ما ظاه  يعٖد اأحادين اأخ
 ڣجاهغ م¨خ٘هږ من الحٖين أڣ عٖمهاب ٚ ٚٙڣه من امسائل، مع ٗك  يبيڗ م¨خ٘ العلماء من الحٖين ما ق

 اأحادين بحين يشمل جميع الكتظ الستغب ٙ ٚاعى تنڤع اختيا  ي

 ٖٚح اأحادينبيعطي أمثلغ عن تنڤع الكتظ امعتم  ع في ش

 ٙعب ٙيسيغ مختا ٙڗ بيڗ منهج أبي داڣد ڣالترم٘ڬ ڣغيرهما من اأئمغ الستغ في مڤاقف تٖ  يقا

 ٚٙب ٚح الفاظ أحادين امق  يحلل ڣيش

 ٙڣايغ الحٖين عنٖ أبي داڣد ڣالترم٘ڬب ٚځ   يحٖد ط

 اإمام بكل ما هڤ مستحٖث ڣجٖيٖ في استراتيجياػ التعليږ ڣالتعلږب 
  ٚاجعغ البحڤث ٚبيغ ڣاأجنبيغبم ياػ الع ع في الجامعاػ ڣامجاػ ڣالٖٙڣ ع ڣغير امنشٙڤ ٙاساػ امنشٙڤ  ڣالٖ

 ٚٙب ٚ امق  ااستفادع من مستجٖاػ نتائج البحڤث في تطڤي
 ٚائق التعليږ ڣالتعلږب متابعغ ٙاساػ اإساميغ لإفادع منڢ تطبيقًيا في ط  كل جٖيٖ في مجال الٖ

 ٙيس الحٖيثغ  بتطبيق استراتيجياػ التٖ

 ڬ ب ٚٙ بشكل دٙڣ ٚاجعغ امق  م

 الكترڣني مادع الحٖين  〈عٖاد ٙٚ  1مق
 

ٚٙ:اسږ   :Course title          1 حديث  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A   امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثاني مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (1204  سヤم )ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 امعرفة

ٚاد الحٖين ٚيقغ أبي داڣد ڣالترم٘ڬ ڣمنهجهما في اي  ط

ٙڬ ڣمسلږب ڣايغ البخا ٙڣايتهما ٙڣ ٙڗ بيڗ   اأحادين في بعض أبڤاب أبي داڣد ڣالترم٘ڬ ڣيقا

دػ فيهاب  ألفاظ الحٖين امختلفغ ڣيحلل امتڤڗ التى ٙڣ

 امهارات امعرفية

ٚ ال٘اػ شخصًيا ڣمهنًياب  تطڤي

ٚينب العمل مع جماعغ ضمن ٚيق ڣتكڤين عاقاػ 〈يجابيغ ناجحغ مع اآخ  ف

 االت季ام بالقيږ اإساميغ

ٚاٙب ٙع اتخاٗ الق  تنميغ مها

 مهارات ااتصال ومهارات تقنية امعلومات وامهارات العددية

 るعلゅف るمع اآخرين بطريق ゆلゅأن يتواصل الط≡ 

 .أن يعبر الطゅلゆ بأسلوبه عن فヰمه لمفرداれ المقرر

 るئد الرقميゅالنصوص والقص ゆليゅأس  るلمعرف れواانترن ゆسゅتوظيف الح ゆلゅأن يستطيع الط 

ゅヰوتنظيم ،るبكゅوالش るالتقليدي ゅヰنゅفي مظ るدة العلميゅالبحث عن الم 
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

عون امعبود شرح سنن أبي داود 
 : 

للعامة أبى الطيب 
محمد شمس الحق 

 العظيم أبادڥ،

دار ابن حزم، 
 بيروػ،لبنان ب

 ،駕4介6هـ 

ڥ شرح   تحفة اأحٗو
 جامع الترم٘ڥ 

: أبو العا محمد بن 
عبد الرحمن 
 امباركفورڥ

  ،دار الفكر،بيروػ،لبنانب



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكا
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب

 الباري بشرح صحيح البخاري ،بفتح 
للحافظ أحمد بن على 

 بن حجر العسقانى

دار 
 طيبة،الرياض،السعودية

駕4介6،هـ 

عمدة القارڥ شرح صحيح البخارڥ 
 العلمية،بيروػ،لبنان ب

للعامة بدر الدين  
 العينى،

 هـ駕4介駕 دار الكتب

 : موس ى شاهين اشين،ب ب فتح امنعم شرح صحيح مسلم 
دار 

 الشروق،بيروػ،لبنان
駕4介会،هـ 

 شرح النووڥ على مسلم  
كريا  : محى الدين أبٛو
 يحى بن شرف النووڥ،

مؤسسة 
 قرطبة،السعودية

駕4駕4،هـ 

ارشاد السارڥ الى شرح صحيح 
 البخارڥ 

للعامة شهاب الدين 
أحمد بن الخطيب 

القسطانى )بهامشڢ متن 
صحيح مسلم بشرح 

 النووڥ(،بب

،امطبعة اأميرية 
 بواق،مصر،

駕会介会هـ 

 سنن النسائى 
بشرح الحافظ جال 

الدين السيوطى وحاشية 
 اامام السندڥب

مكتب امطبوعاػ 
 اإسامية،حلب

駕9廻6، ، 

سنن ابن ماجڢ بشرح اامام ابى ى
الحسن السندڥ بحاشية مصباح 

ٛوائد بن ماجڢ   الزجاجة في 

للبوصيرڥ، دار الجيل 
 ،بيروػ،لبنانب

  بيروػ،لبنانبدار الجيل ،

  ٙاساػ اإساميغ مجلغ الٖ

 جامعغ املڊ سعڤدب
   

ٙاساػ اإساميغ   ٚيعغ ڣالٖ مجلغ الش
 جامعغ الكڤيتب

   

ٚبيغ جامعغ  ٚعيغ ڣالع مجلغ العلڤم الش
 اإمام محمٖ بن سعڤد اإساميغب

   

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  سلږ( 1会02) 2 عقيٖعڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

 ٙٚ  ڣمتطلباتڢبأهٖاف امق

 ٚاتڢ ٚبڤبيغ ڣأدلتڢ ڣثم ٚيف تڤحيٖ ال  بمقٖمغ حڤل تع

 ٚد عليها 〈جماًاب ٚبڤبيغ، ڣال ٚاف في تڤحيٖ ال ٚ اانح  مظاه

  ٙ ٚد عليها 〈جماًا، مع تفسير بعض اآياػ التي تٖل على 〈يماڗ الكفا ٚع، ڣال ه القٖيمغ ڣامعاص ٚاد بڢ، ڣصٙڤ اإلحاد : ام
ٚبڤبيغ ه   بب

  ٖٚيف تڤحي ٚبڤبيغ ڣتڤحيٖ األڤهيغتع  باأسماء ڣالصفاػ ڣأدلتڢ ، ڣعاقتڢ بتڤحيٖ ال

       قڤاعٖ في أسماء ه تعالى : ) كلها حسنى، أعام ڣأڣصاف،             

ع بعٖد (ب              تڤقيفيغ، غير محصٙڤ

 اأسماء، انقسامها 〈لى ثبڤتيغ  قڤاعٖ في صفاػ ه تعالى: ) كلها صفاػ كمال ڣأدلغ ٗلڊ، باب الصفاػ أڣسع من باب
 ڣسلبيغ ڣالتميي季 بينهما، انقسام الصفاػ الثبڤتيغ 〈لى ٗاتيغ ڣفعليڢ ڣالتميي季 بينهما، كڤنها تڤقيفيغ( ب

  ٚاض ماا يقل عن ٚها  10استع ٙدع في الكتاب ڣالسنغ، ڣمعنى 〈حصائها، ڣبياڗ معناها ڣأث أسماء من  أسماء ه تعالى الڤا
ٚحمن، الحي، القيڤم، السميع( باإيماني، على أڗ   يكڤڗ منها: ) ه، ال

  ٚاض ما ا يقل عن ٙ اإيماڗ  10استع ٙدع في الكتاب ڣالسنغ من حين معناها، ڣنڤعها، ڣأدلتها ڣآثا صفاػ من صفاػ ه الڤا
ٚد عليهږ 〈جماًا، على أڗ يكڤڗ منها: )الحياع، اليٖاڗ، الغضظ، اا   ستڤاء، الن季ڣل، الكام( ببها، ڣمڤقف امخالفيڗ منها، ڣال

  ٚاض ما ا يقل عن ٙ اإيماڗ  10استع ٙدع في الكتاب ڣالسنغ من حين معناها، ڣنڤعها، ڣأدلتها ڣآثا صفاػ من صفاػ ه الڤا
ٚد عليهږ 〈جماًا، على أڗ يكڤڗ منها: الحياع، اليٖاڗ، الغضظ، ااستڤاء، الن季ڣل، الكام( ب  بها، ڣمڤقف امخالفيڗ منها، ڣال

 ٚاػ اإيماڗ بتڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػبثم 

 هب ڣنماٗج منڢ، قٖيما ڣحٖيثاب  اإلحاد في أسماء ه ڣصفاتڢ: معناه، ڣصٙڤ

 )ٚيف، التعطيل، التكييف، التمثيل، التفڤيض، التأڣيل  بقڤادح في تڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػ ) التح

ٚځ امخالفغ أهل السنغ ڣالجماعغ في اأسماء ٚٛ الف ٚد عليهږ 〈جماًا بڣالصفاػ ، ڣ  أب  ال

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 2 عقيٖع امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered نيالثامستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 1会02)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚبڤبيغب ٚاف في تڤحيٖ ال ٚ اانح  يضع قائمغ مظاه

 ٚد عل ٚافب ىيعطي أمثلغ عن ال ٚ اانح  مظاه

  ٚاػ اإيماڗ بڢب ب ٚبڤبيغ ڣأدلتڢ، ڣثم  يناقش معنى تڤحيٖ ال

 ٚد على شبهاػ املحٖينب ٚح اإلحاد ڣكيفيغ ال  يش

 ٚځ امخالفغ في تڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػب ٚٛ الف  يبيڗ أب

  يصف بعضا من معاني أسماء ه ڣصفاتڢب 

 يعٖد القڤادح في تڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػب 

  تڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػ ٚ ٚاػ اإيماڗ بڢبيفس  ڣأدلتڢ ڣثم

 يعطي أمثلغ عن ضبط القڤاعٖ امختلفغ في اأسماء ڣالصفاػب 

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ااسامي امجتمع عليها يقڤمالتي  الصحيحغ سساأ  بيڗي

ٚبڤبيغ ٚاف في تڤحيٖ ال ٚ اانح  بڣضع قائمغ مظاه

 ڣصف بعضا من معاني أسماء ه ڣصفاتڢب

 ه الحسنى ب بأسماءعٚض قائمغ 

ٚاػ اإيماڗ بڢب  تفسير تڤحيٖ اأسماء ڣالصفاػ ڣأدلتڢ ڣثم
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚح كتاب التڤحيٖ ڬ الشئ محمٖ بن صالح العثيمييڗ القڤل امفيٖ ش ٙ ابن الجٛڤ  ڝ1442 دا

 

 

 

 



  
               

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚحيږ السلمي حقيقغ التڤحيٖ بيڗ أهل السنغ ڣامتكلميڗ  دب عبٖال
 ٚ ٙ اميماڗ للنش دا

يع  ڣالتٛڤ
14会4هـ 

ٚيږعقيٖع التڤحيٖ  ٚآڗ الك ٙ الزماڗ محمٖ ملكاڣڬ  في الق  هـ140回 مكتبغ دا

ٚبڤبيغ  ٚڣځ بيڗ ال حقيقغ التڤحيٖ ڣالف
 ڣاألڤهيغ

ٙ الڤطن دب علي العلياني  ڝ1419 دا

 هـ1421 الجامعغ اإساميغ محمٖ بن عثيميڗ القڤاعٖ امثلى في صفاػ ه ڣأسمائڢ الحسنى
معتقٖ أهل السنغ ڣالجماعغ في تڤحيٖ 

 اأسماء ڣالصفاػ
 ڝ1419 أضڤاء السلف دبمحمٖ خليفغ التميمي

 أسماء ه الحسنى
دبعبٖه بن صالح 

 الغصن
ٙ الڤطن   دا

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (1402)سلږ    (1فقه العبادات )ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚٛ القڤاعٖ العامغ التي تحكږ العباداػب -1 ٚها في العباداػ، ڣأب  مفهڤم العبادع، ڣالنيغ ڣأث
ٙع معناها، ڣأنڤاعها، ڣحكمها، ڣالحٖث، معناه، ڣأنڤاعڢ، ڣحكږ كل  -2  نڤعبالطها
会-  ،الحٖيثغ ٚ ٚ بكل نڤع ، ڣحكږ امياه امعالجغ، ڣحٖ اماء الكثير ڣالقليل، ڣبيانڢ بامقادي ٚڣځ بينها، ڣحكږ التطه أقسام امياه، ڣالف

ٙع امياه ڣامابس ڣاأماكنب  ڣأحكام ااشتباه ڣالشڊ في طها
ٚكيڗ ـ أنڤاع اأڣاني، ڣحكږ استعمال كل نڤع منها، ڣأحكام اتخاٗ آنيغ ال٘ه4 ظ ڣالفضغ، ڣاستعمالها ڣ حكږ استعمال أڣاني امش

ٙع جلٖ اميتغ بالٖباٹب  ڣمابسهږ، ڣاتخاٗ اأڣاني الثمينغ من غير ال٘هظ ڣالفضغ، ڣحكږ استعمالها، ڣطها
回 ٙ ٚڣطڢ  ،  ـ   ااستنجاء معناه ڣصفتڢ، ڣااستجماٙ، معناه، ڣحكږ استعمال أدڣاػ    التنظيف كامناديل ڣنحڤها، ڣصفغ ااستجما ڣش

ٙها ڣقت قضاء الحاجغ ب  ڣآداب دخڤل الخاء ڣقضاء الحاجغ، ڣحكږ استقبال القبلغ ڣاستٖبا
ٚيفڢ،  6  ٚ ڣاأن近ى، ڣامستحظ في ڣقتڢ ،  ااستحٖاد تع ٚيفڢ، ڣكيفيتڢ، ڣحكمڢ لل٘ك ٚاد بها، ڣحكمتها، ڣالختاڗ، تع ٚع ام ـ سنڗ الفط

ٚ  ڣحكمڢ، ڣما يكڤڗ بڢ، ڣڣقتڢ، ڣتقليږ اأظفاٙ، ٚيفڢ، ڣحكمڢ، ڣالسنغ فيڢ، ڣالسنغ في شع ٚيفڢ، ڣحكمڢ، ڣڣقتڢب ڣنتف اإبط، تع تع
ٚيفڢ، ڣحكمڢ، ڣفضلڢ، ڣامستحظ في ڣقت التسڤڅ ڣكيفيتڢ، ڣحكږ  ٚأٝ، ڣما يتعلق ب٘لڊ من أحكامبڣالسڤاڅ، تع ٙب ڣاللحيغ ڣال الشا

 ما يقڤم مقام السڤاڅ من أدڣاػ التنظيفب
ٚاد بها ـ 7 ٚڣض الڤضڤء، ام ٙع ڣالحٖث ، ڣسنڗ الڤضڤء ف ٚاد بها، ڣأحكامها ، ڣأحڤال الشڊ في الطها ٚڣط الڤضڤء ڣام ، ڣأحكامها ، ڣش

ٚاد بها، ڣاأحكام امتعلقغ بها، ڣما يمنع منڢ الحٖثب ٚاد بها ڣتعٖادها بالٖليل ، ڣصفغ الڤضڤء ، ڣنڤاقضڢ الڤضڤء: ام  ام
ٚاد بها، ڣحكږ كل منها ،  8  ڣصفغ الغسل الكامل ڣامجزئ، ڣ〈جزاء الغسل عن الڤضڤءب ڣما يُمنع منڢ من عليڢ  ـ  مڤجباػ الغسل، ام

 حٖث河 أكبرب
ٚڣط امسح على الخفيڗ،  9  ٚڣعيغ امسح عليها، ڣأنڤاعها، ڣحكږ كل نڤعب ، ڣش ٚاد بها، ڣمش ـ أحكام امسح على الخفيڗ، ڣالحڤائل: ، ام

ٙب، ڣالجبائٚ،  ڣالحڤائل، ڣكيفيتڢ ، ڣمٖتڢ ابتٖاًء ڣانتهاًء، ڣما ٚٛ أحكام امسح على الخفيڗ، ڣالجڤا يترتظ على ٗلڊ من أحكام ، ڣأب
ٚ الحڤائل ، ڣمبطاػ امسح  ڣسائ

ٚ تخلفها أڣ بعضها في صحغ التيمږ،  10 ٚڣط التيمږ، ڣأث ٙافع؟ ، ڣش ٚڣعيتڢ، ڣالحكمغ منڢ، ڣهل هڤ مبيح أڣ  ـ التيمږ، معناه، ڣأدلغ مش

ٚٙ: اسږ   :Course title ب(1فقه العبادات ) بامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ( )ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثانيمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (  1402)سلږ ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٚيض ڣمسحڢ ڣغسلڢبڣصفغ التيمږ مع التطبيق العمل ين ، ڣتيمږ ام  ي ، ڣمبطاػ التيمږ، ڣحكږ صاع فاقٖ الطهٙڤ
ٙاػ امختلفغ، ڣالنجاساػ امعفڤ عنها، ڣكيفيغ تطهير النجاساػب  11  ـ النجاسغ معناها، ڣأقسامها بحسظ ااعتبا
ٚأع ڣمنتهاه ، ڣأقل مٖع الحيض ڣغا 12 لبها ڣأك簡رها، ڣما يتعلق بالحيض من ـ الحيض معناه، ڣصفغ دمڢ، ڣأدنى سن تحيض فيڢ ام

 أحكام في أبڤاب العباداػ ڣالنكاحب
 ڣأحڤال الحائض ڣحكږ كل حالغب

1会 امستحاضغ ڣمن في حكمهاب ٚ ٚځ بيڗ دمها ڣدم الحيض ، ڣأحڤال امستحاضاػ، ڣأحكامها، ڣكيفيغ تطه ٚاد بها ڣالف  ـ ااستحاضغ، ام
ٚځ بينڢ ڣبيڗ ا 14 ٚاد بڢ ڣالف ٚڣج الٖم من  الحامل أثناء الحمل، ڣالٖم الناش ئ ـ النفاٝ، ام لحيض ، ڣمٖع النفاٝ ڣأك簡رها، ڣأحكام خ

ٙع قبل الحيض ڣبعٖه ڣأثناءه، ڣما تستڤڬ فيڢ الحائض ڣالنفساء ڣما تفترقاڗ فيڢب ٚع ڣالكٖ  عن اإسقاط ، ڣأحكام الصف
 1回 ٚڣط امٗؤ ٚڣطهما ، ڣش ٚاد بهما، ڣحكمهما، ڣش ڗ ڣما يستحظ فيڢ ، ڣصيغ اأٗاڗ ڣاإقامغ، ڣسننهما، ـ اأٗاڗ ڣاإقامغ، ام

ڗ أثناء اأٗاڗ ڣبعٖهب  ڣمبطاتهما ، ڣما يسن لسامع امٗؤ
ٙيغ  16 ٚڣط الصاع تعٖادها، ڣما يترتظ على اإخال بها ، ڣاأڣقاػ ااختيا ٙكها ، ڣش ٚڣعيتها، ڣمكانتها، ڣحكږ تا ٚيفها، ڣمش ـ الصاع تع

ٙيغ للصلڤاػ ، ڣڣقت ٚا ٙڅ بڢ  ڣااضط ٙجًا عن امعتاد، ڣما يٖ الصاع في الباد التي ا يتمي季 فيها الليل عن النهاٙ، أڣيطڤل طڤًا خا
ٚأع، ڣحااػ الترخ٨ في كشفها ڣضڤابط ٗلڊ ،  ٚجل ڣام ع ال ٚ 〈ليها ، ڣحٖ عٙڤ ع، ڣڣجڤب سترها، ڣحكږ النظ ٚيف العٙڤ الڤقت ، ڣتع

ع في الصاع، ڣحكږ صاع من  ٚ انكشاف العٙڤ صلى ڣعليڢ نجاسغ، أڣ هڤ حامل للنجاسغ، ڣصٙڤ ٗلڊ ، ڣاأماكن التي ينهى عن ڣأث
ٚ 〈لى أحڤال امصلي ڣمكانڢ ، ڣالنيغ في الصاع ڣقتها، ڣحكږ تعيينها، ڣما يبطلها، ڣحكږ قلبها،  الصاع فيها ، ڣاستقبال القبلغ بالنظ

ٚ بها ، ڣنيغ اإمامغ ڣنيغ  ٚيڊ فيها، ڣحكږ الجه  اائتمام ڣأحكامهما، ڣاختاف النيغ بيڗ اإمام ڣامأمڤمبڣمحلها ڣحكږ التش

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚيعغ اإساميغ ، ڣاحكام الصاع ڣمسائلها ب  ٙع  ، ڣأهميتها في الش ٚفغ أحكام الطها  مع
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 أنڤاع اأڣاني، ڣحكږ استعمال كل نڤع منها، ڣأحكام اتخاٗ آنيغ ال٘هظ ڣالفضغ، ڣاستعمالهاب يضع قائمغ -
ٚٛ القڤاعٖ العامغ التي تحكږ العباداػب يناقش مفهڤم - ٚها في العباداػ، ڣأب  العبادع، ڣالنيغ ڣأث

ٚح - ٚعسنڗ  يش ٚ ڣاأن近 الفط ٚيفڢ، ڣكيفيتڢ، ڣحكمڢ لل٘ك ٚاد بها، ڣحكمتها، ڣالختاڗ، تع  ى، ڣامستحظ في ڣقتڢبام

ٚيف - ٚاد بها، ڣأحكامها التع ٚڣض الڤضڤء، ام  بف

 صفغ الڤضڤء بالتفصيلب يبيڗ -

ٚاد بها، ڣحكږ كل منهاب يصف -  مڤجباػ الغسل، ام

ٚڣط امسح على الخفيڗ، ڣالحڤائل، ڣكيفيتڢبيعٖد  -  ش

ٚڣعيغ امسح عليها، ڣأنڤاعها، ڣحكږ كل نڤعب يعٚض قائمغ - ٚاد بها، ڣمش  بأحكام امسح على الخفيڗ، ڣالحڤائل: الحڤائل، ام

-  ٚ ٙافع؟يفس ٚڣعيتڢ، ڣالحكمغ منڢ، ڣهل هڤ مبيح أڣ   التيمږ، معناه، ڣأدلغ مش

ٚأع ڣمنتهاهبيعطي أمثلغ عن  -  الحيض ڣمعناه، ڣصفغ دمڢ، ڣأدنى سن تحيض فيڢ ام

ٚځ بينڢ ڣبيڗ الحيضب ،يحٖد النفاٝ - ٚاد بڢ ڣالف  ڣام

ٚيف - ٚڣطهماب التع ٚاد بهما، ڣحكمهما، ڣش  باأٗاڗ ڣاإقامغ، ام

ٚ 〈ليهابينتقٖ  - ع، ڣڣجڤب سترها، ڣحكږ النظ ٚيف العٙڤ  تع

ٙاػ امختلفغ، ڣالنجاساػ امعفڤ عنها، ڣكيفيغ تطهير النجاساػببياڗ  -  النجاسغ معناها، ڣأقسامها بحسظ ااعتبا

ٚيف الن - ٚ بهابتع ٚيڊ فيها، ڣحكږ الجه  يغ في الصاع ڣڣقتها، ڣحكږ تعيينها، ڣما يبطلها، ڣحكږ قلبها، ڣمحلها ڣحكږ التش

ٙع قبل الحيض ڣبعٖه ڣأثناءه، ڣما تستڤڬ فيڢ الحائض ڣالنفساء ڣما تفترقاڗ فيڢب - ٚع ڣالكٖ  يعٖد أحكام الصف

ٙكهاب - ٚڣعيتها، ڣمكانتها، ڣحكږ تا ٚيفها، ڣمش ٚح الصاع تع  يش
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ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
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 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 مفهڤم العبادع، ڣالقڤاعٖ التي تحكږ العباداػب

ٙع ڣالحٖث، ڣأحكامهماب  أنڤاع الطها

ٚ بكل نڤعب   أقسام امياه ڣحكږ التطه

 أنڤاع اأڣاني ڣحكږ استعمال كل نڤعب 

 آداب قضاء الحاجغ، 

ٚع، ڣأحكامهاب  سنڗ الفط

 الغسل الكامل ڣامجزئ، ڣأحكامهماب

ٚڣض الڤضڤء، ڣأحكامهاب  ف

ٚڣط الڤضڤء، ڣأحكامهاب  ش

ٙعب  أحڤال الشڊ في الطها

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  الفقڢ،ب ، ش
 العزيز

ٚياض ٚشٖ، ال م، 2008هـز1429 ، مكتبغ ال
 2ط
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
قٖامغ تحقيق دب عبٖ ه 
 التركي، دب عبٖالفتاح الحلڤ

ٙ عالږ الكتظ،  ٚياض، دا  ال
م، 1996هـز1417

 会ط

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش

ابن عثيميڗ، محمٖ بن صالح 
ٚ بن سليماڗ  تحقيق عم

 الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  م2002هـز1422 ، دا

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ اڗ، صالح بن فٛڤ ٚياض الفٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会م، 2002هـز

 1ط

ٚح منهج السالكيڗ ڣتڤضيح  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي حسن أبڤ  ال

 ٛ  لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
م، 2001هـز1422

 1ط

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 

الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 
ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

 ٙ ٚياضمٖا  الڤطن للنشٚ، ال
14会会م، 2012هـز

 2ط
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 1411 )سلږ   1أصڤل الفقڢ ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚځ بينڢ ڣبيڗ الفقڢ ڣالقڤاعٖ الفقهيغب - ٚيف علږ أصڤل الفقڢ، ڣمڤضڤعڢ، ڣاستمٖاده، ڣالف  تع

ٚٛ امؤلفاػ فيهاب   أهميغ أصڤل الفقڢ، ڣحكږ تعلمڢبڣنشأع أصڤل الفقڢ، ڣمناهج التأليف فيڢ، ڣأب

ٚاد بڢ، ڣتق  ٚعي: ام ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ 〈جماًابالحكږ الش  سيماتڢب ڣالحكږ التكليفي: ام

ٚيف بكل قسږ، ڣأمثلتڢب  ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ، مع التع  الڤاجظ: ام

ٚ ڣقتڢب ڣما ا يتږ الڤاجظ 〈ا بڢ هل يجظ أڣ ا؟   حكږ تأخير الڤاجظ امڤسع حتى آخ

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢب   امنٖڣب: ام

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ ، ڣأمثلتڢب  ٚم: ام  امح

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأمثلتڢب  ٚڣه: ام  امك

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأمثلتڢب   امباح، ام

 حكږ اأفعال ڣاأعياڗ امنتفع بهاب 

ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ 〈جماًاب   الحكږ الڤضعي: ام

ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣأمثلتڢ،  ٚځ بينڢ ڣبيڗ العلغبالسبظ: ام  ڣالف

ٚكنب  ٚځ بينڢ ڣبيڗ ال ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣأمثلتڢ، ڣالف ٚط: ام  الش

ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢب   امانع: ام

ٙاء ام٘اهظ في استعمااتهږب  ٚاد بها، ڣآ  الصحغ ڣالفساد ڣالبطاڗ: ام

ٚعيغ  ٚاد بهما، ڣتطبيق مفهڤمهما على اأحكام الش ٚخصغ: ام  بالعزيمغ ڣال

ٚاد بها، ڣالتميي季 بينهاب   اأداء ڣاإعادع ڣالقضاء: ام

ٙ أعمال السنغ   اختبا

ٚڣطڢب  ٙكانڢ، ڣش ٚاد بڢ، ڣأ  التكليف: ام

ٚٙ: اسږ   :Course title  1أصڤل الفقڢ  امق

 ٙ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ :امتطلظ السابق للمقٚ

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثاني مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ب( 1411)سلږ     )ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٚ كل منها على التكليفب   عڤاٙض اأهليغ، ڣأث

ٚعيغب   أدلغ اأحكام الش

 معنى الٖليل ڣالتميي季 بينڢ ڣبيڗ ما يشبهڢب 

ٙاػ متعٖدعب   تقسيماػ اأدلغ باعتبا

ٚيفڢ ڣفق م٘هظ السلف الصالحب  ٚيږ: تع ٚآڗ الك  الق

ٚ ٗلڊ في التطبيقاػ الفقهيغب  ٚاءع الشاٗع، ڣأث ٚع، ڣحكږ ااحتجاج بالق ٚاءع امتڤات ٚڣط الق  ش

 معنى امحكږ ڣامتشابڢ، ڣالتمثيل لهماب 

ٚيفهاب  ٚيفها، ڣأقسامها، ڣالتميي季 بيڗ منهجي اأصڤلييڗ ڣامحٖثيڗ في تع  تع

ٚآڗبحجيغ السنغب ڣ    عاقغ السنغ بالق

ٚيق بينهاب   معنى الخبر ڣأقسامڢ، ڣالتف

 أدلغ ااحتجاج بخبر اآحادب 

ٚسڤل صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣحجيغ كل قسږ، مع التمثيلب   أقسام أفعال ال

ٚعي من نسخ بعض اأحكامب  ٚيق بينڢ ڣبيڗ التخصي٨، ڣامقصٖ الش ٚاد بالنسخ، ڣالحكمغ منڢ، ڣالتف  ام

ٚڣط النسخ،   ، ڣما يقع فيڢ النسخ ڣما ا يقع فيڢب ش

 أنڤاع النسخ، ڣحكږ كل نڤع، مع اأمثلغب 

ٚفغ النسخ، مع التمثيلب  ٚځ مع  ط

ٙهب  ٚڣط كل قسږ، ڣأدلغ اعتبا ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣش  اإجماع: ام

ٚيفڢ، ڣحكږ ااحتجاج بڢب   اإجماع السكڤتي: تع

ٚيق بي  ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣأمثلتها، ڣالتف  نڢ ڣبيڗ ما يشبهڢبالقياٝ: تع

ٚيجڢ؛ مع التمثيل لكل منهاب   حقيق امناط ڣتنقيحڢ ڣتخ

 حجيغ القياٝب 

ٚڣطڢب  ٙكاڗ القياٝ، ڣش  أ

ٚڣطهاب  ٚيفها ڣش  العلغ: تع

ٚڬ فيڢب  ٚڬ فيڢ القياٝ ڣما ا يج  ما يج

 أهږ اأدلغ امختلف فيها 〈جماًاب 

ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ ااحتجاج بكل قسږ،   مع التمثيلب ااستصحاب: ام

ٚڣع الفقهيغب  ٚ ٗلڊ في الف ٚاد بڢ، ڣحجيتڢ، ڣأث  قڤل الصحابي: ام

ٚاد بها، ڣحجيتها ب ڣتطبيقاتها القٖيمغ ڣالحٖيثغب  ٚسلغ: ام  امصلحغ ام

ٚڣع الفقهيغب  ٚ ٗلڊ في الف ٚاد بڢ، ڣحجيتڢ، ڣأث ٙائع: ام  سٖ ال٘
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ٚعي ڣأدلتڢب   ٚيف  بأصڤل الفقڢ ڣالحكږ الش  التع

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 بأهږ اأدلغ امختلف فيها 〈جماًاب يضع قائمغ 

   كل منها على التكليفب يناقش ٚ  عڤاٙض اأهليغ، ڣأث

 ٚح أهميغ أصڤل الفقڢ، ڣحكږ تعلمڢبڣنشأع ٚٛ امؤلفاػ فيهاب يش  أصڤل الفقڢ، ڣمناهج التأليف فيڢ، ڣأب

 ٚيق بينڢ ڣبيڗ ما يشبهڢب ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣأمثلتها، ڣالتف ٚيف القياٝ: تع  التع

 ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأمثلتڢب يبيڗ ٚڣه: ام  امك

 ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ ، ڣأمثلتڢب يصف ٚم: ام  امح

  حادبأدلغ ااحتجاج بخبر اآ يعٖد 

 ٚيفڢ، ڣحكږ ااحتجاج بڢب يعٚض اإجماع  السكڤتي: تع

  ٚ ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ، ڣأمثلتڢبيفس  امنٖڣب: ام

  ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢبيعطي أمثلغ عن  امباح، ام

  ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ 〈جماًابيحٖد ٚاد بڢ، ڣتقسيماتڢب ڣالحكږ التكليفي: ام ٚعي: ام  الحكږ الش

  ٚيف ٚيف بكل قسږ، ڣأمثلتڢبالڤاجظتع ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصيغڢ، ڣأقسامڢ، مع التع  : ام

 ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ ااحتجاج بكل قسږ، مع التمثيلب  ينتقٖ ااستصحاب: ام

  ٙهببياڗ ٚڣط كل قسږ، ڣأدلغ اعتبا ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣش  اإجماع: ام

 ٚيف ٚاد بها، ڣالتميي季 بي التع  نهاباأداء ڣاإعادع ڣالقضاء: ام

  بيڗ 季ٙاء ام٘اهظ في استعمااتهږبيمي ٚاد بها، ڣآ  الصحغ ڣالفساد ڣالبطاڗ: ام

  ٗلڊ في التطبيقاػ الفقهيغبيعٖد ٚ ٚاءع الشاٗع، ڣأث ٚع، ڣحكږ ااحتجاج بالق ٚاءع امتڤات ٚڣط الق  ش

 ٚح ٚعيغب يش ٚاد بهما، ڣتطبيق مفهڤمهما على اأحكام الش ٚخصغ: ام  العزيمغ ڣال

 

 

 



  
       

 

√ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 أهميغ أصڤل الفقڢ ڣحكږ تعلمڢيبّين  

  ٛ ٚا ٚعي ڣأقسامڢب〈ب  الحكږ الش

ٚف    اأحكام التكليفيغبالتع

 اأحكام الڤضعيغبتڤضيح  

ٚفغ   ٚعيغب امتفق عليها بمع  أدلغ اأحكام الش

ٚفغ   ٚعيغ امختلف فيها بمع  أدلغ ااحكام الش

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب 

, ≓ط دار التدمرية, الرياض السلمي, عياض بن نامي, أصول الفقه الãي ا يسع الفقيه جهله,  
 هـ,.6≫4≓

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

  اأشقر, محمد سليمان اﾝواضح في أصول اﾝفقه,  -1
,  دار اﾝنفائس, دار 

  اﾝسام, اأردن

, 2ط
   هـ.1425

 اﾝمستصفى,  ,  -2
تحقيق  اﾝغزاﾝي, محمد بن محمد, 

 محمد عبد اﾝسام عبد اﾝشافي
   اﾝعلمية, بيروتدار اﾜﾝتب 

, 1ط
  هـ,  1413

اإحﾜام في أصول  -3
 اأحﾜام, , 

تحقيق  اآمدي, علي بن أبي علي
 عبد اﾝرزاق عفيفي

اﾝمﾜتب اإسامي, بيروت, 
  ﾝبنان

 بٖڣڗ 

  دار اﾜﾝتبي, مصر.  اﾝزرﾜشي, بدر اﾝدين محمد اﾝبحر اﾝمحيط,  -4
, 1ط

  هـ,  1414

شرح مختصر روضة  -5
 اﾝناظر , 

اﾝطوفي, سليمان بن عبد اﾝقوي, 
 تحقيق عبد اه اﾝترﾜي

, 1ط مؤسسة اﾝرساﾝة, بيروت
 هـ,.1407

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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+ ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (2101    )سلږ 2التاڣع ڣالحفظڣصف مق

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚآڗ  -الخامس حفظ نصف الحزب  الجزء الثالن من الق

ٚ 〈لى أيغ) ع الحج  (回0التاڣع من أڣل سٙڤ

ٚآڗ  –حفظ النصف الثاني من الحزب الخامس   الجزء الثالن من الق

ب回1التاڣع من آيغ) ٚ السٙڤ ٚ 〈لى آخ ع الحج  ( من سٙڤ

ٚآڗ -حفظ النصف اأڣل من الحزب السادٝ  الجزء الثالن من الق

ع ال ع نفسهاب29نحل 〈لى آيغ )التاڣع من أڣل سٙڤ  ( من السٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب السادٝ  ٚآڗ  –حفظ ال  الجزء الثالن من الق

ع النحل 〈لى آيغ )会0التاڣع  من آيغ) ٚيمغب60( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب السادٝ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثالن من الق

ع النحل 〈لى 61التاڣع من آيغ ) ٚيمغب8会آيغ )( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأڣل من الحزب السابع ٚآڗ -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ع النحل 〈لى أيغ)84التاڣع من آيغ ) ٚيمغب102( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع الثاني من الحزب السابع ٚآڗ -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ع10会التاڣع من آيغ ) ٚ السٙڤ ع النحل 〈لى آخ ٚيمغب ( من سٙڤ  الك

ٚبع الثالن من الحزب السابع ٚآڗ -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ٚاء 〈لى آيغ ) ع اإس ٚيمغب22التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب السابع ٚآڗ -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ٚاء 〈لى آيغ )2会التاڣع من آيغ ) ع اإس ٚيمغب回8( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأڣل من الحزب الثامن حفظ  ٚآڗ -ال ٚابع من الق  الجزء ال

ٚاء 〈لى آيغ )回9التاڣع من آيغ ) ع اإس  (81( من سٙڤ

ٚبع الثاني من الحزب الثامن ٚآڗ  -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ٚيمغب82التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ٚاء 〈لى آخ ع اإس  ( من سٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب الثامن ٚآڗا  -حفظ ال ٚابع من الق  لجزء ال

ع الكهف 〈لى آيغ ) ٚيمغب会1التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب الثامن  ٚآڗ -حفظ ال ٚابع من الق  الجزء ال

ع الكهف 〈لى آيغ )会2التاڣع من آيغ ) ٚيمغ74( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚٙ: اسږ   :Course title 2التاڣع ڣالحفظ امق

:ٙٚ  : Pre-requisites for this course    امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالن  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (  2101 )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 ٙٚ ٙ علىبنهايغ امق    :ينبغي يكڤڗ الطالظ قاد

ٚتلغ ڣمجڤدع، ڣحفظ سٙڤ من  ٚاءع م ٚآڗ ق ٚاءع الق ٚآڗ، ڣتتقن ق ٚاءع الق صڤڗ اللساڗ من اللحن ڣالخطأ عنٖ ق

ٚيږ ٚآڗ الك  الق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  د

ٚيږ غير الجزئيڗ امخصصغ للحفظ ٚآڗ الك  .تاڣع جزئيڗ من الق

 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا أثناء التاڣع

ٚيږ باتقاڗ ٚآڗ الك  .من غير أجزاء التاڣع  حفظ جزئيڗ من الق

ٚف اأنشطغ الخاصغ بالتاڣع ڣالحفظ في حلقاػ التحفيظ  يع
ٚاءع غير صحيحغ ڣيتقص ى 〈مكانيغ النطق الصحيح ڣتحليل اميقڤم كل  ٚجق  خ

ٚٙع   يتحمل مسئڤليتڢ في متابعغ الحفظ في امقاطع امق

ٚيږب ٚآڗ الك ٚاءع الق  يكتشف اأخطاء أثناء ق

ٚيږب ٚآڗ الك ٚاءع الق  يكتشف اأخطاء أثناء ق

ٙج ٚكاػ ڣامخا ٚاءع بالح  يحفظ ڣيتقن الق

ٙع على تعليږ  ٚيږ تعليمًا صحيحًابيكتسظ القٖ ٚآڗ الك  الناٝ الق
ٚيبغب ٚف على معاني األفاظ الغ  يتع

ٚاءع اآياػ  يطبق ما يتعلمڢ عنٖ ق

ٚاءع ڣتصڤيظ أخطائهږ  تقييږ الزماء أثناء الق

ٚاءع الصحيحغ من الخاطئغ  تميي季 الق

ٚج اأحكام التجڤيٖيغ  يستخ

 تطبيق ما دلت عليڢ اآيغ من أحكام ڣآداب

ٚين ڣالتعامل معهږالتڤاصل   مع اآخ

ٚاءع أمام الطاب ٚ حاجز الخڤف من الق  كس

ٚاٙب  تستخٖم تطبيقاػ اأجهزع اإلكترڣنيغ  في التاڣع ڣالتك

ٚاءع  تصحيح أخطاء الزماء أثناء الق

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغب ٙع على استخٖام مصاد  القٖ
ٚاءع الصحيحغ امجڤدع ٙع على الق  القٖ

 

 



  
               

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   العزيز جامعغ اأمير سطام بن عبٖ
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ  ٚآڗ الك        الق

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك  مڤقع تعليږ تجڤيٖ الق

/http://www.learnquran.mohdy.com  
      

 

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (2109)سلږ1التفسير التحليلي ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 ٚيف التفسير  التحليلي ، ڣأهميتڢب  تع

  ًتفسير ااستعاٗع ڣالبسملغ تفسيرا تحليليا 

 ٙڗ، امڤضڤعي، ڣعاقتها بالتفسير التحليليب  أنڤاع التفسير اإجمالي، امقا

  ًتفسير سٙڤ الفاتحغ تفسيرا تحليليا 

  ٚع 〈لى اآيغ ) تفسير ع البق  (  10آياػ من السٙڤ امٖنيغ تتناڣل النفاځ ڣأهلڢ من أڣل سٙڤ

 ( ٚع  من آيغ ع البق  ( ب 10( 〈لى اآيغ )11تفسير سٙڤ

 أعمال السنغ ٙ  اختبا

  ،ٚاڗ من اآيغ تتناڣل أهل الكتاب ) اليهڤد( ڣ )تفسير آياػ من السٙڤ امٖنيغ ع آل عم ٙڥ(من سٙڤ النصا
 (74) ( ڣحتى اآيغ64)

 (ع التڤبغ من اآيغ  (ب会回(  〈لى اآيغ) 会0تفسير آياػ من سٙڤ

 :)ٚكي األڤهيغ ٚيغ(  ڣ)مش  تفسير آياػ من السٙڤ امكيغ، تتناڣل مجادلغ ) الٖه

 ( ع ڣحتى اآيغ ع اأنعام من أڣل السٙڤ  (ب12تفسير آياػ من سٙڤ

 ( ع اأنعام من آيغ  (ب24( 〈لى اآيغ )1会تفسير آياػ من سٙڤ

  ع 〈لى آيغ )تفسير سڤ  (ب1会ٙع الجاثيغ من أڣل السٙڤ

 (ع الجاثيغ من آيغ  (ب24( 〈لى آيغ )14تفسير سٙڤ
ع الجاثيغ من آيغ)  (ب会7( 〈لى آيغ )2回تفسير سٙڤ

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 1التفسير التحليلي امق

:ٙٚ أصڤل التفسير  (1108 )سلږامتطلظ السابق للمق

 ڣمناهجڢ

Pre-requisites for this course :N/A 

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالنمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (سلږ2109)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2 الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ٚفغ أسباب الن季ڣل، ڣالناسخ ڣامنسڤخ،  تفسير  ٚآنيغ، ڣمع ٚآنيغ، للڤقڤف على معاني اآياػ الق العٖيٖ من السٙڤ الق

ٙاستڢ من اآياػ في الحياع ٚها، ڣغيرها من اأمٙڤ التي تساعٖ على تطبيق كل ما تږ د ٙد ٗك ٚاءاػ الڤا  ڣالق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمل ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  يغ(مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚٛ أنڤاع التفسيرب ٚفغ أب  مع

ع الفاتحغب ٚفغ فضائل البسملغ ڣااستعادع ڣسٙڤ  مع

ٚاڗب ٚع ڣآل عم ع البق ٚفغ فضل سٙڤ  مع

ٚيبغب ٚفغ معاني بعض األفاظ الغ  مع

ٚفغ أسباب نزڣل بعض اآياػب  مع

ٚفغ ٚٙب مع  فضائل ڣاأخاځ التي تتحٖث عنها آياػ امق

ٛه من خال تفسيره ٚيږ، ڣأڣجڢ 〈عجا ٚآڗ الك  أڗ يمي季 أساليظ الق

ٙڗ بيڗ أسلڤب آياػ السٙڤ امكيغ ڣامٖنيغ  أڗ يقا

ٚيق بينهماب ٙاڅ العاقغ بيڗ التفسير التحليلي ڣامڤضڤعي ڣالتف  〈د

ٚآڗ تفسيرًا تحليليًا من مظانڢ من كتظ التفسيرب  ٚجڤع في تفسير الق ٙع على ال  القٖ

ٚآڗب ٚفغ سبظ الن季ڣل في تفسير الق ٙاڅ أهميغ مع  〈د

ٚينب ٙكغ مع اآخ ٙاػ امشا  تنميغ مها

ٚ حاجز الخڤفب ٙاػ اإلقاء لكس  مها

ٙاػ القيادع،ب  تنميغ مها

ٚاٙب ٙع اتخاٗ الق  مها

ٙيع البحثيغب  ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، ڣعنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

ٚٙب ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامق ٙع على استخٖام مصاد  القٖ

دب    استخٖام  التعلږ اإلكترڣني ڣخاصغ الباڅ بٙڤ

ٙ في التعلږ على شك ٙع الحڤا ٙع على 〈دا  ل مجمڤعاػ القٖ

ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ العظيږ يع للحافظ ابن كثير تفسير الق ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش  هـ1420 دا

ٚڣايغ  ٚ الجامع بيڗ فني ال فتح القٖي
ٙايغ في التفسير  ڣالٖ

ٙ الڤفاءب  لإمام الشڤكاني عدا  هـ1418 امنصٙڤ

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ ٚسالغ لإمام الطبرڬ  جامع البياڗ عن تأڣيل آڬ الق  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗ ٚطبي الجامع أحكام الق ٚع لإمام الق ٚيغب القاه ٙ الكتظ امص  هـ1会84 دا

يع البغڤڬ  معالږ التن季يل لإمام ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش  هـ1417 دا
 ٙ ٙ امنثڤ ٙ هجٚب مصٚ لإمام السيڤطي الٖ  هـ 1424 دا

ٚ ڣالتنڤيٚ ٚي ٙ  التح ٚ ابن عاشڤ  للطاه
ٚبيب  ٙئ الع مؤسسغ التا

 بيرڣػ
 هـ1420

ٚحمن في تفسير كام امناڗ ٚيږ ال ٚسالغ للعامغ السعٖڬ تيسير الك  هـ1420 مؤسسغ ال
ٚآڗأضڤاء البياڗ في 〈يضاح  ٚآڗ بالق ٚ ب بيرڣػ للعامغ الشنقيطي الق ٙ الفك  هـ141回 دا
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ ٚاڗ ڣصف مق  (  2107   )سلږ 2علڤم الق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 علوم القرآن امتعلقة بامعنى والدالة وتتضمن: الوحدة اأولى:

 وأنواعڢب امحكم في القرآن :تعريفڢ،

 تعريفڢ ، وأنواعڢ ،والخاف في معرفتڢب امتشابڢ في القرآن:

 تطبيقاػ قرآنية على امحكم وامتشابڢب 

 وأقسامڢ، والفرق بين العام امراد بڢ الخصوص والعام امخصوصب وصيغڢ، تعريفڢ، العام:

 وأمثلة عليهاب وأنواع امخصصاػ، تعريفڢ، التخصيص:

 وتطبيقاػ عليهاب دااػ خطاب القرآن للنبي صلى ه عليڢ وسلم،

 وأثر معرفتهما في فهم امعنىب تطبيقاػ قرآنية على العام والتخصيص،

 وحكم كل منهاب وصور حمل امطلق على امقيد، ،امطلق وامقيد: تعريفهما

 وأثر معرفتهما في فهم امعنىب تطبيقاػ قرآنية على امطلق وامقيد،

 امنطوق: تعريفڢ ،وأقسامڢب

 امفهوم : تعريفڢ وأقسامڢب

 وأثرهما في فهم امعنىب تطبيقاػ قرآنية على امنطوق وامفهوم،

 الكريمب تطبيقاػ قرآنية على املغاة في القرآن

 ووجود اإجمال في القرآنب امجمل وامبين: تعريفهما،

 بيان امفسر للمجملب 

 تطبيقاػ قرآنية على امجمل وامبين وأثرهما في فهم امعنىب

 الوجوه والنظائر : تعريفها ،وأهم امؤلفاػ فيهاب

ٚٙ: اسږ  ٚاڗ  امق  :Course title 2علڤم الق

:ٙٚ ٚاڗ) امتطلظ السابق للمق  Pre-requisites for this course :N/A ( 1106   سلږ 1علڤم الق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالن  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (2107   )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:
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 وأثر السياق في اختاف دااتهاب تطبيقاػ قرآنية على الوجوه والنظائر،

 وضوابط تفسيرهاب تعريفها، وأهم امؤلفاػ فيها، مبهماػ القرآن:

 تطبيقاػ قرآنية على مبهماػ القرآنب

 وأهم امؤلفاػ فيڢب وأنواع امناسباػ في القرآن، وفوائده، وأهميتڢ، وم٘اهب العلماء فيڢ، علم امناسباػ: تعريفڢ،

 تطبيقاػ قرآنية على علم امناسباػ وأثرها في امعنى

 وتتضمن: علوم القرآن امتعلقة باأساليبب: الوحدة الثانية

 وامؤلفاػ فيڢب وفوائده، وخصائصڢ، وأنواعڢ، امثل 死ي القرآن: تعريفڢ،

ٛ امعنىب  تطبيقاػ قرآنية على أنواع اأمثال في القرآن ،وأثرها 死ي إبرا

 فاػ فيڢبوامؤل وفائدتڢ، وأركانڢ، وأنواعڢ، القسم في القرآن: تعريفڢ ، صيغڢ،

 امقسم بڢ في القرآنب

 وأحوالڢب امقسم عليڢ،

 ا النافية للقسمب

 اجتماع القسم والشرطب

ٛ امعنىب  تطبيقاػ قرآنية على أقسام القرآن وأثرها في إبرا

 وحكمة تكرارهاب وفوائدها، وأنواعها، تعريفها، قصص القرآن:

 وتتضمن: علوم القرآن امتعلقة باأساليبب تابع: الوحدة الثانية:

 تطبيقاػ قرآنية على قصص القرآن وأثرها في التربيةب

 وآدابڢب وقواعده، وأنواعڢ، تعريفڢ، الجدل في القرآن:

 طرق ااستدال في القرآن الكريمب

 التعريف بأهم امؤلفاػ في جدل القرآنب

 تطبيقاػ قرآنية على أسلوب الجدل في القرآن الكريمب

 تضمن:الوحدة الثالثة: رسم امصحف وي

 وأمثلة لكل قسمب  تعريفڢ ،وتقسيمڢ إلى قياس ي واصطاحي،

 قواعد رسم امصحف مع التمثيل لكل قاعدةب

 تارئ رسم امصاحف العثمانيةب 

 حكم االتزام بالرسم العثماني لكتابة امصاحفب

 رسم امصحف توقيفي أم اجتهادي؟ب 

 قواعد رسم امصحف مع التمثيل لكل قاعدةب

 الرابعة :القراءاػ القرآنيةب وتتضمن:الوحدة 
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 والفرق بينها وبين القرآنب وموضوعها، تعريفها،

 تعريف اأصول والفرشب

 نشأة علم القراءاػ وتطورهب

 حكم تعلم القراءاػب

 التعريف بالقراء العشرة ورواتهمب

 الصحيحة ب شروط القراءة

 امقروء بهابوتسمية القراءاػ امتواترة  القراءة امتواترة: تعريفها،

 وأشهرهاب وحكمها، وأنواعها، القراءة الشاٗة: تعريفها،

 التعريف بأهم امؤلفاػ في علم القراءاػب         

 وتتضمن: ترجمة معاني القرآنب الوحدة الخامسة:

 وأنواعهاب معناها،

 حكم ترجمة القرآن ومعانيڢب 

 شروط الترجمة التفسيرية ب

 محة تاريخية عن ترجمة القرآنب

 أهم الترجماػ امعتمدة معاني القرآنب

 التنبيڢ على بع٬ الترجماػ التي اشتملت على تحريفاػ للمعانيب

ٛ القرآنب  وتتضمن: الوحدة السادسة: إعجا

 والفرق بينهماب وامعجزة، تعريف اإعجاٛ،

 مقارنة معجزة القرآن بمعجزاػ اأنبياء السابقينب

ٛ القرآنب  اأدلة على ثبوػ إعجا

 التحدي بالقرآنب مراحل

 امقدار ال٘ي وقع فيڢ التحدي بالقرآنب

 امتناع معارضة القرآن مع توفر الدواعي ل٘لكب

ٛ القرآنب  وجوه إعجا

 تعريف الصرفة وإبطال القول بهاب 

ٛ القرآنب  التعريف بأهم امصنفاػ في إعجا
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ٚٙ أڗ  ٙاسغ ه٘ا امق  يكڤڗ الطالظةالطالبغ:يتڤقع بعٖ د

ٚيږ،  مهيأ ٚآڗ الك ٚيږ ڣمتمكناً علميًا لفهږ الق ٚآڗ الك كما  ،من امنهج الصحيح مڤضڤعاػ ڣثيقغ الصلغ بالق

ٚيږ ٚآڗ الك ٙاسغ التفسير ڣالڤقڤف على معاني الق    يهٖف 〈لى تزڣيٖ الطلبغ بعلږ جٖيٖ يكڤڗ امٖخل لٖ
 

ٚجاػ التعليږ:  ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ(مخ ٚفغ ڣامها  )الفهږ ڣامع

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚآڗ ٚفغ امفاهيږ اأساسيغ امتعلقغ بعلڤم الق  مع

ٚآنيغ ٚفغ فضائل بعض السٙڤ ڣاآياػ الق  مع

ٚفغ كيفيغ نزڣل ٚآڗ مع  الق

ٚفغ أسباب الن季ڣل  مع

ٚفغ جمع  ٚآڗ في العهڤد الثاثغمع  الق

ٚفغ الناسخ ڣامنسڤخ  مع

ٙسلڢب ٚح كيفيغ ڣحي ه الى   أڗ تش

 التميي季 بيڗ اأدلغ ڣاأقڤال امختلفغ في معنى الڤحي ڣكيفيغ

ٚ ما نزلب  أڗ تناقش أقڤال العلماء في أڣل ما نزل ڣآخ

ٚفغ ما ألف فيڢب  التميي季 بيڗ امكي ڣامٖني ڣمع

ٚيږ أڗ تعطي أمثلغ على ٚآڗ الك  الناسخ ڣامنسڤخ في الق

ٚيق، ڣالتڤاصل بفاعليغ بحسن ااستماع ڣالتحٖث  العمل ضمن ف

ٚينب  تكڤّين عاقاػ ايجابيغ ناجحغ مع اآخ

ٚ حاجز الخڤف ٙاػ اإلقاء لكس  مها

ٙيع البحثيغب ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، عنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

ٙع على  ٚٙبالقٖ ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامق  استخٖام مصاد

د(  استخٖام التعلږ اإلكترڣني )الباڅ بٙڤ

ٚٙ للزماءب ٙع على تقم٨ دٙڣ اأستاٗ في تقٖيږ جزء من امق  القٖ
ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ الناشٚاسږ  اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ العزيز  ٚيغ  علي بن سليماڗ العبيٖ  الڤجي季 في علڤم الق ٙ التٖم    ، السعڤديغ دا

ٚاڗ ٚٙ في علڤم الق ٙاساػ ڣامعلڤماػ  مساعٖ بن سليماڗ الطياٙ امح ٚكز الٖ م
ٚآنيغ بمعهٖ اإمام  الق

 الشاطبي

 

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف  اسږ الكتاب 
ٚاڗ  كش ي  البرهاڗ في علڤم الق ٚبيغ  الٙز ٙ 〈حياء الكتظ الع    دا

ٚاڗ  ٙاساػ في علڤم الق  د
ٚحمن   فهٖ بن عبٖ ال

ٚڣمي  ال
    

ٚآڗ   اإتقاڗ في علڤم الق
ٚحمن   جال الٖين عبٖ ال

 السيڤطي
ٙ الكتظ العلميغ،     بيرڣػ دا

ٚآڗ   الجٖيع دب عبٖ ه  امقٖماػ اأساسيغ في علڤم الق
ٚكز   ٚياڗ، م مؤسسغ ال

 البحڤث اإساميغ، ليٖٛ
 هـ1422 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (2205  سヤم)ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٙاسغ ما ا يقل عن ) ٙڥ ڣالكتظ الستغب会0د ًٙا من أحادين من كتاب العلږ ڣاآداب من صحيح البخا  ( حٖيثًا مختا

   ٚاف ااحادين من كتاب اإيماڗ ڣااعتصام بالكتاب ڣالسنغ  حٖيثا ( ب  20) أط

 ٚاف ااحادين من كتاب العلږ ڣاآداب  حٖيثا ( ب 29)  أط

 

ٙ  الهٖف    : objectivesCourseمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

معرفة مجموعة من اأحاديث النبوية من صحيح البخاري تتعلق باإيمان وااعتصام بالكتاب 
 وبيان ما فيها من معاني ،وما يستنبط منها من أحكام ب والسنة والعلم واآداب،

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

  بمجموعة من اأحاديث النبوية من صحيح البخاري يتعرف على 

 واآداب ب عانياممن اأحاديث امقررة  في ما يبين  

  اأحاديث امقررةب منالشرعية حكام اأ يستنبط 
 

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 2حديث  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ )سلږ( امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالنمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه:ٙقږ امق  :Course Number and code (2205  سヤم) ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚح صحيح   ٙڬ بش فتح البا

ٙڬ   البخا
للحافظ أحمٖ بن على بن 

ٚ العسقانى ،  حج
ٚياض،السعڤديغ ٙ طيبغ،ال  هـ،1426 دا

ٚح النڤڣڥ على مسلږ   ٚيا يحى  ش ك : محى الٖين أبٛڤ
ٚف النڤڣڥ،  بن ش

ٚطبغ،السعڤديغمؤسسغ   هـ،1414 ق

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ب
للحافظ أحمد بن على بن 

 حجر العسقانى
 هـ،駕4介6 دار طيبة،الرياض،السعودية

عمدة القارڥ شرح صحيح البخارڥ 
 العلمية،بيروػ،لبنان ب

 هـ駕4介駕 دار الكتب للعامة بدر الدين  العينى،

 هـ،駕4介会 دار الشروق،بيروػ،لبنان : موس ى شاهين اشين،ب ب فتح امنعم شرح صحيح مسلم 

 شرح النووڥ على مسلم  
كريا يحى  : محى الدين أبٛو

 بن شرف النووڥ،
 هـ،駕4駕4 مؤسسة قرطبة،السعودية

 ارشاد السارڥ الى شرح صحيح البخارڥ 

للعامغ شهاب الٖين أحمٖ بن 
الخطيظ القسطانى )بهامشڢ 

ٚح  متڗ صحيح مسلږ بش
 النڤڣڥ(،بب

،امطبعة اأميرية 
 ،بواق،مصر

駕会介会هـ 

 سنن النسائى 
ٚح الحافظ جال الٖين  بش
السيڤطى ڣحاشيغ اامام 

 السنٖڥب

مكتب امطبوعاػ 
 اإسامية،حلب

駕9廻6، ، 

ابن ماجڢ بشرح اامام ابى الحسن  سننى
السندڥ بحاشية مصباح الزجاجة في 

 ٛوائد بن ماجڢ 

للبوصيرڥ، دار الجيل 
 ،بيروػ،لبنانب

  دار الجيل ،بيروػ،لبنانب

مجلة الدراساػ اإسامية جامعة املك 
 سعودب

   

مجلة الشريعة والدراساػ اإسامية  
 جامعة الكويتب
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (≪240)سلږ   (2فقه العبادات ) ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

ٚٙ :ڣصف محتڤڥ   Module Descriptionامق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٙكانها، ڣڣاجباتها ـ 1  ، وسننهابصفغ الصاع، ڣأ

介  مكروهاػ الصاة والفرق بينها وبين اأفعال امباحة مما ليس من جنس الصاة، وتأثيرها  ـ
 على الصاة، ومبطاػ الصاة، وكيفية قضاء الفوائتب

会  سجود السهو: امراد بڢ، وحكمڢ، وأسبابڢ، ومحلڢ، وأحكام سهو اإمام وسهو امأموم،  ـ
 وتكرار سبب سجود السهوب 

صاة التطوع: امراد بها، وأنواعها، وآكدها، وفيها :أحكام صاة الوتر وقيام الليل، صاة  ـ  4
القنوػ في الصاة، قنوػ التراويح: حكمها، وصفتها، وعدد ركعاتها ، القنوػ: امراد بڢ، حكم 

ٛلب  النوا

回  السنن الرواتب: امراد بها، وأحكامها، صاة الضحى: حكمها، وصفتها، وعدد ركعاتها،  ـ
أحكام سجود التاوة والشكر، واأوقاػ امنهي عن التطوع فيها، وبيان ما يجٛو فيها من 

ب   الصلواػ وما ا يجٛو

تدرك بڢ، والعدد ال٘ي تنعقد بڢ، واأع٘ار امسقطة صاة الجماعة حكمها، وحكمتها، وما  ـ  6
لها، وأحكام اإمامة )من تصح إمامتڢ ومن ا تصح، وإمامة النساء، واأولى باإمامة، وأحكام 

ٚٙ: اسږ   :Course title (2فقه العبادات )  بامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A )   ا  يڤجٖ              ( امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالنمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (     ≪240)سلږ     ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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 ااقتداء باإمام (، وحكم تعدد الجماعة في امسجد الواحدب

壊  مبيحين للقصر والجمع، صاة أهل اأع٘ار )امراد بأهل اأع٘ار، وتحديد امرض والسفر ا ـ
 صفة صاة امري٬ والعاجز، كيفية الصاة في وسائل النقل امتنوعة(ب

廻  قصر الصاة وجمعها أحكامها وأسبابها وشروطهاب صاة الخوف: امراد بها، والكيفياػ ـ
 الواردة بهاب

صاة الجمعة حكمها، وحكمتها، وشروط صحتها، ومن تجب عليڢ، ومن تنعقد بهم،  ـ  9
وخطبة الجمعة: حكمها، وأركانها، وشروطها، وسننها، وصفة صاة الجمعة، وماتدرك بڢ، 

 وكيفية قضائها، وسنن الجمعةب

駕餓  صاة العيدين: حكمها وحكمتها، وشروط صحتها، وما يستحب لها، ومن تشرع لڢ،  ـ
 ائهابومكان إقامتها، وصفتها، وخطبتها حكمها وصفتها، وما تدرك بڢ صاتها، وكيفية قض

駕駕 الخسوف والكسوف امراد بهما، وحكم صاتهما وحكمتهما، وصفتها، وحكم الجماعة  ـ
 فيهما، وصفة النداء إليهما، وما تدرك بڢ، وكيفية قضائهما، وخطبتهما حكمها وصفتهاب

ااستسقاء: معناه وأنواعڢ، صاتها: حكمها وحكم الجماعة لها ووقتها وصفة أدائها وآدابها، 
 كمها وصفتها، وما تدرك بڢ صاتها، وكيفية قضائهابخطبتها: ح

駕介  أحكام الجنائز: عيادة امري٬: امراد بها، وحكمها وفضلها وآدابهاب ـ 

تغسيل اميت: حكمڢ، وشروطڢ، وصفتڢب والغاسل: صفاتڢ، وشروطڢب ومن ا يشرع تغسيلڢ 
حكمڢ وصفة الكفن من اأمواػب وحكم من تع٘ر تغسيلڢ أو تغسيل بعضڢب وتكفين اميت: 

 والتكفينب

駕会  الصاة على اميت: حكمها وصفتها وشروطهاب والصاة على الغائب، الصاة على القبرب  ـ
ٛة من بلد إلى آخر، وصفة دفن  ٛة امسلم وغير امسلمب وحكم نقل الجنا وأحكام اتباع جنا

ٛيارة القبور وبيان  اميت، وبيان ما يكره فعلڢ وما يحرم في القبر وقت الدفن وبعدهب وحكم
آدابهاب والتعزية: امراد بها، ودليل مشروعيتها، ووقتها، ومدتها، وحكم الجلوس لها، ووسائلها 

 امباحة، وحكم صنع الطعام أهل اميتب والنعي الجائز واممنوع، وصوره امعاصرةب
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚيف بأحكام الصاع بأنڤاعها ڣأحڤالها ڣصفاتها ڣتطبيقهاب  التع

ٚئيس ؟ 1. ٚٙ ال  ما هٖف امق

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ببمبطاػ الصاع، ڣكيفيغ قضاء الفڤائت يضع قائمغ -

ٚځ بينها ڣبيڗ اأفعال امباحغ مما يناقش  - ٚڣهاػ الصاع ڣالف ليس من جنس الصاع، ڣتأثيرها على مك

 الصاعب

ٚح - ٙكانها، ڣڣاجباتها، ڣسننها يش  بصفغ الصاع، ڣأ

ٚيفب -  التع

ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣأكٖهاب يبيڗ -  صاع التطڤع: ام

ٙكعاتهاب يعٚض قائمغ - ٚ ڣقيام الليل، صاع التراڣيح: حكمها، ڣصفتها، ڣعٖد   بأحكام صاع الڤت

ٚاد بڢ، حيستعٚض  - ٛلبالقنڤػ: ام  كږ القنڤػ في الصاع، قنڤػ النڤا

ٙ  يصف - ٚا ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣأسبابڢ، ڣمحلڢ، ڣأحكام سهڤ اإمام ڣسهڤ امأمڤم، ڣتك سجڤد السهڤ: ام

 سبظ سجڤد السهڤب

ٚاد بها، ڣأحكامهابيعٖد  - ٚڣاتظ: ام  السنڗ ال

ٚح  - ٙكعاتهابيش  صاع الضحى: حكمها، ڣصفتها، ڣعٖد 

اڣع ڣالشكٚ، ڣاأڣقاػ امنهي عن التطڤع فيها، ڣبياڗ ما يجٛڤ فيها أحكام سجڤد الت يعطي أمثلغ عن -

ب  من الصلڤاػ ڣما ا يجٛڤ

ٙ يعٚض قائمغ  - ٙڅ بڢ، ڣالعٖد ال٘ڬ تنعقٖ بڢ، ڣاأع٘ا صاع الجماعغ حكمها، ڣحكمتها، ڣما تٖ

 امسقطغ لهاب

إمامغ، ڣأحكام ااقتٖاء أحكام اإمامغ )من تصح 〈مامتڢ ڣمن ا تصح، ڣ〈مامغ النساء، ڣاأڣلى بايعٖد  -
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 باإمام(، ڣحكږ تعٖد الجماعغ في امسجٖ الڤاحٖب

ٚاد بها، ڣأحكامهابيعطي أمثلغ  - ٚڣاتظ: ام  عن السنڗ ال

ٙكعاتها، أحكام سجڤد التاڣع ڣالشكٚب يناقش -  صاع الضحى: حكمها، ڣصفتها، ڣعٖد 

ٚح  - باأڣقاػ امنهي عن التطڤع فيها، ڣبياڗ ما يجٛڤ فيها من الصيش  لڤاػ ڣما ا يجٛڤ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚ ڣالجمع، صفغ يحٖد  - ٚ امبيحيڗ للقص ٚاد بأهل اأع٘اٙ، ڣتحٖيٖ امٚض ڣالسف ٙ )ام صاع أهل اأع٘ا

ٚيض ڣالعاجز، كيفيغ الصاع في ڣسائل النقل امتنڤعغ(ب  صاع ام

ٚيف  - ٚڣطهابالتع ٚ الصاع ڣجمعها أحكامها ڣأسبابها ڣش  بقص

ٙدع بهاب يبيڗ - ٚاد بها، ڣالكيفياػ الڤا  صاع الخڤف: ام

ٚڣط صحتها، ڣمن تجظ عليڢ، ڣمن تنعقٖ بهږبينتقٖ  -  صاع الجمعغ حكمها، ڣحكمتها، ڣش

ٙڅ بڢ، يناقش  - ٚڣطها، ڣسننها، ڣصفغ صاع الجمعغ، ڣماتٖ ٙكانها، ڣش خطبغ الجمعغ: حكمها، ڣأ

 ڣكيفيغ قضائها، ڣسنڗ الجمعغب

ٚع لڢ، ڣمكاڗ  - ٚڣط صحتها، ڣما يستحظ لها، ڣمن تش ٚيف بصاع العيٖين: حكمها ڣحكمتها، ڣش التع

ٙڅ بڢ صاتها، ڣكيفيغ قضائهاب  〈قامتها، ڣصفتها، ڣخطبتها حكمها ڣصفتها، ڣما تٖ

ٚاد بهما، ڣحكږ صاتهما ڣحكمتهما، ڣصفتها، ڣ  - حكږ الجماعغ فيهما، يمي季 بيڗ الخسڤف ڣالكسڤف ام

ٙڅ بڢ، ڣكيفيغ قضائهما، ڣخطبتهما حكمها ڣصفتهاب  ڣصفغ النٖاء 〈ليهما، ڣما تٖ

بياڗ خصائ٨ ااستسقاء: معناه ڣأنڤاعڢ، صاتها: حكمها ڣحكږ الجماعغ لها ڣڣقتها ڣصفغ أدائها  -

ٙڅ بڢ صاتها، ڣكيفيغ قضائهاب  ڣآدابها، خطبتها: حكمها ڣصفتها، ڣما تٖ

ٚاد بها، ڣحكمها ڣفضلها ڣآدابهاب يعٖد - ٚيض: ام  أحكام الجنائز: عيادع ام

ٚع تغسيلڢ من  - ٚڣطڢب ڣمن ا يش ٚڣطڢ، ڣصفتڢب ڣالغاسل: صفاتڢ، ڣش ٚح تغسيل اميت: حكمڢ، ڣش يش

ٙ تغسيلڢ أڣ تغسيل بعضڢب   اأمڤاػب ڣحكږ من تع٘

ٚيق تكفيڗ اميت: حكمڢ ڣصفغ الكفن ڣالتكفيڗب  -  يبيڗ ط
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ٚح أحكام  - ٚڣطهاب ڣالصاع على الغائظ، الصاع على يش الجنائز: الصاع على اميت: حكمها ڣصفتها ڣش

 القبرب 

ٛع من بلٖ 〈لى آخٚ، ڣصفغ دفن اميتب - ٛع امسلږ ڣغير امسلږب ڣحكږ نقل الجنا  يعٖد أحكام اتباع جنا

ٚم في القبر ڣقت الٖفن ڣبعٖهب  - ٚه فعلڢ ڣما يح  بياڗ ما يك

ٙع القبٙڤ  - ٛيا ٚ حكږ  ٚڣعيتها، ڣڣقتها، ڣمٖتها، ڣحكږ يظه ٚاد بها، ڣدليل مش ڣبياڗ آدابهاب ڣالتعزيغ: ام

 الجلٝڤ لها، ڣڣسائلها امباحغب

ٚعب ه امعاص ٚ حكږ صنع الطعام أهل اميتب ڣالنعي الجائز ڣاممنڤع، ڣصٙڤ  .يفس

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: يفترض  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٙكانها ، ڣڣاجباتها، ڣسننهاب ٚفغ صفغ الصاع ، ڣأ  مع

ٚڣهاػ الصاع ڣمبطاتهاب ٚفغ مك  مع

ٚفغ سجڤد السهڤ ڣأحكامڢ ب   مع

ٚفغ صاع التطڤع أنڤاعها ڣأحكامهاب   مع

 صاع الجماعغ ڣأحكامها ب

 ٙ  ڣأحكامهابصاع أهل اأع٘ا

 صاع الجمعغ، ڣأحكامهاب

 صاع العيٖين، ڣأحكامهماب

 صاع الخسڤف ڣالكسڤف، ڣأحكامهاب

 أحكام الجنائزب
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚح عمٖع الفقڢ،ب الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  ، ش

 العزيز
ٚياض ٚشٖ، ال  2طم، 2008هـز1429 ، مكتبغ ال

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
عبٖ ه  تحقيق دب قٖامغ

التركي، دب عبٖالفتاح 
 الحلڤ

ٙ عالږ ٚياض ، دا  الكتظ، ال
م، 1996هـز1417

 会ط

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش
ابن عثيميڗ، محمٖ بن 

ٚ بن  صالح تحقيق عم
 سليماڗ الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  م2002هـز1422 ، دا

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ اڗ، صالح بن فٛڤ ٚياض الفٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会م، 2002هـز

 1ط

ٚح منهج السالكيڗ  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 ڣتڤضيح الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق  علي ال
 ٛ  حسن أبڤ لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
م، 2001هـز1422

 1ط

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 
الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 
ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

ٚياض ٙ الڤطن للنشٚ، ال  مٖا
14会会م، 2012هـز

 2ط

 

 

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 (  2404)سلږ  会فقڢ العباداػ 

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 أهدافامقررومتطلباتڢب

ٚڣعيتها ڣالحكمغ منها، ڣاأمڤال التي تجظ فيها الزكاع  ـ  الزكاع: معناها ڣحكمها ڣأدلغ مش
ٙاػ امختلفغ،  ٚڣط العامغ لڤجڤب الزكاع 〈جماا، ڣتقسيماتها حسظ ااعتبا 〈جماابڣالش

كاع الٖين: م ٚ النيغ في أداء الزكاع، ڣفي ڣجڤبهابٛڣ ٚڣط ڣجڤب الزكاع على ڣأث فهڤمها، ڣش
ٚځ أڣ امنق٨  ٛكاع الٖين امؤجل ڣامقسط، ڣهل يمنع الٖين امستغ الٖائن، ڣأحكام 

 للنصاب من ڣجڤب الزكاع على امٖين؟

ٚڣط ڣجڤب الزكاع في بهيمغ اأنعامب  ـ  2 ٛكاتها، ڣش ٚاد بها، ڣحكږ   بهيمغ اأنعام: ام

 ٚ ٙ الزكاع الڤاجبغ في كل منهاب ڣأنصبغ اإبل ڣالبق  ڣالغنږ ڣمقٖا

ٚڣط ڣجڤبهاب ٛكاع الحبڤب ڣالثماٙ، ڣش ٛكاتڢ، ڣحكږ  ٚاد بڢ، ڣحكږ  ض: ام ٙج من اٙأ  ڣالخا

会  ٛكاع الحبڤب ڣالثماٙ، ڣڣقت ڣجڤب الزكاع في الحبڤب  ـ ٚاجڢ في  ٙ الڤاجظ 〈خ القٖ
ٚاد بالنقٖين، ڣن كاع النقٖين، ام ٙهبٛڣ ٚا ٛكاتهما، ڣالثماٙ، ڣڣقت استق صابهما، ڣحكږ 

ٚاد بها، ڣحكږ  اځ النقٖيغ: ام ٛكاع النقٖين، ڣاأٙڣ ٚڣط ڣجڤب  ٙ الڤاجظ فيهابڣش ڣامقٖا
ٙ الڤاجظ فيهاب ڣكيفيغ حساب الزكاع في النقٖين ڣما يلحق بهماب  ٛكاتها، ڣنصابها، ڣمقٖا

ٚاد بها، ـ  4 ٙع: ام ٚڣض التجا كاع ع كاع الحليبٛڣ ٚڣاتظ ڣامكاف¨ػبٛڣ ٛكاتهاب ٛكاع ال  ڣحكږ 

ٚٙ: اسږ   :Course title (≪فقه العبادات ) بامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A )ا يڤجٖ   ( امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالنمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (   2404)سلږ  ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:
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回  ٙع 〈لى قنيغ ڣالعكسب ـ ٙع، ڣقلظ نيغ التجا ٚڣض التجا ٛكاع ع ٚڣط ڣجڤب   ش

ٙع ڣتڤضيح ٗلڊ بالصڤٙ ڣاأمثلغب ٚڣض التجا ٚيقغ تقڤيږ ع  ڣط

ٙعب ٚڣض التجا  ڣكيفيغ احتساب الحڤل في ع

ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ،  ـ  6 ٙعبڣالعقاٙ: ام ٚڣض التجا ٛكاع ع ٚڣض بٖل القيمغ في  ٚاج الع 〈خ
ٚڣض  ڣحكږ ٙيغبڣكيفيغ حساب الزكاع في ع كاع امستغاػ التجا الزكاع في كل نڤعبٛڣ

ٙع، ڣاأمثلغ في ٗلڊب   التجا

ٚع ڣاأمڤال  ـ  7 ٚيق بيڗ اأمڤال الظاه ٚ في تحصيل الزكاع، ڣالتف مسؤڣليغ أڣلي اأم
 الباطنغب

ٚاج الزكاعب   ڣحكږ من يمتنع عن 〈خ

ٚاد بهږ، ڣأصنافهږ ڣض ـ 8 ٚع لهږبأهل الزكاع: ام ٚٛ التطبيقاػ امعاص  ڤابط كل صنف، ڣأب

ٙ ما يعطى مستحق الزكاعب  اأصناف ال٘ين ا يجٛڤ دفع الزكاع 〈ليهږبڣمقٖا
ٛكاع الفطٚ، ڣڣقت ـ  9 ٚج عنڢبڣڣقت ڣجڤب  ٚاد بها، ڣحكمها، ڣمن تخ ٛكاع الفطٚ: ام

ٙ الڤاجظ  ٛكاع الفطٚبڣالقٖ ٚج منها  ٚاجها، ڣحكږ تعجيلهااأصناف التي تخ ٛكاع 〈خ في 
ٛكاع  ٚاج القيمغ النقٖيغ في  ٚعبڣحكږ 〈خ ٚ امعاص ٚه بامقادي الفطٚ، ڣتقٖي

 الفطٚبڣامستحقڤڗ لزكاع الفطٚب

ٚ من بلٖ 〈لى آخٚب ٛكاع الفط  ڣحكږ نقل 

ٚع،  ـ  10 ٚڣضغ، ڣتطبيقاتها امعاص ٚځ بينها ڣبيڗ الزكاع امف ٚاد بها، ڣالف صٖقغ التطڤع: ام
 ڣفضل صٖقغ التطڤعب

ٚڣعيتڢبالصيام :  ٚيف الصيام، ڣبياڗ حكمڢ، ڣأدلغ مش  حقيقغ الصيام، ڣيشتمل على تع

ٚڣجڢب ٙمضاڗ ڣخ  ٚ ٚه في دخڤل شه ٙمضاڗ، ڣاختاف امطالع، ڣأث  ٚ  ڣما يثبت بڢ دخڤل شه

ٚه فعلڢ خال الصڤم،  ـ  11 ٚع، ڣما يك ٚ ڣأحكامها ڣمسائلها امعاص ٙ امبيحغ للفط اأع٘ا
ٚاد بها، ڣتعٖ ٚڣط 〈فسادهابمفسٖاػ الصڤم: ام  ادها، ڣش

ٚڣج امني ڣام٘ڬ من الصائږ، ڣحكږ اكتحال الصائږ، ڣتنظيفڢ اأسناڗ  ڣأحكام خ
ٚهماب   بامعجڤڗ، ڣنظائ
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ٚاج دم الصائږ بغٚض التحليل أڣ التبرعب  ڣحكږ صڤم من حجږ أڣ احتجږ، ڣحكږ استخ

ٚ التٖاڣڬ بالڤسائل الطبيغ الحٖيثغ على صحغ الصڤم؛ كالحقن ڣامناظير  الطبيغ  ڣأث
ٚع اأنف ڣغسيل الكلى ڣنحڤهاب ٚبڤ ڣقط  ڣبخاخ ال

ٙمضاڗ، ڣاأحكام  ـ  12  ٙ ، أڣجهًا، ڣحكږ القيئ في نها
ً
ًٚا نسيانًا أڣ خطأ حكږ من فعل مفط

ٙمضاڗ بجماع أڣ غيرهب  امترتبغ على 〈فساد الصيام في 

ٚځ  ٚ  ڣقضاء الصڤم الڤاجظ من حين الفڤٙيغ أڣ التراخي، ڣمن حين التتابع ڣالتف ، ڣمن أَخ
ٙمضاڗ آخٚب  القضاء حتى دخل 

ٚ القضاء حتى ماػ، ڣالنيابغ في الصڤم عن اميت، ڣأحكام العجز عن الصيامب  ڣمن أَخ

1会  ٚم صڤمها، ڣالتي  ـ فضل صڤم التطڤع، ڣما يسن صيامڢ من اأيام، ڣاأيام التي يح
ٚه صڤمهاب  يك

ٚڣط صحتڢب ٚاد بڢ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش  ڣااعتكاف: ام

ٚأع، ڣما يعٚض لها فيڢ من أحڤال، ڣما يستحظ للمعتكف فعلڢ، ڣما  ڣحكږ اعتكاف ام
 يباح لڢب ڣمحظڤٙاػ ااعتكاف ڣمبطاتڢ، ڣأحكام ااشتراط في ااعتكافب

 

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚيف بأحكام   الزكاع ڣالصيام بلتع

ٚٙ أڗ يكڤڗ . ٙاسغ ه٘ا امق ًٙا على أڗ:يتڤقع بعٖ د  الطالظةالطالبغ قاد

 ٚڣعيتها ڣالحكمغ منها، ڣاأمڤال التي تجظ فيها الزكاع 〈جمااب  يناقش الزكاع: ڣمعناها ڣحكمها ڣأدلغ مش

  النيغ في ٚ ٙاػ امختلفغ، ڣأث ٚڣط العامغ لڤجڤب الزكاع 〈جماا، ڣتقسيماتها حسظ ااعتبا يضع قائمغ بالش

 أداء الزكاع، ڣفي ڣجڤبهاب

 ٛكا  ٚ ٛكاع الٖين امؤجل ڣامقسط، ڣهل يفس ٚڣط ڣجڤب الزكاع على الٖائن، ڣأحكام  ع الٖين: مفهڤمها، ڣش

ٚځ أڣ امنق٨ للنصاب من ڣجڤب الزكاع على امٖين؟ب  يمنع الٖين امستغ
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  ٚڣط ڣجڤب الزكاع في بهيمغ اأنعامب ٛكاتها، ڣش ٚاد بها، ڣحكږ   يناقش بهيمغ اأنعام: ام

  الزكاع الڤاجبغ في كل منهابيبيڗ أنصبغ اإبل ٙ ٚ ڣالغنږ ڣمقٖا  ڣالبق

  ٚڣط ڣجڤبهاب ب ٛكاع الحبڤب ڣالثماٙ، ڣش ٛكاتڢ، ڣحكږ  ٚاد بڢ، ڣحكږ  ض: ام ٙج من اٙأ ٚ الخا  يفس

  ٛكاع الحبڤب ڣالثماٙ، ڣڣقت ڣجڤب الزكاع في الحبڤب ڣالثماٙ، ڣڣقت ٚاجڢ في  ٙ الڤاجظ 〈خ ٚح القٖ يش

ٙهب ٚا  استق

 ٛكاع النقٖين، ا ٙ الڤاجظ فيهابيڤضح  ٛكاتهما، ڣامقٖا ٚاد بالنقٖين، ڣنصابهما، ڣحكږ   م

  ٙ ٛكاتها، ڣنصابها، ڣمقٖا ٚاد بها، ڣحكږ  اځ النقٖيغ: ام ٛكاع النقٖين، ڣاأٙڣ ٚڣط ڣجڤب  يضع قائمغ بش

 الڤاجظ فيهاب ڣكيفيغ حساب الزكاع في النقٖين ڣما يلحق بهماب

 ٚڣاتظ ڣامكاف¨ػب ٛكاع ال  يصف 

 ٛكاع الحل  يبيبيڗ 

 ٛكاتهاب ٚاد بها، ڣحكږ  ٙع: ام ٚڣض التجا ٛكاع ع  يعطي امثلغ عن 

 ٙع 〈لى قنيغ ڣالعكسب ٙع، ڣقلظ نيغ التجا ٚڣض التجا ٛكاع ع ٚڣط ڣجڤب   يبيڗ ش

 ٙع ڣتڤضيح ٗلڊ بالصٙڤ ڣاأمثلغب ٚڣض التجا ٚيقغ تقڤيږ ع ٚح ط  يش

  ٙعب ٚڣض التجا  كيفيغ احتساب الحڤل في ع

  ٛ ٚڣض بٖل القيمغ في  ٚاج الع ٙعبيصف 〈خ ٚڣض التجا  كاع ع

 ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكږ الزكاع في كل نڤعب ٚح العقاٙ: ام  يش

 ٙيغب ٛكاع امستغاػ التجا  ٚ  يفس

 ٙع، ڣاأمثلغ في ٗلڊب ٚڣض التجا  يڤضح كيفيغ حساب الزكاع في ع

 ٚع ڣاأمڤال الباطنغب ٚيق بيڗ اأمڤال الظاه ٚ في تحصيل الزكاع، ڣالتف  يعٚض قائمغ مسؤڣليغ أڣلي اأم

  ٚاج الزكاعب  يبيڗ حكږ من يمتنع عن 〈خ

  ٚع ڣاأمڤال الباطنغب ڣحكږ من ٚيق بيڗ اأمڤال الظاه ٚ في تحصيل الزكاع، ڣالتف يبيڗ مسؤڣليغ أڣلي اأم

ٚاج الزكاعب  يمتنع عن 〈خ
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 ٚع ڣاأمڤال الباطنغب ٚيق بيڗ اأمڤال الظاه ٚ في تحصيل الزكاع، ڣالتف ٚ التأليف مسؤڣليغ أڣلي اأم  يفس

  ٚ ٚاج الزكاعب يظه  حكږ من يمتنع عن 〈خ

  ٚع ڣاأمڤال الباطنغب ٚيق بيڗ اأمڤال الظاه ٚ في تحصيل الزكاع، ڣالتف  يحٖد مسؤڣليغ أڣلي اأم

 ٚاج الزكاعب  يعطي أمثلغ عن حكږ من يمتنع عن 〈خ

 ٚع لهږب ٚٛ التطبيقاػ امعاص ٚاد بهږ، ڣأصنافهږ ڣضڤابط كل صنف، ڣأب  يعطي أمثلغ أهل الزكاع: ام

 ح من هږ اأصناف ال٘ين ا يجٛڤ دفع الزكاع 〈ليهږبيڤض 

 ما يعطى مستحق الزكاعب ٙ  يبيڗ مقٖا

 ٚج عنڢب ٚاد بها، ڣحكمها، ڣمن تخ ٛكاع الفطٚ: ام ٚح   يش

 ٚاجها، ڣحكږ تعجيلهاب ٛكاع الفطٚ، ڣڣقت 〈خ  يبيڗ متى ڣقت ڣجڤب 

 ٛكاع الفطٚب ٚج منها   يحٖد اأصناف التي تخ

  ٛكاع ٙ الڤاجظ في  ٚعببياڗ القٖ ٚ امعاص ٚه بامقادي  الفطٚ، ڣتقٖي

 ٛكاع الفطٚب ٚاج القيمغ النقٖيغ في  ٙ حكږ 〈خ  اظها

 تڤضيح من امستحقڤڗ لزكاع الفطٚب 

  من بلٖ 〈لى آخٚب ٚ ٛكاع الفط  بياڗ حكږ نقل 

 ٚعب ٚڣضغ، ڣتطبيقاتها امعاص ٚځ بينها ڣبيڗ الزكاع امف ٚاد بها، ڣالف  مناقشغ صٖقغ التطڤع: ام

 فضل صٖقغ التطڤعب بياڗ 

 ٚڣعيتڢب ٚيف الصيام، ڣبياڗ حكمڢ، ڣأدلغ مش  تفسير حقيقغ الصيام، ڣيشتمل على تع

 ٖٚڣجڢبينتق ٙمضاڗ ڣخ  ٚ ٚه في دخڤل شه ٙمضاڗ، ڣاختاف امطالع، ڣأث  ٚ  ما يثبت بڢ دخڤل شه

  ٚه فعلڢ خال الصڤ ٚع، ڣما يك ٚ ڣأحكامها ڣمسائلها امعاص ٙ امبيحغ للفط م، مفسٖاػ بياڗ خصائ٨ اأع٘ا

ٚڣط 〈فسادهاب ٚاد بها، ڣتعٖادها، ڣش  الصڤم: ام

  ٚهماب ٚڣج امني ڣام٘ڬ من الصائږ، ڣحكږ اكتحال الصائږ، ڣتنظيفڢ اأسناڗ بامعجڤڗ، ڣنظائ  أحكام خ

 ٚاج دم الصائږ بغٚض التحليل أڣ التبرعب  حكږ صڤم من حجږ أڣ احتجږ، ڣحكږ استخ
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 التٖاڣڬ بالڤسائل الطبيغ الحٖيثغ ع ٚ ٚع أث ٚبڤ ڣقط لى صحغ الصڤم؛ كالحقن ڣامناظير الطبيغ ڣبخاخ ال

 اأنف ڣغسيل الكلى ڣنحڤهاب 

  ٙمضاڗ، ڣاأحكام امترتبغ على  ٙ ، أڣجهًا، ڣحكږ القيئ في نها
ً
ًٚا نسيانًا أڣ خطأ تفسير حكږ من فعل مفط

ٙمضاڗ بجماع أڣ غيرهب  〈فساد الصيام في 

 يغ ٚ  القضاء  تڤضيح قضاء الصڤم الڤاجظ من حين الفٙڤ ٚځ، ڣمن أَخ أڣ التراخي، ڣمن حين التتابع ڣالتف

ٙمضاڗ آخٚب  حتى دخل 

 القضاء حتى ماػ، ڣالنيابغ في الصڤم عن اميت، ڣأحكام العجز عن الصيامب ٚ  بياڗ من أَخ

 ٚه صڤمهاب ٚم صڤمها، ڣالتي يك  يمي季 بيڗ فضل صڤم التطڤع، ڣما يسن صيامڢ من اأيام، ڣاأيام التي يح

 ٚڣط صحتڢب مناقشغ ٚاد بڢ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش  ااعتكاف: ام

  ٚأع، ڣما يعٚض لها فيڢ من أحڤال، ڣما يستحظ للمعتكف فعلڢ، ڣما يباح لڢب  بياڗ حكږ اعتكاف ام

 اػ ااعتكاف ڣمبطاتڢ، ڣأحكام ااشتراط في ااعتكافب  تفسير محظٙڤ

 

ٙاػ ال٘هنيغ  ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  ڣالعمليغ(مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚيضغ الزكاعب ٚفغ مفهڤم الزكاع، ڣالقڤاعٖ التي تحكږ ف  مع

 ٚڣط ڣجڤبهاب  اأمڤال التي تجظ فيها الزكاع، ڣش

 ٚڣط ڣجڤبڢب  أحكام الصيام، ڣش

 ٚڣط ڣجڤبهاب ٛكاع بهيمغ اأنعام، ڣش  أحكام 

 الڤجڤب فيهاب ٙ  أنصبغ الزكاع في بهيمغ اأنعام، ڣمقٖا

 ٚڣط ڣجڤبهاب ض، ڣش ٙج من اٙأ  ٛكاع الخا

 ٚڣط ڣجڤب الزكاع فيهاب  ٛكاع النقٖين، ڣش

 ٚڣط اإفسادب ٚفغ مفسٖاػ الصڤم، ڣش  مع

 أحكام ااعتكاف ڣمبطاتڢب 

 ٚڣط ڣجڤب الزكاع فيهاب ٙع، ڣش ٚڣض التجا  ٛكاع ع
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف الكتاباسږ 
ٚح عمٖع الفقڢ،ب الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  ، ش

 العزيز
ٚياض ٚشٖ، ال 2008هـز1429 ، مكتبغ ال

 2م، ط
 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
عبٖ ه  تحقيق دب قٖامغ

التركي، دب عبٖالفتاح 
 الحلڤ

ٙ عالږ ٚياض ، دا  الكتظ، ال
هـز1417

 会م، ط1996

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش
ابن عثيميڗ، محمٖ بن 

ٚ بن  صالح تحقيق عم
 سليماڗ الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  ، دا
هـز1422
 م2002

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ اڗ، صالح بن فٛڤ ٙ العاصمغ،  الفٛڤ ٚياض، دا  ال
142会هـز

 1م، ط2002

ٚح منهج السالكيڗ  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 ڣتڤضيح الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي  ال

 ٛ  حسن أبڤ لڤ
ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا

هـز1422
 1م، ط2001

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 
الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 

ٚاهيږ امڤس ى،  محمٖ بن 〈ب
ٚياض ٙ الڤطن للنشٚ، ال  مٖا

14会会هـز
 2م، ط2012
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 2414)سلږ (2) الفقه أصولڣصف مق

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚاد 〈لى دالغ مطابقغ ڣتضمن ڣالت季امب ٚيف الٖالغ، ڣتقسيمها من حين دالتها على امعنى ام  تع

ٚيف بكل قسږ مع اأمثلغب  أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين ااستعمال )الحقيقغ ڣامجاٛ(، ڣالتع

ٚيف بكل قسږ مع أقسام دالغ  ٚ ڣامجمل(، ڣالتع اللفظ على معناه من حين الڤضڤح ڣالخفاء، )الن٨ ڣالظاه
 اأمثلغب

ٚځ التي يحصل بها البياڗ ( ڣمسألغ حكږ تأخير البياڗب  البياڗ )معناه ، ڣالط

ٚ مع اأمثلغ ڗ صيغ ٚيف باأم ٚ ڣالنهي(، ڣالتع ٚ  ڣ  أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين نڤع الطلظ )اأم اأم
ٚد  ٚ امج ٙ ڣعٖمڢ ، دالغ اأم ٚا ٚائن من حين التك ٚد عن الق ٚ امج ٚ امطلق على الڤجڤب ڣغيره، ڣ دالغ اأم دالغ اأم

ٚ بالش يء هل هڤ نهي عن ضٖه؟ ڣعكسهاب ٚ بعٖ الحظٚ، ڣاأم ٚائن من حين الفٙڤ ڣعٖمڢ ، ڣ دالغ اأم  عن الق

ٙ أعمال السنغ  اختبا

ٚيفڢ ، دال ٙ ڣعٖمڢب النهي تع ٚا ٚائن من حين التك ٚد عن الق ٚيږ ڣغيره ، ڣدالغ النهي امج  غ النهي امطلق على التح

ٚائن من حين الفٙڤ ڣعٖمڢ ، اقتضاء النهي للفساد أڣعٖمڢب ٚد عن الق  دالغ النهي امج

ٚځ بينڢ ڣبيڗ التقييٖ ، ڣأنڤاع امخصصاػ، ٚاد بالتخصي٨، ڣالف  مع اأمثلغب معنى اللفظ الخاص ڣأنڤاعڢ ، ڣام

 أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين اإطاځ ڣالتقييٖ )امطلق ڣامقيٖ(ب

 ڣأقسام حمل امطلق على امقيٖ، ڣحكږ كل قسږب

 أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين النطق ڣعٖمڢ )امنطڤځ ڣامفهڤم(ب

ٚيف كل قسږ، ڣأنڤاعڢ، ڣحجيتڢ، ڣأمثلتڢب  أقسام امنطڤځ، ڣتع

ٚيف كل قسږ، ڣحجيتڢ، ڣأمثلتڢبأقسام ا ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣتع  مفهڤم 〈جماًاب مفهڤم امڤافقغ: تع

ٚيف كل قسږ، ڣحجيتڢ، ڣأمثلتڢب ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣتع  مفهڤم امخالفغ: تع
 

ٚٙ: اسږ   :Course title (2) الفقه أصول امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A (1411)سلږ  1أصڤل الفقڢ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الثالنمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (         2412)سلږ ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 معرفة داات االفاظ جميع أقسامها واعتباراتها

ٙاسغ ه٘ا  ًٙا على أڗ:يتڤقع بعٖ د ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد  امق

 يضع قائمغ بأقسام دالغ اللفظ على معناه من حين ااستعمال )الحقيقغ ڣامجاٛ(ب -

ٚځ التي يحصل بها البياڗ ( ڣمسألغ حكږ تأخير البياڗب  -  يناقش البياڗ )معناه ، ڣالط

ٚيف الٖالغ، ڣتقسيمها من حين دالتها على امعنى  - ٚح تع ٚاد 〈لى دالغ مطابقغبيش  ام

ٚائن من حين الفٙڤ ڣعٖمڢ ، اقتضاء النهي للفساد أڣ عٖمڢبب - ٚد عن الق  يبيڗ دالغ النهي امج

ٚ بالش يء هل  - ٚ بعٖ الحظٚ، ڣاأم ٚائن من حين الفٙڤ ڣعٖمڢ ، ڣ دالغ اأم ٚد عن الق ٚ امج يصف اأم

 هڤ نهي عن ضٖه؟ ڣعكسهاب 

ٚ ڣامجمل(بيعٖد أقسام دالغ اللفظ على معن -  اه من حين الڤضڤح ڣالخفاء، )الن٨ ڣالظاه

ٚيف كل قسږ، ڣحجيتڢ، ڣأمثلتڢب - ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣتع ٚ مفهڤم امخالفغ: تع  يفس

ٚ ڣالنهي(ب -  يعطي أمثلغ أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين نڤع الطلظ )اأم

ٚځ بينڢ  - ٚاد بالتخصي٨، ڣالف ڣبيڗ التقييٖ ، ڣأنڤاع يحٖد معنى اللفظ الخاص ڣأنڤاعڢ ، ڣام

 امخصصاػ، مع اأمثلغب

ٚيف أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين النطق ڣعٖمڢ )امنطڤځ ڣامفهڤم(ب -  التع

 ينتقٖ أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين اإطاځ ڣالتقييٖ )امطلق ڣامقيٖ(ب -

 ڣأقسام حمل امطلق على امقيٖ، ڣحكږ كل قسږب -

ٚيف كل قسږ، ڣأنڤاعڢ، ڣحجيتڢ، ڣأمثلتڢب بياڗ أقسام امنطڤځ  -  ، ڣتع

ٚيف كل قسږ، ڣحجيتڢ،  - ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣتع يمي季 بيڗ أقسام امفهڤم 〈جماًاب مفهڤم امڤافقغ: تع

 ڣأمثلتڢب

ٙ ڣعٖمڢب ٚا ٚائن من حين التك ٚد عن الق ٚيږ ڣغيره ، ڣدالغ النهي امج ٚح النهي ، ڣدالغ النهي امطلق على التح    يش
 

 

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

  ٚفغ  دااػ األفاظمع

  ّٚځ بيڗ  أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين العمڤم ڣالخصڤص ڣااشتراڅ بيف

  ٚآڗ ڣالسنغ  بقڤاعٖ دااػ تطبيق  األفاظ في فهږ نصڤص الق

  ٚفغ  أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين اإطاځ ڣالتقييٖبمع

  ٚح  أقسام دالغ اللفظ على معناه من حين الڤضڤح ڣالخفاءبش
 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب 

 هـ,.6≫4≓, ≓ط دار التدمرية, الرياض السلمي, عياض بن نامي, أصول الفقه الãي ا يسع الفقيه جهله,  

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

  اأشقر, محمد سليمان اﾟواضح في أصول اﾟفقه,  -1
,  دار اﾟنفائس, دار 

  اﾟسام, اأردن

, 2ط
   هـ.1425

 اﾟمستصفى,  ,  -2

 اﾟغزاﾟي, محمد بن محمد, 

تحقيق محمد عبد اﾟسام 
 عبد اﾟشافي

   دار اﾞﾟتب اﾟعلمية, بيروت
, 1ط

  هـ,  1413

 اإحﾞام في أصول اأحﾞام, ,  -3

اآمدي, علي بن أبي 
تحقيق عبد اﾟرزاق  علي

 عفيفي

اﾟمﾞتب اإسامي, 
  بيروت, ﾟبنان

 بٖڣڗ 

 اﾟبحر اﾟمحيط,   -4

  

شي, بدر اﾟدين  اﾟز゙ر
  محمد

  دار اﾞﾟتبي, مصر.
, 1ط

  هـ,  1414

اﾟطوفي, سليمان بن عبد  شرح مختصر روضة اﾟناظر ,  -5
اﾟقوي, تحقيق عبد اه 

ي  اﾟت゙ر

, 1ط مؤسسة اﾟرساﾟة, بيروت
 هـ,.1407

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (2110سلږ )  2التفسير التحليلي ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Description Moduleڣصف محتڤڥ امق
ع النساء من آيغ )  (ب会会( 〈لى آيغ ) 29تفسير آياػ سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب会9( 〈لى آيغ )会4تفسير آياػ سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب4会( 〈لى آيغ )40تفسير آياػ سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب120( 〈لى آيغ )114تفسير آياػ من سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب128〈لى آيغ )( 121تفسير آياػ من سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب1会回( 〈لى آيغ )129تفسير آياػ من سٙڤ

ع 〈لى آيغ ) ع الحج من أڣل السٙڤ  (ب8تفسير آياػ من سٙڤ

ع الحج من آيغ ) ع 〈لى آيغ )9تفسير آياػ من سٙڤ  (ب16( السٙڤ

ع الحج من آيغ ) ع 〈لى آيغ )17تفسير آياػ من سٙڤ  (ب24( السٙڤ

ع فصلت ع 〈لى آيغ  ) تفسير آياػ من سٙڤ  (ب11من أڣل السٙڤ

ع فصلت من آيغ ) ع 〈لى آيغ )11تفسير آياػ من سٙڤ  (ب22( السٙڤ

ع فصلت من آيغ ) ع 〈لى آيغ )2会تفسير آياػ من سٙڤ  (ب会会( السٙڤ

ع فصلت من آيغ ) ع 〈لى آيغ )会4تفسير آياػ من سٙڤ  (ب44( السٙڤ

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ:يتڤقع بعٖ  ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  د
ٚفغ أسباب الن季ڣل، ڣالناسخ ڣامنسڤخ،     ٚآنيغ، ڣمع ٚآنيغ، للڤقڤف على معاني اآياػ الق تفسير العٖيٖ من السڤٙ الق

ٙاستڢ من اآياػ في  ٚها، ڣغيرها من اأمڤٙ التي تساعٖ على تطبيق كل ما تږ د ٙد ٗك ٚاءاػ الڤا   الحياعڣالق
 

ٚٙ: اسږ   :Course title   2التفسير التحليلي  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ ٚابع مستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 2110     )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 
ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د
ٚابب ٚاءاػ، ڣأڣجڢ اإع ٛه، ڣالق ٚآڗ ڣ〈عجا ٚيظ الق ٚيمغ، ڣأسباب الن季ڣل، ڣغ ٚ فضل السڤٙع الك  أڗ ي٘ك

ٚف  ٚشٖ 〈ليڢ اآياػ من الفڤائٖ العامغ ڣالعقائٖ ڣاأحكام، ڣاأخاځ، ڣالعظاػ ڣالعبرأڗ يع  ما ت

ٛه من خال تفسيره ٚيږ، ڣأڣجڢ 〈عجا ٚآڗ الك  أڗ يمي季 أساليظ الق

ٙڗ بيڗ أسلڤب آياػ السڤٙ امكيغ ڣامٖنيغ  أڗ يقا

ٙاسغ التفسير التحليلي ٚين من خال د  أڗ يستنبط مناهج امفس

ٚيږ في معالجغ القضايا أڗ يسهږ في ٚآڗ الك ٚيغ من خال منهج الق  حل بعض امشكاػ العص

ٚينب ٙكغ مع اآخ ٙاػ امشا  تنميغ مها

ٙيع البحثيغب  ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، ڣعنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ ٙع على استخٖام مصاد ٚٙب القٖ  الصلغ بامق

 استخٖام  التعلږ اإلكترڣني ڣخاصغ الباڅ بڤٙدب  

ٙ في التعلږ على شكل مجمڤعاػ  ٙع الحڤا ٙع على 〈دا  القٖ

ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚآڗ العظيږ ٚ   للحافظ ابن كثير  تفسير الق ٙ طيبغ للنش   هـ1420  ڣالتڤٛيع دا
ٙايغ في  ٚڣايغ ڣالٖ ٚ الجامع بيڗ فني ال فتح القٖي

 التفسير
ٙ الڤفاءب امنصڤٙع لإمام الشڤكاني  هـ1418 دا

 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚآڗ ٚسالغ لإمام الطبرڬ  جامع البياڗ عن تأڣيل آڬ الق  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗالجامع  ٚطبي أحكام الق ٚع لإمام الق ٚيغب القاه ٙ الكتظ امص  هـ1会84 دا

ٚ ڣالتڤٛيع البغڤڬ  معالږ التن季يل لإمام ٙ طيبغ للنش  هـ1417 دا
 ٙ ٙ امنثڤ ٙ هجٚب مصٚ لإمام السيڤطي الٖ  هـ 1424 دا

ٚ ڣالتنڤيٚ ٚي ٙ  التح ٚ ابن عاشڤ ٚبيب بيرڣػ للطاه ٙئ الع  هـ1420 مؤسسغ التا
ٚيږ ٚحمن في تفسير كام امناڗ تيسير الك ٚسالغ للعامغ السعٖڬ ال  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗ ٚآڗ بالق ٚ ب بيرڣػ للعامغ الشنقيطي أضڤاء البياڗ في 〈يضاح الق ٙ الفك  هـ141回 دا
 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ 
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (2206  سヤم) ≪حديث ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على
 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

 ااطاع على مجمڤعغ من اأحادين تتعلق بالعباداػ ) الصاع ڣالصيام ( ب 

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د
 ٚج ٙڣاياػ عن  يخ ٙڣاياػ الحٖين 〈ڗ كاڗ للحٖين  ٚاد  ٚ مڤاضعڢ من كتظ السنغ مع 〈ي الحٖين ب٘ك

ٚڣاياػ امهمغب ٙځ ال ٚ فڤا ك  نفس الصحابي، ٗڣ

 ٙجغ الحٖين من حين الصحغ ڣالضعف مع بياڗ سبظ الضعفب  يبيڗ د
 ٚاده في البابب ٚ سبظ 〈ي ك ڣد الحٖين 〈ڗ كاڗ لڢ سبظ، ٗڣ  يڤضح سبظ ٙڣ
  ٚ ٚح الكلماػ الغ ٚيظ الحٖينبيش  يبغ من كتظ غ
 التڤجيهاػ ڣالفڤائٖ امستنبطغ من الحٖينب ٚ ك  يستنبط اأحكام ٗڣ
 ٚه التعاٙض منهاب ٚڥ في الباب، ڣالجمع بيڗ ما ظاه  يعٖد اأحادين اأخ
  ڣجاهغ م¨خ٘هږ من الحٖين أڣ ٚ ٚٙڣه من امسائل، مع ٗك بڤضح م¨خ٘ العلماء من الحٖين ما ق

 عٖمهاب

  ٙ ٚاعى تنڤع اختيا  اأحادين بحين يشمل جميع الكتظ الستغب ي

 ٚح اأحادينب ٚ تنڤع الكتظ امعتمٖع في ش  يفس

 

 

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title (2206  سヤم) ≪حديث  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ )سلږ( امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ ٚابعمستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزهٙقږ امق  :Course Number and code (2206  سヤم: ) ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ 
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ٙ  الهٖف    :Course objectives من امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚج  ب السنغ كتظ من مڤاضعڢ ب٘كٚ الحٖين يخ

  ڣد سبظ يڤضح كٚ سبظ، لڢ كاڗ 〈ڗ الحٖين ٙڣ ٚاده سبظ ٗڣ  بالباب في 〈ي

  كٚ اأحكام يستنبط  بالحٖين من امستنبطغ ڣالفڤائٖ التڤجيهاػ ٗڣ

  ٚڥ  اأحادين يعٖد ٚه ما بيڗ ڣالجمع الباب، في اأخ  بمنها التعاٙض ظاه

 ٚٙڣه ما الحٖين من العلماء م¨خ٘ يڤضح  بعٖمها أڣ الحٖين من م¨خ٘هږ ڣجاهغ ٗكٚ مع امسائل، من ق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚج  ب السنغ كتظ من مڤاضعڢ ب٘كٚ الحٖين يخ

 ٙجغ يبيڗ  بالضعف سبظ بياڗ مع ڣالضعف الصحغ حين من الحٖين د

 ڣد سبظ يڤضح كٚ سبظ، لڢ كاڗ 〈ڗ الحٖين ٙڣ ٚاده سبظ ٗڣ  بالباب في 〈ي

 ٚح ٚيبغ الكلماػ يش ٚيظ كتظ من الغ  بالحٖين غ

 كٚ اأحكام يستنبط  بالحٖين من امستنبطغ ڣالفڤائٖ التڤجيهاػ ٗڣ

 ٚڥ  اأحادين يعٖد ٚه ما بيڗ ڣالجمع الباب، في اأخ  بمنها التعاٙض ظاه

 ٚٙڣه ما الحٖين من العلماء م¨خ٘ يڤضح  بعٖمها أڣ الحٖين من م¨خ٘هږ ڣجاهغ ٗكٚ مع امسائل، من ق

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٙڬ  ٚح صحيح البخا ٙڬ بش للحافظ أحمٖ بن على  فتح البا
ٚ العسقانى   بن حج

 ٙ دا
ٚياض،السعڤديغ   طيبغ،ال

 هـ،1426،

ٚح النڤڣڥ على مسلږ    ٚيا  ش : محى الٖين أبڤٛك
 النڤڣڥ،يحى بن شٚف 

مؤسسغ 
ٚطبغ،السعڤديغ  ق

 هـ،1414

 

 

 

 

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح صحيح  ٙڥ ش عمٖع القا
ٙڥ   البخا

ٙ الٖين أبي  للعامغ بٖ
محمٖ محمڤد بن 

 أحمٖ العينىب

ٙ الكتظ  دا
 العلميغ،بيرڣػ،لبناڗ

 هـ،1421

ٚح صحيح مسلږ :   فتح امنعږ ش

شاهيڗ مڤس ى 

 اشيڗ،ب ب

 

 ٙ دا
ٚڣځ،بيرڣػ،لبناڗ  الش

142会،هـ 

ٚح صحيح  ٙڥ الى ش ٙشاد السا ا

ٙڥبب  البخا

 

للعامغ شهاب الٖين 
أحمٖ بن الخطيظ 

القسطانى )بهامشڢ 
متڗ صحيح مسلږ 

ٚح النڤڣڥ(،  بش

،امطبعغ اأميريغ 
 ،بڤاځ،مصٚ

1会2会هـ 

ٚح الحافظ  سنڗ النسائى بش

 جال الٖين السيڤطى

 ڣحاشيغ اامام السنٖڥ،ب

 

 
مكتظ امطبڤعاػ 

 اإساميغ،حلظ
1986، 

ٚح ماجڢ ابن سنڗ  ابى اامام بش

 مصباح بحاشيغ السنٖڥ الحسن

 ماجڢ بن ٛڣائٖ في الزجاجغ

 للبڤصيرڥ 

 
 الجيل داٙ ،

 .،بيرڣػ،لبناڗ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 2405)سلږ   (4فقه العبادات )ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

ٚٙ :ڣصف محتڤڥ   Module Descriptionامق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚڣط ڣجڤبها: ڣفيڢ:   حقيقغ امناسڊ ڣحكمها ڣش

ٙهما - ٚا ٚع ڣحكږ تك ٚيف امناسڊ ڣبياڗ األفاظ ٗاػ الصلغ، حكږ الحج ڣالعم  تع

ٚعب - ٚڣط ڣجڤب الحج ڣالعم  ش

ٚاد بها ڣتفصيل أحڤالها  - ٚعبااستطاعغ للحج، ام  ڣقضاياها امعاص

ٚأع 〈لى الحج - ٚڣج ام  اأحكام امتعلقغ بخ

ٚعب -  أحكام النيابغ في الحج ڣالعم

 حج من عليڢ دينب -

 ثانيا: امڤاقيت الزمانيغ ڣامكانيغ ڣفيڢ: 

ٚيف بامڤاقيت امكانيغ ڣبياڗ أحكامها  -  التع

ٚام من مسكنڢ دڣڗ اميقاػب -  〈ح

ٚيف امحاٗاع ڣما يترتظ عل -  يها من تطبيقاػب تع

ٚيف بامڤاقيت الزمانيغ ڣبياڗ أحكامهاب -  التع

ٚام ڣأحكامڢ، ڣفيڢ:  ثالثا: اإح

ٚع قبلڢ ڣعنٖهب - ٚام ڣبياڗ ما يش ٚيف اإح  تع

ٚٙ:اسږ   :Course title (4فقه العبادات ) امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ( )ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ ٚابعمستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 2405)سلږ ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٚام ب -  أحكام ااشتراط عنٖ اإح

ٚڣځ بينها ڣبياڗ أفضلها -  اأنساڅ في الحج : أنڤاعها ڣصفتها ڣالف

ٚم قبل اميقاػب -  حكږ من أح

ٚمبح -  كږ من تجاٛڣ اميقاػ غير مح

 ٙ ٙ امترتبغ على فعل امحظڤ ٚاد بها ڣتعٖادها ڣاآثا ٚام ام اػ اإح  ٙابعا: محظٙڤ

ٚ ال٘ڬ ينقطع بڢ التمتع ب             السف

 أحكام قلظ النسڊ  -

ٙفض النسڊب -  أحكام 

ٚاد بهما ڣأحكامهما - ٙ ، ام  الفڤاػ ڣاإحصا

ٚع ڣڣاجباتها ڣسننها، ڣفيڢ:  ٙكاڗ العم  خامسا:  أ

ٚع ڣأحكامها  - ٙكاڗ العم  أ

ٚع ڣأحكامهاب -  ڣاجباػ العم

 أحكام الطڤاف ڣالسعي -

ٚع ڣأحكامهاب  -  سنڗ العم

ٚعب  -  صفغ العم

ٚع الڤاحٖع - ٚع في السف ٙ العم ٚا  حكږ تك

ٙكاڗ الحج ڣڣاجباتڢ ڣسننڢ، ڣفيڢ:  سادسا : أ

ٙكاڗ الحج ڣأحكامهاب  -  أ

 ڣاجباػ الحج ڣأحكامهاب -

 سابعا: سنڗ الحج ڣأحكامها 

 صفغ الحجب  -

ٚاف منهاب ٚفغ ڣاانص  ثامنا: ڣقت الڤقڤف بع

ٚخصغ في ٗلڊب -  حكږ امبيت بمزدلفغ ڣال

ٙجها -  حكږ امبيت بمنى ڣأحكام امبيت خا

ٙمي الجماٙ: أحكامڢ ڣڣقتڢ ڣحكږ التڤكيل فيڢب   تاسعا: 

ٚ ڣاأكبر ڣما يحل بأڬ منهږ ب  ما -  يحصل بڢ التحلل اأصغ
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 طڤاف الڤداع: حكمڢ  ڣڣقتڢب  -

ٚأع من حيض أڣ نفاٝ أثناء الحج -  أحكام ما يعٚض للم

ٙع امسجٖ النبڤڬ ڣأحكامها ڣفيڢ:  ٛيا ٚا:   عاش

ٚحال 〈ليڢ ڣفضل الصاع فيڢب - ٙع امسجٖ النبڤڬ ڣشٖ ال ٛيا  حكږ 

ٙع النساء لقبر  - ٛيا  النبي صلى ه عليڢ ڣسلږبحكږ 

ٚسڤل صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣقبرڬ صاحبيڢب - ٙع قبر ال ٛيا  صفغ 

ٙع مسجٖ قباء ڣالصاع فيڢب -  ٛيا

ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ ڣحكمڢ ڣڣقتڢ ڣالحكمغ منڢب  الحادڬ عشٚ: الهٖڬ ڣاأضحيغ ڣفيڢ: الهٖڬ: ام

ٚاد بها ڣحكمها ڣڣقتها ڣالحكمغ منهاب -  اأضحيغ: ام

ضحيغ ڣالعيڤب امانعغ من اإجزاء ما يجزئ  -
َ
 في الهٖڬ ڣاأ

 التصٚف في لحږ الهٖڬ ڣاأضحيغ  -

ٚ ٗڬ الحجغب -  ما يتجنبڢ امضحي 〈ٗا دخلت عش

ٚڣطها ڣاأفضل فيهاب - ٚاد بها ڣحكمها ڣالحكمغ منها، ڣبياڗ ش  العقيقغ: ام

 ڣقت العقيقغب -

ٚاد بڢ  ڣحكمڢ ڣحكمتڢ ڣفضلڢب الثاني عشٚ: الجهاد ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الجهاد ڣام

ٚڣطڢب -  جهاد الٖفع، حقيقتڢ، حكمڢ، ش

ٚڣطڢب -  جهاد الطلظ، حقيقتڢ، حكمڢ، ش

 الحااػ التي يكڤڗ الجهاد فيها فٚض عيڗب -

ٚباط في سبيل ه ڣبياڗ فضلڢب - ٚاد بال  ام

ٚمب - ٚم ڣمن يح  من يجٛڤ قتلڢ في الح

ٚڥ ڣالقت - ٚحى ڣاأس ٚعيغ امتعلقغ بالج  لىاأحكام الش

ٚاد بها، ڣبياڗ ما يتعلق بها من أحكامب -  الغنائږ، ام

ٚٛ أحكامها -  امقصڤد بالنفل ڣالفيء ڣالسلظ ڣبياڗ أب

ٚاد بڢ ڣبياڗ من يصح منڢ ڣمن ا يصحب  الثالن عشٚ: أحكام أهل ال٘مغ ڣامستأمنيڗ ڣفيڢ: عقٖ ال٘مغ، ام

 أحكام أهل ال٘مغ ڣبياڗ ما ينقض العهٖب -

ٚاد -  بها ڣأحكامهاب الجزيغ، ام

ٚڣط فيڢب - ٚاد بڢ ڣبياڗ أحكامڢ ڣالش  عقٖ اأماڗ، ام

ٚڣطهاب - ٚاد بها ڣبياڗ حكمها ڣش  الهٖنغ، ام

ٙدع في ٗلڊب -  حكږ قتل امعصڤم أڣ أخ٘ مالڢ، ڣدفع الشبهاػ الڤا

ٚاد بڢ ڣبياڗ أحكامڢب - ٚبي، ام  الح
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ٚفغ   أحكام امناسڊ بأنڤاعها ڣصفاتها ڣتطبيقهابفهږ ڣمع

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٙهما - ٚا ٚع ڣحكږ تك ٚيف امناسڊ ڣبياڗ األفاظ ٗاػ الصلغ، حكږ الحج ڣالعم  تع

ٚيف بامڤاقيت امكانيغ ڣبياڗ أحكامها  يناقش -  التع

ٚح - ٚام ب يش  أحكام ااشتراط عنٖ اإح

ٚيف - ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ ڣحكمڢ ڣڣقتڢ ڣالحكمغ منڢبالتع  ببالهٖڬ ڣاأضحيغ ڣفيڢ: الهٖڬ: ام

ٚخصغ في ٗلڊب يبيڗ -  حكږ امبيت بمزدلفغ ڣال

 ٙمي الجماٙ: أحكامڢ ڣڣقتڢ ڣحكږ التڤكيل فيڢب يصف  -

ٙ ا يعٚض قائمغ - ٚاد بها ڣتعٖادها ڣاآثا ٚام ام اػ اإح ٙ بمحظٙڤ  مترتبغ على فعل امحظڤ

ٚ ال٘ڬ ينقطع بڢ التمتع ب                السف

ٚاد بڢ ڣحكمڢ ڣحكمتڢ ڣفضلڢبيناقش  -  الجهاد ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الجهاد ڣام

ٚع ڣڣاجباتها ڣسننها يعطي أمثلغ - ٙكاڗ العم  بأ

ٚام من مسكنڢ دڣڗ اميقاػب يحٖد -  اإح

ٚيف  - ٚڣط ڣجڤبهاالتع  ببحقيقغ امناسڊ ڣحكمها ڣش

ٚاد بڢ ڣبياڗ من يصح منڢ ڣمن ا يصحبٖد يع -  أحكام أهل ال٘مغ ڣامستأمنيڗ ڣفيڢ: عقٖ ال٘مغ، ام

ٚح - ٙجها يش  بحكږ امبيت بمنى ڣأحكام امبيت خا

ٚام ڣأحكامڢ - ٚ اإح  بيفس

 بيعٖد سنڗ الحج سنڗ الحج ڣأحكامها -

 ٚع ڣڣاجباتها ڣسننها ٙكاڗ العم  يناقش أ
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ٚجاػ  ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ(مخ ٚفغ ڣامها  التعليږ: )الفهږ ڣامع

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚڣط ڣجڤبها ٚفغ امناسڊ ڣحكمها ڣش  مع

ٚفغ امڤاقيت الزمانيغ ڣامكانيغ للمناسڊ  مع

ٚام ڣأحكامڢ ٚفغ اإح  مع

ٚع ڣڣاجباتها ڣسننها  ٙكاڗ العم ٚفغ أ  مع

ٙكاڗ الحج ڣڣاجباتڢ ڣسننڢ ٚفغ أ  مع

ٚحال 〈ليڢ ڣأحكام ٗلڊب ٙع امسجٖ النبڤڬ ڣشٖ ال ٛيا ٚفغ   مع

ٚفغ الهٖڬ ڣاأضحيغ ڣالعقيقغ ڣأحكام كل منهږ ڣڣقتڢ ڣالحكمغ من ٗلڊب  مع

ٚفغ أحكام الجهاد ڣأحكام أهل ال٘مغ ڣامستأمنيڗ  مع

ٚاد بڢ ب ٚفغ عقٖ اأماڗ ڣام  مع

ٚاد  ٚفغ الهٖنغ ڣام ٚڣطهابمع ٚعيغ ڣش  بها ڣأحكامها الش

ٙدع في ٗلڊب ٚفغ حكږ قتل امعصڤم أڣ أخ٘ مالڢ ڣدفع الشبهاػ الڤا  مع

ٚاد بڢ ڣبياڗ أحكامڢب ٚبي ڣام ٚفغ الح  مع

ٚفغ أحكام الجهاد بأنڤاعڢب  مع

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الفقڢ،ب بن عبٖ  الجبرين، عبٖ ه ، ش
 العزيز

ٚياض ٚشٖ، ال 2008هـز1429 ، مكتبغ ال
 2م، ط
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ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
قٖامغ تحقيق دب عبٖ ه 

التركي، دب عبٖالفتاح 
 الحلڤ

ٚياض ٙ عالږ الكتظ، ال  ، دا
م، 1996هـز1417

 会ط

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش

ابن عثيميڗ، محمٖ بن 
ٚ بن  صالح تحقيق عم

 سليماڗ الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  م2002هـز1422 ، دا

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ اڗ، صالح بن فٛڤ ٚياض الفٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会م، 2002هـز

 1ط

ٚح منهج السالكيڗ  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 ڣتڤضيح الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي  ال

 ٛ  حسن أبڤ لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
م، 2001هـز1422

 1ط

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 

الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 
ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

 ٙ ٚياضمٖا  الڤطن للنشٚ، ال
14会会م، 2012هـز

 2ط
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  سلږ会  (2会0会 )عقيٖع ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

 ٙٚ  ڣمتطلباتڢبأهٖاف امق

 ٚيف تڤحيٖ األڤهيغ، ڣأسما[هب  تع

 عاقغ تڤحيٖ األڤهيغ بالشهادتيڗب 

 ٛم اإيماڗ بتڤحيٖ األڤهيغب  لڤا

 اأدلغ على تڤحيٖ األڤهيغب 

 ٚسليڗب ٚاتڢ، ڣمكانتڢ في دعڤع اأنبياء ڣام  أهميغ تڤحيٖ األڤهيغ ڣفضائلڢ، ڣثم

 ٚڅ على بني آدمب ٚڣء الش  أصالغ التڤحيٖ، ڣط

  ٚبڤبيغ ڣالعكسبعاقغ تڤ  حيٖ األڤهيغ بال

 ٚڣط صحتها، ڣأنڤاعها، مع اأمثلغب ٚيفها، ڣش  العبادع: تع

 ٚيط في أحٖهاب الجمع بيڗ امحبغ ٚاط ڣالتف ٚجاء، ڣحكږ اإف  ڣالخڤف ڣال

  ٚڣطڢ، ڣآدابڢ، ڣأسباب 〈جابتڢ، ڣمڤانعها، ڣم٘اهظ الناٝ في ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكمڢ، ڣفضلڢ، ڣش الٖعاء: تع

 الحق في ٗلڊب الٖعاء، ڣبياڗتأثير 

 ٚڣطها، ڣنڤاقضهاب ٙكانها، ڣش  معنى ))ا 〈لڢ 〈ا ه((، ڣأ

 اأدلغب ٚ ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ كل قسږ، مع ٗك ٚڅ: تع  الش

ٚٙ: اسږ   :会 Course titleعقيٖع امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ ٚابعمستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 2会0会)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 
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 ٚد عليها 〈جماًاب ٚٛ شبهاػ امخالفيڗ في تڤحيٖ األڤهيغ، ڣال  أب

 ٚاف في تڤحيٖ األڤهيغ قٖيًما ڣحٖيًثا، ڣنقٖهاب ٚ اانح  مظاه

 بينهابالسح 季ٚع، ڣالتميي ه امعاص ٚ ڣالساحٚ، ڣبعض صٙڤ ٚع في السح ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكږ الش  ٚ: تع

 ٚځ بينها ڣبيڗ السحٚب ها، ڣالف ٚيفها، ڣصٙڤ ع: تع  الشعٗڤ

 ٚيفها، ڣأقسامها، ڣحكمهاب ٚع: تع  النش

 : ه مثل ٚع، ڣأحكامهاب ادعاء علږ الغيظ ڣبعض صٙڤ ها امعاص  الكهانغ ڣالتنجيږ، من حين معناها ، ڣصٙڤ

  ٚځ ٚځ بينهږ ڣبيڗ الشياطيڗ، ڣط ٚاد بالجن، ڣأصل خلقهږ، ڣصفاتهږ، ڣجڤانظ ضعفهږ، ڣأصنافهږ، ڣالف ام

ٛ منهږ ب  ااحترا

   ٚيڢب ٚاد بڢ، ڣمناقشغ منك  تلبس الجن باإنس: ام

 ه ڣأحكامڢب  ااستعانغ بالجن: صٙڤ

  :ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأحكامڢبالتطير  تع

 ٚع، ڣأحكامهماب هما امعاص ٚيفهما، ڣصٙڤ  التمائږ ڣال鮭ٚى: تع

 ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ كل قسږ، ڣأدلتڢب  التڤسل: تع

 ٚڣعغ ڣاممنڤعغب ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ امش  التبرڅ: تع

 ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣأحكامهاب ٚعيغ ڣالبٖعيغ: ام  اأعياد الش

ٙسڢ الطالظ في ه٘ا ٚع، مثل: )الطاقغ الكڤنيغ الفلسفيغ، ڣقانڤڗ الج٘ب،  تطبيق ما د ٙ على امخالفاػ امعاص امعيا

ٚكي امعاصٚ(ب ٙ ڣاألڤاڗ الشفائيغ، ڣصٙڤ ااستشفاء الش  ڣالبرمجغ العصبيغ، ڣخصائ٨ اأحجا
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

 يضع قائمغ اأدلغ على تڤحيٖ األڤهيغب 

 يناقش عاقغ تڤحيٖ األڤهيغ بالشهادتيڗب 

 ٚسليڗب ٚاتڢ، ڣمكانتڢ في دعڤع اأنبياء ڣام ٚح أهميغ تڤحيٖ األڤهيغ ڣفضائلڢ، ڣثم  يش

 ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ كل قسږ، ڣأدلتڢب ٚح التڤسل: تع  يڤضح بالش

 ٚيف تڤحيٖ األڤهيغ، ڣأسما[هب  التع

 ٛم اإيماڗ بتڤحيٖ األڤهيغب  يبيڗ لڤا

 ٚڣط صحتها، ڣأنڤاعها، مع اأمثلغب ٚيفها، ڣش  يصف العبادع: تع

 ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣأحكامهاب ٚعيغ ڣالبٖعيغ: ام  يعٚض قائمغ اأعياد الش

 الجمع بيڗ امحبغ ٚ ٚيط في أحٖهاب يفس ٚاط ڣالتف ٚجاء، ڣحكږ اإف  ڣالخڤف ڣال

 ٚيفڢ، ڣأمثلتڢ، ڣأحكامڢب  يعطي أمثلغ التطير: تع

 ٚع، ڣأحكامهماب هما امعاص ٚيفهما، ڣصٙڤ  يمي季 بيڗ التمائږ ڣال鮭ٚى: تع

 ٚڣطڢ، ڣآدابڢ، ڣأسباب 〈جابتڢ، ڣم ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكمڢ، ڣفضلڢ، ڣش ٚح الٖعاء: تع ڤانعها، ڣم٘اهظ يش

 الناٝ في تأثير الٖعاء، ڣبياڗ الحق في ٗلڊب

 ٚد عليها 〈جماًاب ٚٛ شبهاػ امخالفيڗ في تڤحيٖ األڤهيغ، ڣال  يحٖد أب

 ٚع ٙ على امخالفاػ امعاص ٙسڢ الطالظ في ه٘ا امعيا  تطبيق ما د

 ٚاف في تڤحيٖ األڤهيغ قٖيًما ڣحٖيًثا، ڣنقٖهاب ٚ اانح  يعٖد مظاه

  :ٚڅ ٚ اأدلغببياڗ الش ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ كل قسږ، مع ٗك  تع

  ،ٚځ بينهږ ڣبيڗ الشياطيڗ ٚاد بالجن، ڣأصل خلقهږ، ڣصفاتهږ، ڣجڤانظ ضعفهږ، ڣأصنافهږ، ڣالف ٚيف ام تع

ٚځ ااحتراٛ   بڣط
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: يفترض  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 باأدلغ على تڤحيٖ األڤهيغب ڣضع قائمغ

ٚيف  تڤحيٖ األڤهيغ، ڣأسما[هب تع

ٚڣط صحتها، ڣأنڤاعها، مع اأمثلغب ڣصف ٚيفها، ڣش  العبادع: تع

ٚڅ ٚ اأدلغببياڗ الش ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣحكږ كل قسږ، مع ٗك  : تع

ٚيط في أحٖهاب بيڗ امحبغ الجمع تفسير  ٚاط ڣالتف ٚجاء، ڣحكږ اإف  ڣالخڤف ڣال
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

ٚجعيغ أدناهب ٙدع في قائمغ امڤاد ام ٚٙ ڣيحقق أهٖافڢ، ڣيمكن ااستفادع من الكتظ الڤا ٚداػ امق  ا يڤجٖ كتاب ڣاحٖ يشمل مف

ٚاجع امسانٖع  :ام

 النشٚ سنغ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚح كتاب التڤحيٖ ڬ للشئ محمٖ بن عثيميڗ القڤل امفيٖ ش ٙ ابن الجٛڤ  هـ1418 دا

ٚحيږ السلمي حقيقغ التڤحيٖ بيڗ أهل السنغ ڣامتكلميڗ يع دب عبٖال ٚ ڣالتٛڤ ٙ اميماڗ للنش  هـ14会4  دا

ٚيږ ٚآڗ الك ٙ الزماڗ محمٖ ملكاڣڬ  عقيٖع التڤحيٖ في الق  هـ140回 مكتبغ دا
ٚبڤبيغ حقيقغ  ٚڣځ بيڗ ال التڤحيٖ ڣالف

 ڣاألڤهيغ
ٙ الڤطن دب علي العلياني  هـ1419 دا
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙ  سلږ( 2会08)املل ڣالنحل       :ڣصف مقٚ

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

 ٚځ بينهاب ٚيف الٖين، ڣامصطلحاػ ٗاػ الصلغ؛ كاملغ ڣالنحلغ ڣام٘هظ، ڣالف  تع
 ٙاسغ اأدياڗ، ڣأهميتهاب  فڤائٖ د
 ٚيف الٖياناػ الكتابيغ ڣالڤضعيغب  تع

 ٚيف علږ اأدياڗب  تع

 ٙاسغ اأدياڗ ڣجهڤد علماء امسلميڗ فيڢب  نشأع علږ د

 ٚعي منهاب ٙها، ڣامڤقف الش ٚيظ بيڗ اأدياڗ: نشأتها، ڣدڣافعها، ڣآثا  دعڤع التق

 ٚيف باليهڤديغب  التع

 ٚاحلهاب  نشأع اليهڤديغ، ڣم
 صفاػ اليهڤد ڣأخاقهږب 
  ٙهږب ٙ امقٖسغ عنٖ اليهڤد، ڣمصاد  اأسفا

 ٚهاب  أهږ عقائٖ اليهڤديغ، ڣشعائ

 العاقغ بيڗ اليهڤديغ ڣالصهيڤنيغب 

 ٚځ ڣام ٚ الف ٚعبأشه  نظماػ اليهڤديغ امعاص

 ٚځ مڤاجهتهاب ٚ اليهڤديغ على اإسام ڣامسلميڗ، ڣط  خط
 ٙڬب ٚڣتا  عاقغ اليهڤد باماسڤنيغ ڣأنٖيغ ال

 الٖائل امڤجڤدع في كتظ اليهڤد على بعثغ النبي محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږب 
 ٚفغ في ضڤء اإسامب  نقٖ اليهڤديغ امح

 ٚانيغب ٚيف بالنص  التع
  ٚ ٚاحلهاب نشأع النص  انيغ، ڣم

ٚٙ: اسږ   :Course title املل ڣالنحل       امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ ٚابعمستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 2会08)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 
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 ٚانيغب ٙ النص  مصاد
 ٚانَيغب ٙ النص ٚآڗ ڣالسنغ ڣمصاد  امسيح عيس ى عليڢ السام ڣأمڢ بيڗ الق
 ٚهاب ٚانيغ، ڣشعائ  أهږ عقائٖ النص

 ٚهاب ٚانيغ، ڣشعائ  أهږ عقائٖ النص
 ٚعب ٚانيغ امعاص ٚځ ڣامنظماػ النص ٚ الف  أشه

 ٚانيغ باليهڤديغ قٖيمًا ڣحٖيثًاب  عاقغ النص
 ٙڥ بڢب ٙاػ اإنجيل ببعثغ محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣاعتراف بعض علماء النصا  بشا

 ٚفغ في ضڤء اإسامب ٚانيغ امح  نقٖ النص

 ٚيف بامجڤسيغب  التع

 هاب  نشأع امجڤسيغ، ڣأصلها، ڣتطٙڤ

  ٚهاب  أهږ عقائٖ امجڤسيغ، ڣشعائ

 ب ٚ  أماكن ڣجڤد امجڤسيغ، ڣڣاقعها امعاص

 ٚيف بالهنٖڣسيغب  التع

 نشأع الهنٖڣسيغ ب 

 ٚهاب  أهږ عقائٖ الهنٖڣسيغ، ڣشعائ

 ب ٚ  أماكن ڣجڤد الهنٖڣسيغ، ڣڣاقعها امعاص

 يغب ٚيف بالبٗڤ  التع
  هاب يغ، ڣتطٙڤ  نشأع البٗڤ

 ٚهاب يغ، ڣشعائ  أهږ عقائٖ البٗڤ

 ب ٚ يغ، ڣڣاقعها امعاص  أماكن ڣجڤد البٗڤ

 ٚيف بالطاڣيغب  التع
 نشأع الطاڣيغب 

 بالعباداػ ڣالطقٝڤ في الطاڣيغ 
 ٚهاب  أهږ عقائٖ الطاڣيغ، ڣشعائ

  ب ٚ  أماكن ڣجڤد الطاڣيغ، ڣڣاقعها امعاص

 ٚيف بالكڤنفڤشيڤسيغب  التع

 هاب  نشأع الكڤنفڤشيڤسيغ، ڣتطٙڤ

 العباداػ ڣاأخاځ في الكڤنفڤشيڤسيغب 
 ٚهاب  أهږ عقائٖ الكڤنفڤشيڤسيغ، ڣشعائ

  ب ٚ  أماكن ڣجڤد الكڤنفڤشيڤسيغ، ڣڣاقعها امعاص
 ٚقيغ امنهج  الباطني ال٘ڬ يجمع بيڗ الٖياناػ الش

ٚڣاياػ  ٙيظ ڣااستشفاء ڣال ٚقيغ على العقيٖع، ڣ دخڤلها في مجال التٖ ٚع للفلسفاػ ڣالٖياناػ الش ٙ امعاص اآثا
ٚتڤنيغ ڣغيرها ب    اأدبيغ ڣاألعاب االكترڣنيغ ڣاأفام الك
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

 ٙاسغ اأدياڗ، ڣأهميتهاب  يضع قائمغ بفڤائٖ د

 يناقش الٖياناػ الكتابيغ ڣالڤضعيغب 

 ٚح امقصڤد بعلږ اأدياڗب  يش

 ٚعي منهاب ٙها، ڣامڤقف الش ٚيظ بيڗ اأدياڗ: نشأتها، ڣدڣافعها، ڣآثا ٚيف بٖعڤع التق  التع

  ٙاسغ اأدياڗ ڣجهڤد علماء امسلميڗ فيڢبيبيڗ نشأع  علږ د

 يصف صفاػ اليهڤد ڣأخاقهږب 

 يبيڗ العاقغ بيڗ اليهڤديغ ڣالصهيڤنيغب 

 ٚهاب  يعٚض قائمغ بأهږ عقائٖ اليهڤديغ، ڣشعائ

 ٚهاب ٚانيغ، ڣشعائ  يعٚض قائمغ بأهږ عقائٖ النص

  ٚهاب  يعٚض قائمغ بأهږ عقائٖ امجڤسيغ، ڣشعائ

 ٚځ ڣام ٚ الف ٚعبيعٖد أشه  نظماػ اليهڤديغ امعاص

 ٚٙڬب يفس ٚڣتا  عاقغ اليهڤد باماسڤنيغ ڣأنٖيغ ال

 ٚانيغ باليهڤديغ قٖيمًا ڣحٖيثًاب  يناقش عاقغ النص

 يعٚض قائمغ العباداػ ڣالطقٝڤ في الطاڣيغب 

 ٚح العباداػ ڣالطقٝڤ في الطاڣيغب  يش

  ٙهږب ٙ امقٖسغ عنٖ اليهڤد، ڣمصاد  يعطي أمثلغ عن اأسفا

  ٚ ٚفغ في ضڤء اإسامبينقٖ النص  انيغ امح

  ٙيظ ڣااستشفاء ٚقيغ على العقيٖع، ڣ دخڤلها في مجال التٖ ٚع للفلسفاػ ڣالٖياناػ الش ٙ امعاص ٚح اآثا يش

ٚڣاياػ اأدبيغ  ڣال
 ينتقٖ العباداػ ڣاأخاځ في الكڤنفڤشيڤسيغب 

 ب ٚ يغ، ڣڣاقعها امعاص  بياڗ أماكن ڣجڤد البٗڤ

 ب ٚ  بياڗ أماكن ڣجڤد الهنٖڣسيغ، ڣڣاقعها امعاص

 ٚهاب  بياڗ أهږ عقائٖ الكڤنفڤشيڤسيغ، ڣشعائ

 يعٖد أماكن ڣجڤد الكڤنفڤشيڤسيغ، ڣڣاقعها امعاصٚب 

 ٚقيغ  بيحٖد امنهج الباطني ال٘ڬ يجمع بيڗ الٖياناػ الش
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: يفترض  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 الٖياناػ الكتابيغ ڣالڤضعيغبالطالظ يناقش أڗ  

ٚح أڗ   امقصڤد بعلږ اأدياڗبالطالظ يش

ٙاسغ اأدياڗ ڣجهڤد علماء امسلميڗ فيڢبالطالظ يبيڗ أڗ   نشأع علږ د

ٚهابقائمغ بأهږ عقائٖ اليهڤديغ، الطالظ يعٚض أڗ    ڣشعائ

ٚقيغالطالظ يحٖد أڗ    بامنهج الباطني ال٘ڬ يجمع بيڗ الٖياناػ الش
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

ٚجعيغ أدناهب  ٙدع في قائمغ امڤاد ام ٚٙ ڣيحقق أهٖافڢ، ڣيمكن ااستفادع من الكتظ الڤا ٚداػ امق  ا يڤجٖ كتاب ڣاحٖ يشمل مف

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ الناشٚاسږ  اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚستانا املل ڣالنحل  هـ 1会96 طبعغ الحلبي يلشه

ٙ الجيل ابن حزم الفصل في املل ڣالنحل  ڝ140回 دا

ٚع في اأدياڗ ڣام٘اهظ  امڤسڤعغ اميس
ٚع  امعاص

ٚاف : دب مانع الجني  ڝ1420 النٖڣع العاميغ للشباب 〈ش

ٚع  امڤجز في اأدياڗ ڣام٘اهظ امعاص
 ٚ ٙڬ ناص ٚ  -القفا ناص

 العقل
ٙ الصميعي  ڝ141会 دا
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  2601 سلږ ڣصف مق
 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢبأهٖاف   امق

 ٙاستها، ڣخصائصها ٚح السيرع النبڤيغ، ڣأهميغ د  .يش

 ٔٙي ّٚ بها التأليف فيها، ڣأهږ امؤلفاػ فيها، ڣعاقغ السيرع بالتا ٚاحل التي م ٙ السيرع، ڣام  .يبيڗ مصاد

  خيڗ، ڣضڤابط استنباط ٙنتڢ مع منهج امٙؤ ٙاسغ السيرع النبڤيغ، ڣمقا اأحكام يڤضح منهج امحٖثيڗ في د

 من السيرع النبڤيغ ڣتطبيقها على الڤاقع

 ٚيغ ٚسالغ البش  .بياڗ حال العالږ في تلڊ الحقبغ الزمنيغ، ڣحاجتهږ 〈لى ال

 )عبٖ امطلظ لزمزم ٚ  .يعٖد اأحٖاث امهمغ التي ڣقعت قبل البعثغ )قصغ أصحاب الفيل، قصغ حف

 أحٖاث ه٘ه الفترع، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحك ٛٚ ٙاسغ أب  ام ڣالعبربد

 ٙهاصاػ ما قبل البعثغ  يبيڗ 〈

  ٙاسغ أهږ اأحٖاث امتعلقغ بالڤحي، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر، مثل بٖء الڤحي، ڣأڣل ما د

 .نزل، ڣشٖتڢ، ڣفترتڢ

  ٚيغ ثږ يصف أهږ اأحٖاث امتعلقغ بالٖعڤع، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر، مثل الٖعڤع الس

ٚ بال ٚيش من دعڤتڢالجه  صلى ه عليڢ ڣسلږب ٖعڤع، ڣمڤقف ق

 ٚٚاج ڣانشقاځ القم ٚاء ڣامع  .يعٖد اآياػ امعجزع: اإس

ٚٙ: اسږ   :Course title       السيرع النبڤيغ امق

 ٙ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖامتطلظ السابق للمقٚ

 :ٙٚ ٚابعمستڤڥ امق  :Level/year at which this course is offered ال

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code 2601 سلږ  ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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 ٚح ما نال النبي ٚع يش  .صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣأصحابڢ من اأٗڥ من قڤمڢ مٖع بقائڢ في مكغ قبل الهج

ٚتيڗ 〈لى الحبشغ، ڣما تضمنتڢ من أحكام ڣعبر  يناقش الهج

  ٛٚ ٚػ أڣل مقٖم النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ 〈لى امٖينغ ڣما تضمنتڢ من أحكام ڣعبربيستعٚض أب  اأحٖاث التي ج

 ٚڣاياػ الثابتغ، ڣمن تلڊ الغزڣاػب ٙاسغ الغزڣاػ الكبرڥ ڣما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر من خال ال  د

 ساء، ڣبعن معاٗ ڣأبي مڤس ى ڣغيرهما]ٚ  .ى اآفاځ〈ل يناقش قٖڣم الڤفڤد، ڣمكاتبغ املڤڅ ڣال

 ٚح حجغ الڤداع ڣما تضمنتڢ من اأحكام ڣالفڤائٖ ڣالعبر  .يڤضح بالش

 ٚځ بينها ڣبيڗ السيرع النبڤيغ ٚتها، ڣالف ٚيف الٖائل ڣالشمائل ڣالخصائ٨، ڣثم  .تع

 صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣهٖيڢ في  صلى ه عليڢ ڣسلږ الُخُلقيغ: أخاځ النبي يضع قائمغ بصفاػ النبي

 .يغ، ڣتعاملڢ مع امخالفيڗعاقاتڢ ااجتماع

 دائل نبڤتڢ ٚ  .صلى ه عليڢ ڣسلږ الثابتغ أشه

 ما اخت٨ بڢ النبي ٚ ٚ اأنبياء عليڢ الصاع ڣالسام، ڣما اخت٨ بڢ عن  أشه صلى ه عليڢ ڣسلږ عن سائ

ٚ أمتڢ  .سائ

 صلى ه عليڢ ڣسلږ على أمتڢ حقڤځ النبي. 

ٚعي  ٙ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ امنسڤبغ 〈ليڢ اآڗ: مٖڥ ثبڤتها، ڣامڤقف الش ٙ النبي صلى ه عليڢ ڣسلآثا  ږمن آثا

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٙاستها، ڣخصائصها ٚح السيرع النبڤيغ، ڣأهميغ د  .يش

 ٔٙي ّٚ بها التأليف فيها، ڣأهږ امؤلفاػ فيها، ڣعاقغ السيرع بالتا ٚاحل التي م ٙ السيرع، ڣام  .يبيڗ مصاد

  خيڗ، ڣضڤابط استنباط ٙنتڢ مع منهج امٙؤ ٙاسغ السيرع النبڤيغ، ڣمقا اأحكام يڤضح منهج امحٖثيڗ في د

 من السيرع النبڤيغ ڣتطبيقها على الڤاقع

 ٚيغ ٚسالغ البش  .بياڗ حال العالږ في تلڊ الحقبغ الزمنيغ، ڣحاجتهږ 〈لى ال

 )عبٖ امطلظ لزمزم ٚ  .يعٖد اأحٖاث امهمغ التي ڣقعت قبل البعثغ )قصغ أصحاب الفيل، قصغ حف
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 أحٖاث ه٘ه الفترع، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحك ٛٚ ٙاسغ أب  ام ڣالعبربد

 ٙهاصاػ ما قبل البعثغ  يبيڗ 〈

  ٙاسغ أهږ اأحٖاث امتعلقغ بالڤحي، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر، مثل بٖء الڤحي، ڣأڣل ما د

 .نزل، ڣشٖتڢ، ڣفترتڢ

  ٚيغ ثږ يصف أهږ اأحٖاث امتعلقغ بالٖعڤع، ڣاستنباط ما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر، مثل الٖعڤع الس

ٚ بال ٚيش من دعڤتڢالجه  صلى ه عليڢ ڣسلږب ٖعڤع، ڣمڤقف ق

 ٚٚاج ڣانشقاځ القم ٚاء ڣامع  .يعٖد اآياػ امعجزع: اإس

 ٚح ما نال النبي ٚع يش  .صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣأصحابڢ من اأٗڥ من قڤمڢ مٖع بقائڢ في مكغ قبل الهج

 ٚتيڗ 〈لى الحبشغ، ڣما تضمنتڢ من أحكام ڣعبر  يناقش الهج

  ٛٚ ٚػ أڣل مقٖم النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ 〈لى امٖينغ ڣما تضمنتڢ من أحكام ڣعبربيستعٚض أب  اأحٖاث التي ج

 ٚڣاياػ الثابتغ، ڣمن تلڊ الغزڣاػب ٙاسغ الغزڣاػ الكبرڥ ڣما تضمنتڢ من اأحكام ڣالعبر من خال ال  د

 ساء، ڣبعن معاٗ ڣأبي مڤس ى ڣغيرهما]ٚ  .ى اآفاځ〈ل يناقش قٖڣم الڤفڤد، ڣمكاتبغ املڤڅ ڣال

 ٚح حجغ الڤداع ڣما تضمنتڢ من اأحكام ڣالفڤائٖ ڣالعبر  .يڤضح بالش

 ٚځ بينها ڣبيڗ السيرع النبڤيغ ٚتها، ڣالف ٚيف الٖائل ڣالشمائل ڣالخصائ٨، ڣثم  .تع

 صلى ه عليڢ ڣسلږ ڣهٖيڢ في  صلى ه عليڢ ڣسلږ الُخُلقيغ: أخاځ النبي يضع قائمغ بصفاػ النبي

 .يغ، ڣتعاملڢ مع امخالفيڗعاقاتڢ ااجتماع

 دائل نبڤتڢ ٚ  .صلى ه عليڢ ڣسلږ الثابتغ أشه

 ما اخت٨ بڢ النبي ٚ ٚ اأنبياء عليڢ الصاع ڣالسام، ڣما اخت٨ بڢ عن  أشه صلى ه عليڢ ڣسلږ عن سائ

ٚ أمتڢ  .سائ

 صلى ه عليڢ ڣسلږ على أمتڢ حقڤځ النبي. 

  ٚعي ٙ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ امنسڤبغ 〈ليڢ اآڗ: مٖڥ ثبڤتها، ڣامڤقف الش ٙ النبي صلى ه آثا من آثا

 ږعليڢ ڣسل
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ٚجاػ التعليږ: ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( مخ ٚفغ ڣامها  )الفهږ ڣامع

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 مهارات ااتصال ومهارات تقنية امعلومات وامهارات العددية

  るعلゅف るمع اآخرين بطريق ゆلゅأن يتواصل الط≡ 

 المقرر れمه لمفرداヰبأسلوبه عن ف ゆلゅأن يعبر الط. 

  るئد الرقميゅالنصوص والقص ゆليゅأس  るلمعرف れواانترن ゆسゅتوظيف الح ゆلゅأن يستطيع الط 

 ゅヰوتنظيم ،るبكゅوالش るالتقليدي ゅヰنゅفي مظ るدة العلميゅالبحث عن الم 

 
ٙ  الكتاب  :امقٚ

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 هـ駕4駕回 ، بيروػ ، 介壊مؤسسة الرسالة، ط  ابن القيم،  ب駕 ٛاد امعاد 

تحقيق مصطفى عبد ، ابن كثير السيرة النبوية 
 الواحد

 هـ 駕会9回 ، دار امعرفة ،  بيروػ، 

  ، دار الهال ، بيروػ ب駕ط لصفي الدين اماركفوري،  الرحيق امختوم 

،  مكتبة العلوم والحكم، 6ط أكرم ضياء العمري،  السيرة النبوية الصحيحة 
 امدينة امنورة،  

駕4駕回 هـب 

 

  السيرةبفقڢ 

 

، نشر جامعة أم القرڥ، مكة 介، ط محمد منير الغضبان
 امكرمة، 

駕4駕会هـ 

نضرة النعيم في مكارم أخاق الرسول 

 الكريم

، تأليف عدد من الباحثين 

بإشراف دب صالح بن عبد 

 ه بن حميد، 

،  دار الوسيلة للنشر 4ط

يع، جدةب  والتٛو

 

 

 

 الكتب امقررة امطلوبة:1
ا يوجد كتゆゅ واحد يشمل مفرداれ المقرر ويحقベ أهدافه، ويمكن ااستفゅدة من الكتゆ الواردة في قゅئمる المواد 

 .المرجعيる أدنゅه



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 
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Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (会10会)سلږ( 会التاڣع ڣالحفظ )ڣصف مق

 

 

 

 

 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق
ٚآڗ  حفظ نصف الحزب التاسع ةالجزء الخامس من الق

ٚيمغب60التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ع الكهف 〈لى آخ  ( من سٙڤ
ٚآڗ  –حفظ النصف الثاني من الحزب التاسع   الجزء الخامس من الق

ٚيږ 〈لى آيغ) ع م ٚيمغب40التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
ٚآڗ الجزء -حفظ النصف اأڣل من الحزب العاشٚ  الخامس من الق

ٚيمغب76( 〈لى آيغ )41التاڣع من آيغ ) ع الك  ( من السٙڤ
 ٚ ٚبع الثالن من الحزب العاش ٚآڗ  –حفظ ال  الجزء الخامس من الق

ٚيږ 〈لى آيغ )77التاڣع  من آيغ) ع م ع طڢب16( من سٙڤ  ( من سٙڤ
ٚبع اأخير من الحزب العاشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الخامس من الق

ع طڢ 〈لى آيغ )17يغ )التاڣع من آ ٚيمغب64( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
 ٚ ٚبع اأڣل من الحزب الحادڬ عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق

ع طڢ 〈لى أيغ)6回التاڣع من آيغ ) ٚيمغب98( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
ٙ أعمال السنغ  اختبا

ٚبع الثاني من الحزب الحادڬ عشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ٚيمغب99تاڣع من آيغ )ال ع الك ٚ السٙڤ ع طڢ 〈لى آخ  ( من سٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب الحادڬ عشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ٚيمغب会回التاڣع من أڣل سٙڤ اأنبياء 〈لى آيغ ) ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من الحزب الحادڬ عشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ع اأنبياء 〈لى آيغ )( م会6التاڣع من آيغ ) ٚيمغب7回ن سٙڤ ع الك  (من السٙڤ

 ٚ ٚبع اأڣل من الحزب الثاني عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ٚيمغب76التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ع اأنبياء 〈لى آيغ آخ  ( من سٙڤ

ٚبع الثاني من الحزب الثاني عشٚ ٚآڗ  -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ع ا ٚيمغب24لحج 〈لى آيغ )التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع الثالن من الحزب الثاني عشٚ ٚآڗ  -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ع الحج 〈لى آيغ )2回التاڣع من آيغ ) ٚيمغب回1( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

 ٚ ٚبع اأخير من الحزب الثاني عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء السادٝ من الق
ع 回2التاڣع من آيغ ) ٚيمغ( من سٙڤ ع الك ٚ السٙڤ  الحج 〈لى آخ

ٚٙ: اسږ   :Course title (会التاڣع ڣالحفظ )امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (会10会)سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الهٖف   :Course objectivesمن امقٚ

ٙ على ٚٙ ينبغي يكڤڗ الطالظ قاد   :بنهايغ امق

ٚتلغ ڣمجڤدع، ڣحفظ سٙڤ من  ٚاءع م ٚآڗ ق ٚاءع الق ٚآڗ، ڣتتقن ق ٚاءع الق صڤڗ اللساڗ من اللحن ڣالخطأ عنٖ ق

ٚيږ ٚآڗ الك  الق

The course aims to   

ٚجاػ التعليږ:  ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ(مخ ٚفغ ڣامها  )الفهږ ڣامع

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚيږ غير الجزئيڗ امخصصغ للحفظ ٚآڗ الك  .تاڣع جزئيڗ من الق

 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا أثناء التاڣع

ٚيږ باتقانمن ٚآڗ الك  .غير أجزاء التاڣع حفظ جزئيڗ من الق

ٚآڗ ڣالتڤاص ي بهاب  التخلق ب¨داب الق
ٚيبغ في اأجزاء امحفڤظغ ٚفغ معاني األفاظ الغ  .مع

 .االت季ام ب¨داب التاڣع
 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا في تاڣع اأجزاء امحفڤظغ

ٚيږب ٚآڗ الك  التاڣع امجڤدع للق

ٚيږب تطبيق ما  ٚآڗ الك ٚفتهابحفظ بعض سٙڤ الق  جاء في اآياػ أحكام ڣمع

ٚيږب ٚآڗ الك ٚاءع الق  يكتشف اأخطاء أثناء ق

ٚاءعب  يصڤب أخطاء الزماء أثناء الق

ٚيږ تعليمًا صحيحًاب ٚآڗ الك ٙع على تعليږ الناٝ الق  يكتسظ القٖ
ٚيبغب ٚف على معاني األفاظ الغ  يتع

ٚاءع اآياػ  يطبق ما يتعلمڢ عنٖ ق

ٚاءع ڣتصڤيظ أخطائهږتقييږ الزماء أثناء   الق

ٚاءع الصحيحغ من الخاطئغ  تميي季 الق

ٚج اأحكام التجڤيٖيغ  يستخ

 تطبيق ما دلت عليڢ اآيغ من أحكام ڣآداب

ٚين ڣالتعامل معهږ  التڤاصل مع اآخ

ٚاءع أمام الطاب ٚ حاجز الخڤف من الق  كس

ٚاٙب  تستخٖم تطبيقاػ اأجهزع اإلكترڣنيغ  في التاڣع ڣالتك

ٚاءعت  صحيح أخطاء الزماء أثناء الق

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغب ٙع على استخٖام مصاد  القٖ
ٚاءع الصحيحغ امجڤدع ٙع على الق  القٖ



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ  ٚآڗ الك     الق

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك  مڤقع تعليږ تجڤيٖ الق

/http://www.learnquran.mohdy.com 
   

 

 

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (会111    )سلږ  会التفسير التحليلي ڣصف مق

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 (ب99( إلى آية )94تفسير آياػ من سورة النحل من آية )

 (ب駕餓回( إلى آية )駕餓餓تفسير آياػ من سورة النحل من آية )

 (ب駕駕回( إلى آية )駕餓6تفسير آياػ من سورة النحل من آية )

 (ب駕駕壊( إلى آية )駕駕介تفسير آياػ من سورة النحل من آية )

 (ب駕介4( إلى آية )駕駕廻سورة النحل من آية )تفسير آياػ من 

 (ب駕介廻( إلى آية )駕介回تفسير آياػ من سورة النحل من آية )

 (ب会6( إلى آية )介廻تفسير آياػ من سورة اأحزاب من آية )

 (ب壊会( إلى آية )回会تفسير آياػ من سورة اأحزاب من آية )

 (ب6( إلى آية )駕تفسير آياػ من سورة لقمان من آية )

 (ب駕介( إلى آية )壊ػ من سورة لقمان من آية )تفسير آيا

 (ب駕9( إلى آية )駕会تفسير آياػ من سورة لقمان من آية )

 (ب6( إلى آية )駕تفسير سورة الحجراػ من آية )

 (ب駕会( إلى آية )壊تفسير سورة الحجراػ من آية )

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚٙ أڗ يكڤڗ  ٙاسغ ه٘ا امق ًٙا على أڗ:يتڤقع بعٖ د  الطالظةالطالبغ قاد

ٚفغ أسباب الن季ڣل، ڣالناسخ ڣامنسڤخ،     ٚآنيغ، ڣمع ٚآنيغ، للڤقڤف على معاني اآياػ الق تفسير العٖيٖ من السٙڤ الق
ٙاستڢ من اآياػ في الحياع ٚها، ڣغيرها من اأمٙڤ التي تساعٖ على تطبيق كل ما تږ د ٙد ٗك ٚاءاػ الڤا   ڣالق

 

ٚٙ: اسږ   :会   Course titleالتفسير التحليلي  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامس مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (会111 )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚابب ٚاءاػ، ڣأڣجڢ اإع ٛه، ڣالق ٚآڗ ڣ〈عجا ٚيظ الق ٚيمغ، ڣأسباب الن季ڣل، ڣغ ع الك ٚ فضل السٙڤ  أڗ ي٘ك

ٚشٖ   〈ليڢ اآياػ من الفڤائٖ العامغ ڣالعقائٖ ڣاأحكام، ڣاأخاځ، ڣالعظاػ ڣالعبرأڗ يعٚف ما ت

ٛه من خال تفسيره ٚيږ، ڣأڣجڢ 〈عجا ٚآڗ الك  أڗ يمي季 أساليظ الق

ٙڗ بيڗ أسلڤب آياػ السٙڤ امكيغ ڣامٖنيغ  أڗ يقا

ٙاسغ التفسير التحليلي ٚين من خال د  أڗ يستنبط مناهج امفس

ٚيږ في معالجغ القضاياأڗ يسهږ في حل بعض  ٚآڗ الك ٚيغ من خال منهج الق  امشكاػ العص

ٚينب ٙكغ مع اآخ ٙاػ امشا  تنميغ مها

ٙيع البحثيغب  ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، ڣعنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ  القٖ

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ ب ٙع على استخٖام مصاد ٚٙبالقٖ  امق

دب    استخٖام  التعلږ اإلكترڣني ڣخاصغ الباڅ بٙڤ

ٙ في التعلږ على شكل مجمڤعاػ  ٙع الحڤا ٙع على 〈دا  القٖ

ٙع على اإلقاء الجيٖب  القٖ

 
ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ العظيږ ٚ   للحافظ ابن كثير  تفسير الق ٙ طيبغ للنش يعدا   هـ1420  ڣالتٛڤ

ٚڣايغ  ٚ الجامع بيڗ فني ال فتح القٖي
ٙايغ في التفسير  ڣالٖ

ع لإمام الشڤكاني ٙ الڤفاءب امنصٙڤ  هـ1418 دا

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ ٚسالغ لإمام الطبرڬ  جامع البياڗ عن تأڣيل آڬ الق  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗالجامع  ٚطبي أحكام الق ٚع لإمام الق ٚيغب القاه ٙ الكتظ امص  هـ1会84 دا

يع البغڤڬ  معالږ التن季يل لإمام ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش  هـ1417 دا
 ٙ ٙ امنثڤ ٙ هجٚب مصٚ لإمام السيڤطي الٖ  هـ 1424 دا

ٚ ڣالتنڤيٚ ٚي ٙ  التح ٚ ابن عاشڤ ٚبيب بيرڣػ للطاه ٙئ الع  هـ1420 مؤسسغ التا
ٚيږ ٚحمن في تفسير كام امناڗ تيسير الك ٚسالغ للعامغ السعٖڬ ال  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗ ٚآڗ بالق ٚ ب بيرڣػ للعامغ الشنقيطي أضڤاء البياڗ في 〈يضاح الق ٙ الفك  هـ141回 دا

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 العزيزجامعغ اأمير سطام بن عبٖ 
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙ  207≪  سヤم  4حٖينڣصف مقٚ

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 امتعلقغ بامعاماػ ڣ النكاح ب ااطاع على مجمڤعغ من اأحادين 

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د
 ٚج ٙڣاياػ عن نفس  يخ ٙڣاياػ الحٖين 〈ڗ كاڗ للحٖين  ٚاد  ٚ مڤاضعڢ من كتظ السنغ مع 〈ي الحٖين ب٘ك

ٚڣاياػ امهمغب ٙځ ال ٚ فڤا ك  الصحابي، ٗڣ

 ٙجغ الحٖين من حين الصحغ ڣالضعف مع بياڗ سبظ الضعفب  يبيڗ د
 ٚاده في البابب ٚ سبظ 〈ي ك ڣد الحٖين 〈ڗ كاڗ لڢ سبظ، ٗڣ  يڤضح سبظ ٙڣ
 ٚيظ الحٖينب ٚيبغ من كتظ غ ٚح الكلماػ الغ  يش
 التڤجيهاػ ڣالفڤائٖ امستنبطغ من الحٖينب ٚ ك  يستنبط اأحكام ٗڣ
 ٚه التعاٙض منهاب ٚڥ في الباب، ڣالجمع بيڗ ما ظاه  يناقش اأحادين اأخ
 ڣجاهغ م¨خ٘هږ من الحٖين أڣ عٖمهاب ٚ ٚٙڣه من امسائل، مع ٗك  يعٖد م¨خ٘ العلماء من الحٖين ما ق

 اأحادين بحين يشمل جميع الكتظ الستغب ٙ ٚاعى تنڤع اختيا  ي

 ٚح اأحادينب  يبيڗ تنڤع الكتظ امعتمٖع في ش

  ( ٙع    10حفظ ما ا يقل عن ًٙا من ضمن اأحادين امختا   ( حٖيثًا مختا

 ( ٙاسغ ما ا يقل عن ٙڥ ڣالكتظ ا 回0د ًٙا من كتاب امعاماػ ڣالنكاح من صحيح البخا  لستغب   ( حٖيثًا مختا

  ٙقام ٙڅ أ ٚافيٖ  ( حٖيثاب   29اأحادين من كتاب امعاماػ ) ڣأط
 ( ٙڅ أحادين كتاب النكاح  ( حٖيثاب20يٖ

 

 

 

 

ٚٙ:اسږ   :Course title 207≪  سヤم  4حديث امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code 207≪  سヤم ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚج ٙڣاياػ عن نفس  يخ ٙڣاياػ الحٖين 〈ڗ كاڗ للحٖين  ٚاد  ٚ مڤاضعڢ من كتظ السنغ مع 〈ي الحٖين ب٘ك
ٚڣاياػ امهمغب ٙځ ال ٚ فڤا ك  الصحابي، ٗڣ

 ٙجغ الحٖين من حين الصحغ ڣالضعف مع بياڗ سبظ الضعفب  يبيڗ د

 ٚاده في البابب ٚ سبظ 〈ي ك ڣد الحٖين 〈ڗ كاڗ لڢ سبظ، ٗڣ  يڤضح سبظ ٙڣ

 ٚيظ الحٖينب ٚيبغ من كتظ غ ٚح الكلماػ الغ  يش

 التڤجيهاػ ڣالفڤائٖ امستنبطغ من الحٖينب ٚ ك  يستنبط اأحكام ٗڣ

 ٚه التعاٙض منهاب ٚڥ في الباب، ڣالجمع بيڗ ما ظاه  يناقش اأحادين اأخ

 ڣجاهغ م¨خ٘هږ من الحٖين أڣ عٖمهاب يعٖد ٚ ٚٙڣه من امسائل، مع ٗك  م¨خ٘ العلماء من الحٖين ما ق

 
ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٙڬ  ٚح صحيح البخا ٙڬ بش ٚ  فتح البا للحافظ أحمٖ بن على بن حج

 العسقانى 
ٚياض،السعڤديغ  ٙ طيبغ،ال  هـ،1426، دا

ٚح   ٚف  النڤڣڥ على مسلږ  ش ٚيا يحى بن ش ك محى الٖين أبٛڤ
 النڤڣڥ،

ٚطبغ،السعڤديغ  هـ،1414 مؤسسغ ق

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٙڥ  ٚح صحيح البخا ٙڥ ش  عمٖع القا
ٙ الٖين أبي محمٖ  للعامغ بٖ

 محمڤد بن أحمٖ العينىب
ٙ الكتظ العلميغ،بيرڣػ  هـ،1421 ،لبناڗدا

ٚح صحيح مسلږ :  ٚڣځ،بيرڣػ،لبناڗ مڤس ى شاهيڗ اشيڗ،ب ب فتح امنعږ ش ٙ الش  هـ،142会 دا

ٙڥبب ٚح صحيح البخا ٙڥ الى ش ٙشاد السا  ا

 

للعامغ شهاب الٖين أحمٖ بن 
الخطيظ القسطانى )بهامشڢ متڗ 

ٚح النڤڣڥ(،  صحيح مسلږ بش
 هـ1会2会 ،امطبعغ اأميريغ ،بڤاځ،مصٚ

ٚح الحافظ جال الٖين سنڗ  النسائى بش

 السيڤطى ڣحاشيغ اامام السنٖڥ،ب
 ،1986 مكتظ امطبڤعاػ اإساميغ،حلظ 

 السندン الحسن ابى ااماュ بشرØ ماجه ابن سنن
 ماجه بن æوائد في الزجاجة مصباØ بحاشية

ンللبوصير 
  .,بيروÌ,لبنان ال×يل دار , 
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 نموذج وصف مقرر
 (210≪  سヤم)    النبوي الحديث تخريج:وصف مقرر 

 

 

 

 

 

 

 
ٚٙ : ڣصف  Module Descriptionمحتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

  ٚتڢ، فڤائٖه، أنڤاعڢب ٚيج من حين: مفهڤمڢ، نشأتڢ، أهميتڢ، ثم ٚف على مفهڤم التخ  يتع

  ٚيفها، ڣالتمثيل لها، ڣصيغ العزڣ عليها ب ٚعيغ من حين: تع ٙ الحٖيثيغ اأصليغ ڣالف ٚف على امصاد  يتع

  ٚف على كتظ ٚ مؤلفيها، ڣبياڗ مناهجها، يتع ٚها، ڣأشه ٙيج من حين: بياڗ امقصڤد بها، ڣأنڤاعها، ڣأشه التخا
 ڣفڤائٖها ڣمي季اتها، ڣسبظ تأليفهاب  

  بيڗ 季ٚج منڢ، ڣيمي ٙ امخ ٙه اأصليغ، ڣيمي季ه عما يشبهڢ من اأحادين في امصٖ ٚج امتعلږ الحٖين من مصاد يخ
 امتابعغ ڣالشاهٖب

 ٚيجيغ امستعملغ في ٗلڊب يعزڣ امتعلږ الحٖين ٙه اأصليغ مستخٖما امصطلحاػ التخ  〈لى مصاد

  ٙڗ بيڗ ألفاظ امتڤڗب ٚيج، ڣيقا ٚيج الحٖين ڣفق األفاظ ااصطاحيغ لفن التخ  يتقن امتعلږ صياغغ تخ

  ٚيج في مكانها امناسظب ٚځ التخ ٚيقغ امناسبغ من ط ٙ الط  يستطيع امتعلږ أڗ يختا

 ٚفغ ا ٚقها، ممي季اتها، يلږ امتعلږ بمع ها، مي季اتها، ط ٚفغ اإسناد من حين: مفهڤمها، تطٙڤ ٚيج  بڤاسطغ مع لتخ
ٚيقغب ٚج منها به٘ه الط  عيڤبها، امؤلفاػ التي يخ

  ٚفغ اإسنادب ٚيج بڤاسطغ مع  يتقن امتعلږ التخ

  :ٚفغ مڤضڤع الحٖين من حين ٚيج بڤاسطغ مع  يلږ امتعلږ التخ

ٚيقغ، ڣخطڤاتها، ڣت - ٚفغ ه٘ه الط ها، ڣمي季اتها ڣعيڤبها، ڣمتى يستحسن استخٖامهابمع  طٙڤ

ٚيقغ مثل الجڤامع ڣالسنڗ ڣامصنفاػ  - ٚفغ امصنفاػ التي تستخٖم معها ه٘ه الط مع
ٙجغ فيهاب ٙكاػ، ڣالكتظ امنٖ  ڣامڤط¨ػ، ڣامستٖ

  ٚفغ بعض الكتظ على ڣجڢ التفصيل كالصحيحيڗ، ڣالسنڗ، ڣكتاب جامع اأصڤل، ڣكتاب يلږ امتعلږ بمع

ٚٙ: اسږ   :Course title             (  210≪)سヤم  النبوي الحديث تخريج امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزهٙقږ امق  :Course Number and code (会210  )سلږ ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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 فتاح كنٛڤ السنغ من حين: م

ٚيج منهاب - ٚتيبها، ڣكيفيغ التخ  ت

ٚفغ مڤضڤع الحٖينب   - ٚيقغ مع ٚيج بڤاسطغ ط  أڗ يتقن امتعلږ التخ

  :ٚفغ صفغ في الحٖين من حين ٚيج بڤاسطغ مع  أڗ يلږ امتعلږ التخ

 ٚفغ ه٘ه ٚج  مع ٚيقغ، ڣخطڤاتها، ڣممي季اتها، ڣعيڤبها، ڣأنڤاع امصنفاػ فيها، ڣأهږ امصنفاػ التي يخ الط
 منها به٘ه

ٚفغ صفغ في الحٖينبيتڤقع  - ٚيج بمع  أڗ يتقن الطاب التخ

ٚيقغ كالكتظ التي اعتنت  - ٚج منها به٘ه الط ٚفغ امصنفاػ التي يمكن أڗ يخ أڗ يلږ امتعلږ بمع
ٚع، أڣ الكتظ التي اعتنت بحال السنٖ أڣ ببياڗ حال امتڗ صحغ  ڣضعفًا، أڣ ڣضعًا أڣ شه

ٚ ب   الكتظ التي اعتنت بحال السنٖ ڣامتڗ معًا، ڣك٘لڊ كتظ امبهماػ، ڣكتظ امتڤات

  : ٚيج بڤاسطغ التقنياػ الحٖيثغ من حين ٚفغ التخ  يلږ امتعلږ بمع

ٚيقغ، ڣممي季اتها، ڣعيڤبها ب  - ٚف ه٘ه الط  مع

ٚٛ البرام - ٚفغ أب  ج ڣ ڣامڤاقع اللكترڣنيغ التي اعتنت باأحادينبمع

ٚيج بڤاسطغ ه٘ه التقنياػب -  أڗ يتقن الطاب عمليًا التخ

  :لڊ من خال ٚقڢ ٗڣ ٚيج بعٖ جمع ط  يتقن امتعلږ صياغغ التخ

ٚاػ اإسنادب - ٙسږ مشج ٙيظ على   التٖ

 صياغغ امتابعاػ ڣالشڤاهٖب -

ٚڣځ امتابعاػب -  بياڗ ف
 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 ٚج ٙه من الحٖين يخ ٚج امصٖٙ في اأحادين من يشبهڢ عما ڣيمي季ه اأصليغ، مصاد  امتابعغ بيڗ ڣيمي季 منڢ، امخ
 بڣالشاهٖ

  ٚيجيغ امستعملغ في ٗلڊب يعزڣ ٙه اأصليغ مستخٖما امصطلحاػ التخ  الحٖين 〈لى مصاد

  ٙڗ بيڗ ألفاظ امتڤڗب  صياغغ يتقن ٚيج، ڣيقا ٚيج الحٖين ڣفق األفاظ ااصطاحيغ لفن التخ  تخ

  ٚيج ٚفغ اإسناديتقن التخ  مڤضڤع الحٖينب  ڣ  بڤاسطغ مع

  ٚيج بڤاسطغ التقنياػ الحٖيثغ ٚفغ التخ  بيلږ بمع

 ٚقڢ ٚيج بعٖ جمع ط  يتقن صياغغ التخ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 امخرج امصدر في اأحاديث من يشبهڢ عما ويميزه اأصلية، مصادره من الحديث يخرجأن 

 بوالشاهد امتابعة بين ويميز منڢ،

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيج أصڤل  ٙاسغ التخ ٙ  اأسانيٖ، ڣد ٙف، مكتبغ الطحاڗ محمڤد الٖكتڤ ٚياض، امعا  هـ1417 بالسعڤديغ ال

ٙاسغ منهج  ب عليها ڣالحكږ اأسانيٖ د
ٙ  تأليف  بن ڣليٖ الٖكتڤ

 العانيب حسن
ٙدڗ عماڗ، النفائس، داٙ  هـ،1416، ب اأ

ٚيج 〈لى امٖخل  ڣاآثاٙ اأحادين تخ
 بب عليها ڣالحكږ

 ٙ  بن الصمٖ عبٖ للٖكتڤ
 عايٖ، بكٚ

ٚفيڗ، داٙ  امٖينغ الط
ع،السعڤديغ  امنٙڤ

14会1،هـ 

 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚاف تحفغ ٚاف بمعٚف اأش  بأبى الحجاج امزڬ، اأط
ٚب ،داٙ  بيرڣػ، اإسامي، الغ

 لبناڗ
 م1999

ٙين ٗخائٚ  مڤاضع على الٖالغ في امڤا
 ب الحٖين

 〈سماعيل بن الغني عبٖ
 النابلس ي

ٚيغ، النشٚ جمعيغ ٛه ٚع، اأ  القاه
 بمصٚ

،1会回2،هـ 

 ب اأسفاٙ في اأسفاٙ حمل عن امغني
ٚحيږ عبٖ الٖين ٛين  ال

ٚا鮭ي،  بالع
ٚياض، طبريغ، مكتبغ،  ال

 السعڤديغ
141回هـ 

ٚايغ نصظ ٚيج في ال ٚياڗ، مؤسسغ بللزيلعي،  الهٖايغ أحادين تخ  هـ،1418 لبناڗ بيرڣػ، ال
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  سلږ( 会会04) 4عقيٖع ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على

 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

 ٚيف امائكغ، ڣمفهڤم اإيماڗ بهږب  تع

 ٙهږب   حكږ اإيماڗ بامائكغ، ڣحكږ 〈نكا

 اأدلغ على اإيماڗ بامائكغب 

 أصناف امائكغ، ڣڣظائفهږ، ڣأدلغ ٗلڊ ب 

 صفاػ امائكغ، ڣأدلغ ٗلڊ ب 

  ٚاػ اإيماڗ بامائكغب  ثم

 ٚيفها، ڣمفهڤم اإيماڗ بهاب  الكتظ: تع

 حكږ اإيماڗ بالكتظ، ڣأدلغ ٗلڊب 

 الحكمغ من 〈نزال الكتظب 

 ٚيف، ڣمڤقف امسلږ من كتظ أهل الكتابب ٚها، ڣما حصل أك簡رها من تح  الكتظ امن季لغ: أشه

  ٚآڗ، ڣخصائصڢ ب  معنى اإيماڗ بالق

 ٚاػ اإيماڗ بالكتظب  ثم

 ٚسڤلب ٚځ بيڗ النبي ڣال ٚسالغ، ڣالف ٚيف النبڤع ڣال  تع

ٚٙ: اسږ   :Course title 4عقيٖع  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 会会04)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٚيفڢ، ڣأ  نڤاعڢ مع اأدلغبالڤحي: تع

 ٚسل، مع اأدلغب  حكږ اإيماڗ بال

 ٚڬ النبڤع ب ٚد على منك ٚسل، ڣال ٚ 〈لى ال  حاجغ البش

  ٚسل على ڣجڢ العمڤم ، ڣامختلف في نبڤتهږ، ڣالقڤل ٚآڗ، ڣعٖد اأنبياء ڣال ٚڣا في الق ٚسل ال٘ين ٗك ال

ٚاجح في ٗلڊب  ال

 ٚسليڗ، ڣخصائصهږ، ڣڣظائفهږب  من季لغ اأنبياء ڣام

 ٚسل فيما بينهږ ب  تفاضل ال

 ٚسلب  عصمغ اأنبياء ڣال

  ٚيفها، ڣعاقتها بمصطلح امعجزع، ڣأنڤاع اآياػ، ڣأمثلغ على آياػ ٚسل ڣاأنبياء: تع دائل النبڤع ،ڣآياػ ال

ٚسلب  اأنبياء ڣال

 ٚع ڣالكهاڗ ٙځ السح ٚاماػ اأڣلياء، ڣخڤا ٚځ بيڗ آياػ اأنبياء ڣك  ب الف

 ڢبدين اأنبياء ڣاحٖ، ڣأدلت 

  ٚد على ٚاػ نبڤع النبي محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣأدلغ ثبڤػ نبڤتڢ صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣال مبش

 الشبهاػ حڤلها ب

 ٙسڤل ه ( ب  معنى ) شهادع أڗ محمًٖا 

 ٙسالغ نبينا محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږ ب  خصائ٨ 

 ختږ النبڤعب 

 ٚيفهما، ڣاأدلغ عليهما، ڣدالتهماب ٚاج: تع ٚاء ڣامع   اإس

ٚسلب ٚاػ اإيماڗ بال  ثم
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚيف امائكغ، ڣمفهڤم اإيماڗ بهږب  يناقش تع

 ٙهږب ٚح حكږ اإيماڗ بامائكغ، ڣحكږ 〈نكا   يش

 ب يعٖد أصناف امائكغ، ڣڣظائفهږ، ڣأدلغ ٗلڊ 

 يبيڗ صفاػ امائكغ، ڣأدلغ ٗلڊ ب 

  ٚاػ اإيماڗ بامائكغب  يعطى أمثلغ لثم

 يصف حكږ اإيماڗ بالكتظ، ڣأدلغ ٗلڊب 

 يبيڗ الحكمغ من 〈نزال الكتظب 

 ٚسڤلب ٚځ بيڗ النبي ڣال ٚسالغ، ڣالف ٚيف النبڤع ڣال  يصف تع

  ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ مع اأدلغبب ٚ ما امقصڤد بالڤحي: تع  يفس

 ٚيف، ڣمڤقف امسلږ من كتظ أهل الكتابب يعٖد ٚها، ڣما حصل أك簡رها من تح  الكتظ امن季لغ: أشه

 ٚسل، مع اأدلغب ٚح ما امقصڤد بحكږ اإيماڗ بال  يش

 ٚڬ النبڤع ب ٚد على منك ٚسل، ڣال ٚ 〈لى ال  يبيڗ حاجغ البش

 ٚسل على ڣجڢ العم ٚآڗ، ڣعٖد اأنبياء ڣال ٚڣا في الق ٚسل ال٘ين ٗك ڤم ، ڣامختلف في نبڤتهږ، يناقش من هږ ال
ٚاجح في ٗلڊب   ڣالقڤل ال

 ٚسليڗ، ڣخصائصهږ، ڣڣظائفهږب ٚ من季لغ اأنبياء ڣام  يفس

 ٚسل فيما بينهږ ب  يعٖد تفاضل ال

 ٚسلب ٚح ما امقصڤد بعصمغ اأنبياء ڣال  يش

 ما القصڤد بٖين اأنبياء، ڣأدلتڢب ٚ  يفس

ٚاػ نبڤع النبي محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣأد ٚد على الشبهاػ ڣصف مبش لغ ثبڤػ نبڤتڢ صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣال
 حڤلها

 ٙسالغ نبينا محمٖ صلى ه عليڢ ڣسلږ ب ييعط  أمثلغ عن خصائ٨ 

 يحٖد ختږ النبڤعب 

 ٚيفهما، ڣاأدلغ عليهما، ڣدالتهماب ٚاج: تع ٚاء ڣامع  بياڗ اإس
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 يبيڗ اأسس الصحيحغ التي يقڤم عليها امجتمع ااسامي 

  هأڗ يستنتج الطالظ季سماػ امجتمع اإسامي ڣما يمي 

  ٚاتڢأڗ يضع الطالظ قائمغ  بمقاصٖ النكاح ڣتم

 ٚځ النكاح ڣأحكامها ٚح الطالظ ف  أڗ  يش

  ٚفغ ٚعيغ منها بمع ٚ الش ٚ الفڤاحش ڣالزڣاج  خط
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

ٚجعيغ أدناهب  ٙدع في قائمغ امڤاد ام ٚٙ ڣيحقق أهٖافڢ، ڣيمكن ااستفادع من الكتظ الڤا ٚداػ امق  ا يڤجٖ كتاب ڣاحٖ يشمل مف

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
 1ط دار ابن خزيمة الحمد دب محمد اإيمان بالكتب

ٚ اأشقٚ اإيماڗ بالكتظ ٙ النفائس عم  ڝ1421 دا

ٚاٙ ٚ اأشقٚ عالږ امائكغ اأب ٙ النفائس عم  ڝ1421 دا
ٚسااػ ٚسل ڣال ٚ اأشقٚ ال ٙ النفائس عم  ڝ1421 دا
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙ  ( 406≪)سلږ:  (1فقه المعامات ): ڣصف مقٚ

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  \أهٖاف امق

 * مٖخل 〈لى فقڢ امعاماػ :  أڣًا:

ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣما يجڤٛ تملكڢ منڢ ڣما ا يجڤٛب -  امال: تع

 أقسام امعاماػ اماليغ 〈جماا، ڣالقڤاعٖ العامغ لكل قسږب -

ٚعيغ ا - ٚاد بها، ڣأقسامها، ڣأسبابها، ڣضڤابطها الش  لعامغب املكيغ: ام

ٙكانڢب - ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣأ  العقٖ: ام

ٚڣطڢ :   * حقيقغ عقٖ البيع ڣش

ٙكانڢب  - ٚيف عقٖ البيع، ڣصيغڢ، ڣأ  تع

ٚطب - ٚعغ عن كل ش ٚڣط صحغ البيع ڣامسائل امتف  ش

 القبض حقيقتڢ، ڣصڤٙهب -

 ثانيًا: البيڤع امنهي عنها : 

 هابالقاعٖع في البيڤع امنهي عنها، ڣحكمغ النهي عن -

ٚاء،  - ٚاء على الش ٚٛ البيڤع امنهي عنها؛ ڣمن ٗلڊ: البيع على البيع ڣالش ٚيف بأب التع
 النجش، بيع الطعام قبل قبضڢب

ٚٙ: اسږ   :Course title (1فقه المعامات ) بامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖامتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 406≪)سلږ ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٚاد بها، أنڤاعها، ڣصڤٙها ڣاأمثلغ عليهاب - ٚٙ: ام  بيڤع الغ

ٚيق بينڢ ڣبيڗ ما يشابهڢ، ڣصڤٙه، ڣحكمڢب - ٚاد بڢ، ڣالتف  بيع العينغ: ام

ٚڣط ف  ي البيع : ثالثًا: الش

ٚڣط صحغ البيعب - ٚځ بينها ڣبيڗ ش ٚاد بها، ڣالف ٚڣط في البيع: ام  الش

ٚعب - ٚڣط الصحيحغ في البيع: ضابطها، ڣصڤٙها، ڣتطبيقاتها امعاص  الش

ٚعب - ٚها على العقٖب ڣتطبيقاتها امعاص ٚڣط الفاسٖع في البيع: ضابطها، ڣصڤٙها، ڣأث  الش

ٚڣط في - ٚتبطغ بالش ٚط البراءع من كل امسائل ام ٚبڤڗ، ڣالبيع بش البيع؛ كمسألغ بيع الع
 عيظب

ٙ في البيع :    ٙابعًا: الخيا

ٚڣعيتڢب - ٚاد بڢ، ڣالحكمغ من مش ٙ في البيع: ام  الخيا

ٚٛ اأحكام امتعلقغ بڢب - ٙ في البيع ڣالضابط في كل قسږ ڣأدلتڢ، ڣأب  أقسام الخيا

ٚاد بها، ڣحكمها،  -  ڣامسائل امتعلقغ بهاباإقالغ في البيع: ام

ٚع :   خامسًا: البيڤع امعاص

ٚعب - ٚڣطڢ، ڣتطبيقاتڢ امعاص ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣش ٚاء: ام ٚ بالش ٚابحغ ل橿م  بيع ام

ٚيق بينڢ ڣبيڗ التڤٙيق، ڣبياڗ أنڤاعڢ، ڣحكږ كل نڤعب - ٚاد بڢ، ڣالتف  بيع التڤٙځ: ام

-  ٛ ٚڣطڢ، ڣحكږ أبٚ ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣش ٚط  بيع التقسيط: ام ٙدع فيڢ كش ٚڣط الڤا الش
ٚ في سٖاد بعضهاب  حلڤل اأقساط عنٖ التأخ

ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣالڤصف الفقهي لكل قسږ، ڣحكمڢ، ڣصڤٙه الحٖيثغب -  التأميڗ: ام

ٚف ڣأحكامهما :   ٚبا ڣالص  سادسًا: ال

د فيڢ من الڤعيٖب  ٚبا ، ڣأقسامڢ، ڣما ٙڣ ٚيف ال  تع

ٚٛ اأح  ٚاد بڢ، ڣأب  كام امتعلقغ بڢبٙبا البيڤع: ام

ٚٛ اأحكام امتعلقغ بڢب  ٚع، ڣأب ٚاد بڢ، ڣصڤٙه القٖيمغ ڣامعاص  ٙبا الٖيڤڗ: ام

ٚ اتحاد العلغ أڣ اختافها، ڣاتحاد   ٚاد بها، ڣالخاف في تحٖيٖها، ڣأث ٚبا: ام علغ ال
 الجنس ڣالنڤع أڣ اختافهماب
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ٚڬ فيڢ، ڣأمثلغ ٗلڊب  ٚبا ڣما ا يج ٚڬ فيڢ ال  ما يج

ٚاد بڢ، ڣحكمڢببيع ال  ٚايا: ام  ع

ٚعب  ٚڬ فيڢ، ڣتطبيقاتڢ امعاص ٚاد بڢ، ڣما يج ٚف: ام  الص

 سابعًا: بيع السلږ ڣبيع ااستصناع ڣأحكامهما :

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣصڤٙهب   السلږ: ام

ٚڣط صحغ السلږب   ش

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣأمثلتڢب   عقٖ ااستصناع: ام

ٚڣط صحغ بيع ااستصناعب  ش

 لٖين ڣعقٖ القٚض ڣأحكامهما :ثامنًا: حقيقغ ا 

ٚيق بينڢ ڣبيڗ القٚض، ڣأسباب ثبڤػ الٖين في ال٘مغ  -  ٚاد بڢ، ڣالتف الٖين: ام
 〈جمااب

ٚاد بڢ، ڣصڤٙهب -   تڤثيق الٖين: ام

ٚاد بها، ڣصڤٙها، ڣحكمهاب -   مسألغ "ضع ڣتعجل": ام

 أسباب سقڤط الٖين ڣأحكام ٗلڊب - 

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، -  ٙكانڢب عقٖ القٚض: ام  ڣأ

 الزيادع في القٚض: مفهڤم الزيادع، ڣصڤٙها، ڣحكږ كل صڤٙعب - 

ٚهن ڣأحكامڢ   :  تاسعًا: عقٖ ال
ٙكانڢب -  ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣأ ٚهن: ام  ال

ٚهنب -  ٚڣط صحغ ال  ش

ٚهنب -   مؤڣنغ ال

ٚهنب -  ٚٛ اأحكام امتعلقغ بال  أب

ًٚا: عقٖ الضماڗ ڣعقٖ الكفالغ :     عاش

ٙكانڢ، ڣأنڤاعڢ من جهغ اللزڣم ڣعٖمڢبعقٖ الضماڗ: ا -  ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣأ  م

ٚڣط صحغ الضماڗب -   ش
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ٚجڤع عليڢب -  ٚ امترتظ على الضماڗ، ڣأحكام ال  اأث

ٚځ بينڢ ڣبيڗ الضماڗب -  ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣالف  عقٖ الكفالغ: ام

 ما تصح فيڢ الكفالغ ڣما ا تصحب - 

 ضماڗب اأحڤال التي تنقلظ فيها الكفالغ 〈لى- 

 الحادڬ عشٚ: عقٖ الحڤالغ ڣأحكامڢ :  

ٚځ بينڢ ڣبيڗ غيره، ڣحكمڢب -  ٚاد بڢ، ڣالف  عقٖ الحڤالغ: ام

ٚڣطهاب -  ٙكاڗ الحڤالغ ڣش  أ

ٚاف الحڤالغ ڣالتفصيل في ٗلڊب  -   أحكام العاقغ بيڗ أط

ٚع، ڣتكييفها الفقهي، ڣحكمهاب -  ٚاد بها، ڣصڤٙها القٖيمغ ڣامعاص  السفتجغ: ام

ٙيغ ڣأحكامڢ : ا   لثاني عشٚ: عقٖ العا

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣفضلهاب -  ٙيغ: ام  عقٖ العا

ٙتڢ من اأمڤال ڣما ا تجڤٛب -  ٚڣط صحتها، ڣما تجڤٛ 〈عا ٙيغ ڣش ٙكاڗ العا  أ

ٚع عليهاب  -  ٙيغ، ڣنفقتها، ڣأخ٘ اأج  ضڤابط استعمال العا

ٚجڤع عنهاب -  ٙيغ، ڣأحكام ال  ضماڗ العا

 لڤديعغ ڣأحكامڢ :الثالن عشٚ: عقٖ ا 

ٚاد بڢ، ڣحكمڢب -   عقٖ الڤديعغ: ام

 الڤاجظ على امڤَدعب - 

 يٖ امڤَدع، ڣاأحڤال التي يضمن فيهاب - 

ٚد، ڣدعڤڥ التلف، ڣنحڤ ٗلڊب -   أحكام اختاف امڤِدع ڣامڤَدع في ال
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚٙ الى تعلږ أحكام  -  امعاماػبيهٖف امق

ًٙا على أڗ:. - ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ب - ٚيفڢ، ڣأقسامڢ، ڣما يجٛڤ تملكڢ منڢ ڣما ا يجٛڤ ٚح امال: تع  يش

 يناقش مٖخل 〈لى فقڢ امعاماػ ب  -

ٚح القاعٖع في البيڤع امنهي عنها، ڣحكمغ النهي عنهاب -  يش

ٚاد بڢ،  - ٚيف بيع العينغ: ام ه، ڣحكمڢبالتع ٚيق بينڢ ڣبيڗ ما يشابهڢ، ڣصٙڤ  ڣالتف

ٚعيغ العامغب - ٚاد بها، ڣأقسامها، ڣأسبابها، ڣضڤابطها الش  يبيڗ املكيغ: ام

 يصف البيڤع امنهي عنهاب  -

ٚطب - ٚعغ عن كل ش ٚڣط صحغ البيع ڣامسائل امتف  يعٖد ش

ٚعب - ٚ البيڤع امعاص  يفس

ٚڣط في البيعب -  يعٚض قائمغ بالش

ٚ امسائل ام - ٚط البراءع من كل عيظب يفس ٚبڤڗ، ڣالبيع بش ٚڣط في البيع؛ كمسألغ بيع الع  ٚتبطغ بالش

ٚٛ اأحكام امتعلقغ بڢب - ٙ في البيع ڣالضابط في كل قسږ ڣأدلتڢ، ڣأب  يعطي أمثلغ أقسام الخيا

ٙ في البيعب -  يحٖد الخيا

ٚاد بها، ڣحكمها، ڣامسائل امتعلقغ بهاب - ٚيف اإقالغ في البيع: ام  التع

ٚعبينت - ٚڣطڢ، ڣتطبيقاتڢ امعاص ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣش ٚاء: ام ٚ بالش ٚابحغ ل橿م  قٖ بيع ام

يق، ڣبياڗ أنڤاعڢ، ڣحكږ كل نڤعب - ٚيق بينڢ ڣبيڗ التٙڤ ٚاد بڢ، ڣالتف ځ: ام  بياڗ بيع التٙڤ

ه الحٖيثغب - ٚاد بڢ، ڣأقسامڢ، ڣالڤصف الفقهي لكل قسږ، ڣحكمڢ، ڣصٙڤ ٚيف التأميڗ: ام  التع

ٚبا ڣالص -  ٚف ڣأحكامهمابيصف ال

ٚعب - ٚڬ فيڢ، ڣتطبيقاتڢ امعاص ٚاد بڢ، ڣما يج ٚف: ام  يناقش الص

ٚڣط صحغ بيع السلږ ڣصحغ بيع ااستصناعب -  يعٖد ش
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ٚ اتحاد العلغ أڣ اختافها، ڣاتحاد الجنس ڣالنڤع  - ٚاد بها، ڣالخاف في تحٖيٖها، ڣأث ٚبا: ام ٚح علغ ال يش

 أڣ اختافهماب

 بع ڣأحكامهمايڤضح بيع السلږ ڣبيع ااستصنا -

 ببياڗ حقيقغ الٖين ڣعقٖ القٚض ڣأحكامهما -

ٚهن ڣأحكامڢ -  بيعطي أمثلغ عن عقٖ ال

 بيبيڗ عقٖ الضماڗ ڣعقٖ الكفالغ -

ٚڣط صحغ الضماڗب -  يبيڗ ش

ٚيقغ عقٖ الحڤالغ ڣأحكامڢ - ٚح ط  بيش

ٚڣطهاب - ٙكاڗ الحڤالغ ڣش  يضع قائمغ بأ

ٙيغ ڣأحكامڢب - ٚيقغ عقٖ العا  بياڗ ط

ٙيغ  - ٙكاڗ العا بيعٖد أ ٙتڢ من اأمڤال ڣما ا تجٛڤ ٚڣط صحتها، ڣما تجٛڤ 〈عا  ڣش

ٚع عليهاب - ٙيغ، ڣنفقتها، ڣأخ٘ اأج  يحٖد ضڤابط استعمال العا

ٚيقغ عقٖ الڤديعغ ڣأحكامڢ - ٚح ط  بيتناڣل بالش

ٚد، ڣدعڤڥ التلف، ڣنحڤ ٗلڊب -  يڤضح أحكام اختاف امڤِدع ڣامڤَدع في ال

 

ٚجاػ  ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ(مخ ٚفغ ڣامها  التعليږ: )الفهږ ڣامع

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚفغ امعاماػ اماليغ ڣأقسامها ڣقڤاعٖها ب -  مع
ٚڣطڢب - ٙكانڢ، ڣش ٚفغ عقٖ البيع، ڣأ  مع
ٚفغ البيڤع امنهي عنها، ڣأنڤاعها ب  -  مع
ٚتبظغ بهاب  - ٚڣط في البيع، ڣامسائل ام ٚفغ الش  مع
ٙ في البيع ، ڣأقسامڢ ب  - ٚفغ الخيا  مع
ٚع، ڣأحكامهاب - ٚفغ البيڤع امعاص  مع

ٚځ بينهما ب - ٚهما، ڣالف ٚفغ عقٖ الضماڗ ڣعقٖ الكفالغ، ڣأث  مع
ٚفغ عقٖ الحڤالغ ڣأحكامڢب -  مع
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ٙيغ ڣأحكامڢب - ٚفغ عقٖ العا  مع
ٚفغ الڤديعغ ڣأحكامڢ ب  مع

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الفقڢ،ب الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  ، ش
 العزيز

ٚياض ٚشٖ، ال م، 2008هـز1429 ، مكتبغ ال
 2ط

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
تحقيق دب عبٖ ه قٖامغ 

 التركي، دب عبٖالفتاح الحلڤ

ٚياض ٙ عالږ الكتظ، ال  ، دا
م، 1996هـز1417

 会ط

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش

ابن عثيميڗ، محمٖ بن صالح 
ٚ بن سليماڗ  تحقيق عم

 الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  م2002هـز1422 ، دا

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ، صالح بن  اڗالفٛڤ ٚياض فٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会م، 2002هـز

 1ط

ٚح منهج السالكيڗ ڣتڤضيح  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي حسن أبڤ  ال

 ٛ  لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
م، 2001هـز1422

 1ط

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 

الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
عبٖه بن محمٖ، امطلق، 

ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

ٚياض ٙ الڤطن للنشٚ، ال  مٖا
14会会م، 2012هـز

 2ط
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (≪41≪)سلږ (≪) الفقه صولاڣصف مق

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚڣطڢب ٚاد بااجتهاد، ڣش  أڣًا: ام

ٙ على امخالفب ٚ ٗلڊ في اإنكا  ثانيًا: ما يسڤٹ فيڢ ااجتهاد، ڣما ا يسڤٹ فيڢ، ڣأث

ٚاد بالتقليٖ ڣحكمڢب ڣامسائل التي يجٛڤ فيها التقليٖ، ڣامسائل التي ا يجٛڤ فيها ، ما يجظ على العامي عنٖ ثالثا: ام
ٚخ٨، ڣحكږ تتبعهاب  تعٖد امجتهٖينب ڣحكږ اأخ٘ بال

ٚ الفتڤڥ بغير علږ، ڣضڤابط الفتڤڥب ٚاد بالفتڤڥ، ڣعظږ مسؤڣليتها، ڣخط  ٙابعًا: ام

ٚڣط امفتي، ڣآداب امفتي ڣامستفتيب  خامسًا: ش

 العلماء في دفع التعاٙض، ڣمن季لغ الترجيح من ٗلڊبسادسًا: التعاٙض ڣالترجيح  : معنى التعاٙض ڣالترجيح، ڣمناهج 

ٙضغ  ٚځ الترجيح بيڗ اأدلغ امتعا ٙاڅ ما يستحق التقٖيږ منها ڣما يستحق التأخير ، ڣط ٚتيظ اأدلغ، ڣ〈د سابعًا: ت
 نقليغ كانت أڣ عقليغب

ٛل، ڣأقسام  الن ٙاسغ النڤا ٛل، ڣحكږ د ٙاسغ فقڢ النڤا ٛل، أهميغ د ٚيف فقڢ النڤا ٛلب ثامنًا: تع  ڤا

ٛل: امجتهٖ امطلق، امجتهٖ امقيٖ، تجز[ ااجتهاد ٚ في فقڢ النڤا ٛل: أحڤال الناظ  تاسعًا: ااجتهاد في النڤا

ٛلغ،  ٚاعيها  امجتهٖ قبل الحكږ في النا ٛلغ ، ڣالضڤابط التي ي ٙاسغ حكږ النا ًٚا:  ااجتهاد الجماعي ڣ أهميتڢ في د عاش
ٚاعيها ا تهٖ أثناء  ٛلغب  ڣالضڤابط التي ي  بحن النا

ٚفغ حكږ  ٚها في مع ٚيع مع بياڗ أث ٙ التش ٚجڤع 〈لى مصاد ٛل:  ال ٚف على أحكام النڤا الحادڬ عشٚ: منهجيغ التع
ٛلغ ڣتطبيقاػ ٗلڊب    ٚفغ حكږ النا ٚها في مع ٚجڤع 〈لى مقاصٖ مع بياڗ أث ٛلغ ڣتطبيقاػ ٗلڊ، ڣال  النا

ٚفغ حك ٚه في مع ٚيج الفقهي مع بياڗ أث ٛلغ ڣتطبيقاػ ٗلڊالثاني عشٚ: التخ  ږ النا

 

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title (≪) الفقه صولا بامق

 ٙ  Pre-requisites for this course :N/A (2412)سلږ(2) الفقه أصول امتطلظ السابق للمقٚ

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered الخامسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (会41会)سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٛل   معرفة ااجتهاد والتقليد والفتوڥ والنوا

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚڣطڢب - ٚاد بااجتهاد، ڣش  يڤضح ام

ٚ ٗلڊ في  - ٚح ما يسڤٹ فيڢ ااجتهاد، ڣما ا يسڤٹ فيڢ، ڣأث ٙ على امخالفبيش  اإنكا

ٚاد بالتقليٖ ڣحكمڢ، ڣامسائل التي يجٛڤ فيها التقليٖ، ڣامسائل التي ا يجٛڤ فيها، ما يجظ على  - يبيڗ ام

 العامي عنٖ تعٖد امجتهٖينب 

ٚخ٨، ڣحكږ تتبعهاب -  يناقش حكږ اأخ٘ بال

ٚ الفتڤڥ بغير علږ، ڣضڤابط الفت - ٚاد بالفتڤڥ، ڣعظږ مسؤڣليتها، ڣخط ٚ ام  ڤڥبيفس

ٚڣط امفتي، ڣآداب امفتي ڣامستفتيب -  يعٖد ش

يبيڗ التعاٙض ڣالترجيح: معنى التعاٙض ڣالترجيح، ڣمناهج العلماء في دفع التعاٙض، ڣمن季لغ الترجيح  -

 من ٗلڊب

ٚځ الترجيح بيڗ اأدلغ  - ٙاڅ ما يستحق التقٖيږ منها ڣما يستحق التأخير، ڣط ٚتيظ اأدلغ، ڣ〈د ت

ٙضغ نقليغ كانت أڣ   عقليغبامتعا

ٛلب  - ٛل، ڣأقسام النڤا ٙاسغ النڤا ٛل، ڣحكږ د ٙاسغ فقڢ النڤا ٛل، أهميغ د ٚيف فقڢ النڤا  تع

ٛل: امجتهٖ امطلق، امجتهٖ امقيٖ،  - ٛل: أحڤال الناظٚ في فقڢ النڤا يعطي أمثلغ عن ااجتهاد في النڤا

 تجز[ ااجتهادب

ٛلغ، ڣالضڤ  - ٙاسغ حكږ النا ٚاعيها امجتهٖ قبل الحكږ يڤضح ااجتهاد الجماعي ڣأهميتڢ في د ابط التي ي

ٛلغب ٚاعيها ا تهٖ أثناء بحن النا ٛلغ، ڣالضڤابط التي ي  في النا

ٚفغ حكږ  - ٚها في مع ٚيع مع بياڗ أث ٙ التش ٚجڤع 〈لى مصاد ٛل: ال ٚف على أحكام النڤا يتبع منهجيغ التع

 ٛ ٚفغ حكږ النا ٚها في مع ٚجڤع 〈لى مقاصٖ مع بياڗ أث ٛلغ ڣتطبيقاػ ٗلڊ، ڣال  لغ ڣتطبيقاػ ٗلڊب   النا

ٛلغ ڣتطبيقاػ ٗلڊب   - ٚفغ حكږ النا ٚه في مع ٚيج الفقهي مع بياڗ أث  يعطي أمثلغ التخ
 

 

 

 

 

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚفغ    ٚڣطڢب مع  معنى ااجتهاد، ڣش

ٚفغ         حكږ تجز[ ااجتهادبمع

ٚيق بيڗ    امسائل التي ا يسڤٹ فيها ٗلڊب بيڗ امسائل التي يسڤٹ فيها ااجتهاد ڣ التف

ٚځ بينڢ ڣبيڗ اإتباعب تحٖيٖ     معنى التقليٖ ،ڣحكمڢ ،ڣالف

ٙاڅ      معنى الفتڤڥ ،ڣ ضڤابطهاب 〈د

ٙضغ نقليغ كانت أڣ عقليغب ااطاع على   ٚځ الترجيح بيڗ اأدلغ امتعا  ط

ٚفغ    ٙاستڢب مع ٛل، ڣمٖڥ أهميتڢ ڣحكږ د  فقڢ النڤا

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب 

 هـ,.6≫4≓, ≓ط دار التدمرية, الرياض السلمي, عياض بن نامي, أصول الفقه الãي ا يسع الفقيه جهله,  

 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

  اأشقر, محمد سليمان اﾝواضح في أصول اﾝفقه,  -1
,  دار اﾝنفائس, دار اﾝسام, 

  اأردن
   هـ.1425, 2ط

 اﾝمستصفى,  ,  -2

 اﾝغزاﾝي, محمد بن محمد, 

تحقيق محمد عبد اﾝسام 
 عبد اﾝشافي

  هـ,  1413, 1ط   اﾝعلمية, بيروتدار اﾜﾝتب 

 اإحﾜام في أصول اأحﾜام, ,  -3
 اآمدي, علي بن أبي علي

 تحقيق عبد اﾝرزاق عفيفي

اﾝمﾜتب اإسامي, بيروت, 
  ﾝبنان

 بٖڣڗ 

  هـ,  1414, 1ط  دار اﾜﾝتبي, مصر.  اﾝزرﾜشي, بدر اﾝدين محمد اﾝبحر اﾝمحيط,   -4

اﾝطوفي, سليمان بن عبد  شرح مختصر روضة اﾝناظر ,  -5
اﾝقوي, تحقيق عبد اه 

 اﾝترﾜي

 هـ,.1407, 1ط مؤسسة اﾝرساﾝة, بيروت

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 会112 )سلږ 1التفسير امڤضڤعيڣصف مق

 

 

 

 

 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق
 مٖخل 〈لى التفسير امڤضڤعي:

ٚيف التفسير امڤضڤعيب  تع

 أهميغ التفسير امڤضڤعي، ڣأهٖافڢب

هب  نشأع التفسير امڤضڤعي ڣتطٙڤ

ٚڥ، ڣالعلڤم امساعٖع لڢب  عاقغ التفسير امڤضڤعي بأنڤاع التفسير اأخ

ٚيقغ البحن في كل نڤعب  أنڤاع التفسير امڤضڤعي، ڣط

ع النحل من آيغ ) ٚآڗ: آياػ من سٙڤ  (92( 〈لى آيغ)90من ڣصايا الق

ٚاء من آيغ ) ع اإس  (27( 〈لى آيغ)2会آياػ من سٙڤ

ٚاء من آيغ ) ع اإس  (会1( 〈لى آيغ)28آياػ من سٙڤ

ٚاء من آيغ ) ع اإس  (会回( 〈لى آيغ)会2آياػ من سٙڤ

ٚاء من آيغ ) ع اإس  (ب会9( 〈لى آيغ )会6آياػ من سٙڤ

ٚع من آيغ )من أحكام التعا ع البق ٚڬ:آياػ من سٙڤ  (ب22回( 〈لى آيغ )219مل اأس

ٚع من آيغ ) ع البق  (ب2会2( 〈لى آيغ )226آياػ من سٙڤ

ٚع من آيغ ) ع البق  (ب2会7( 〈لى آيغ )2会会آياػ من سٙڤ

ع النساء من آيغ )  (ب10( 〈لى آيغ )1آياػ من سٙڤ

ع الطاځ من آيغ )  (ب7( 〈لى آيغ )1آياػ من سٙڤ

ع امؤمنڤڗ من آيغ )من صفاػ عبا    (11( 〈لى آيغ )1د ه امؤمنيڗ:  آياػ من سٙڤ

ٚقاڗ من آيغ ) ع الف  (76( 〈لى آيغ )6会آياػ من سٙڤ

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 1التفسير امڤضڤعي امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادٝ مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (  会112  )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2  الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚف ٚف على أهميغ التفسير  التع على نڤع جٖيٖ من التفسير فيحصل التكامل العلمي في التفسير، ڣالتع

ٙ الجٖيٖع  ٛ اأفكا ٚڣ ٚ[يغ الشاملغ للحلڤل عنٖ تجٖد حاجاػ امجتمعاػ، ڣب امڤضڤعي من حين مساهمتڢ في ال

ٚآڗ في معالجتڢ للمشاكل اإنسانيغ بشتى اأساليظب ٚ دٙڣ  الق ٛ في  على الساحغب فيستشع ٚ جڤانظ اإعجا ليتٖب

ٚآڗ العظيږ   الق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚآڗ لها أڗ ٚف الطالظ على تفسير اآياػ تفسيرًا مڤضڤعيًا، ڣكيفيغ تناڣل الق  .يتع

 أڗ يحٖد كيفيغ معالجغ التفسير امڤضڤعي لبعض القضايا التي يحتاج 〈ليها امجتمع. 

 ٚعيغ ٚع على اأسس الش ٚفغ الشاملغ أهميغ تكڤين اأس  امع

 ٚف على أنڤاع اأنكحغ ٚفغ في مجال  التع يادع امع الصحيحغ ڣالباطلغ؛ لإسهام في حل امشاكل ڣالقضايا ٛڣ
 .التخص٨

 ٚيق بينهما ٙاڅ العاقغ بيڗ التفسير التحليلي ڣامڤضڤعي ڣالتف   .〈د

 ٚيع الزڣاج ڣالطاځ ڣغيره ٙع على استقصاء امعلڤماػ ڣتحليلها من امنهج اإسامي في تش  القٖ

 ٙاسغ امشكاػ امعقٖع ٚيقغ البحن فيهما، ڣڣضع مقترحاػ  د نسبيًا في مجال الطاځ البٖعي ڣالسني، ڣط
ٚع لحلها  مبتك

 ٚآنيغ ٚيقغ تكڤين ڣحٖع مڤضڤعيغ لبعض اآياػ الق  أڗ يستنبط ط

 حاجز الخڤف ٚ ٙاػ اإلقاء لكس  . مها

 ٚين ٙكغ مع اآخ ٙاػ امشا  .تنميغ مها

 ٚيغ من خال من ٚيږ في معالجغ القضاياأڗ يسهږ في حل بعض امشكاػ العص ٚآڗ الك  هج الق

 ٙيع البحثيغ ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، ڣعنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ   .القٖ

  ٙ ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامقٚ ٙع على استخٖام مصاد  .القٖ

 د    .استخٖام  التعلږ اإلكترڣني ڣخاصغ الباڅ بٙڤ

 في التعلږ على شكل مجمڤعاػ ٙ ٙع الحڤا ٙع على 〈دا  القٖ

 ٖٙع على اإلقاء الجي  .القٖ

 

 

 

 



  
               

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك ٚاف   التفسير امڤضڤعي لسٙڤ الق نخبغ من العلماء بإش

  أبدب مصطفى مسلږ
ٙاساػ العليا  كليغ الٖ

جامعغ  -ڣالبحن العلمي 
ٙقغ   الشا

14会1 هـ  

ٙ القلږ، دمشق للٖكتٙڤ مصطفى مسلږ مباحن في التفسير امڤضڤعي   دا
 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 

 

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚآڗ العظيږ يع  للحافظ ابن كثير  تفسير الق ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش   هـ1420  دا
ٚ الجامع بيڗ فني ٚڣايغ  فتح القٖي ال
ٙايغ في التفسير  ڣالٖ

ع لإمام الشڤكاني ٙ الڤفاءب امنصٙڤ  هـ1418 دا

ٚحمن في تفسير كام امناڗ ٚيږ ال ٚسالغ للعامغ السعٖڬ تيسير الك  هـ1420 مؤسسغ ال
ڬب الٖمام للٖكتٙڤ مساعٖ الطياٙ فصڤل في أصڤل التفسير ٙ ابن الجٛڤ  هـ1420 دا

ٚآڗ ٚسالغ لإمام الطبرڬ  جامع البياڗ عن تأڣيل آڬ الق  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗ ٚطبي الجامع أحكام الق ٚع لإمام الق ٚيغب القاه ٙ الكتظ امص  هـ1会84 دا

يع البغڤڬ  معالږ التن季يل لإمام ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش  هـ1417 دا
 ٙ ٙ امنثڤ ٙ هجٚب مصٚ لإمام السيڤطي الٖ  هـ 1424 دا

ٚ ڣالتنڤيٚ ٚي ٙ  التح ٚ ابن عاشڤ  للطاه
ٚبيب  مؤسسغ ٙئ الع التا

 بيرڣػ
 هـ1420

ٚآڗ ٚآڗ بالق ٚ ب بيرڣػ للعامغ الشنقيطي أضڤاء البياڗ في 〈يضاح الق ٙ الفك  هـ141回 دا



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  208≪  سヤم: ڣصف مق

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚئيس ؟ ٚٙ ال  ما هٖف امق

ٚٙ الى حفظ ما ا يقل عن ) ٙاسغ ما ا يقل عن )10يهٖف امق ٚٙ ڣد ٙع من ضمن أحادين امق ( 回0( أحادين مختا

ٙع من جڤامع كلږ النبي   ڣأحادين اأحكامب     حٖيثًا مختا

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚئيس ؟ ٚٙ ال  ما هٖف امق
ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

ٙڣاياػ عن  - ٙڣاياػ الحٖين 〈ڗ كاڗ للحٖين  ٚاد  ٚ مڤاضعڢ من كتظ السنغ مع 〈ي ٚج الحٖين ب٘ك يخ

ٚڣاياػ امهمغب ٙځ ال ٚ فڤا ك  نفس الصحابي، ٗڣ

ٙجغ الحٖين من حين الصحغ ڣالضعف مع بياڗ سبظ الضعفب -  يبيڗ د

ٚاده في البابب يڤضح - ٚ سبظ 〈ي ك ڣد الحٖين 〈ڗ كاڗ لڢ سبظ، ٗڣ  سبظ ٙڣ

ٚيظ الحٖينب - ٚيبغ من كتظ غ ٚح الكلماػ الغ  يش

ٚ التڤجيهاػ ڣالفڤائٖ امستنبطغ من الحٖينب - ك  يستنبط اأحكام ٗڣ

ٚه التعاٙض منهاب - ٚڥ في الباب، ڣالجمع بيڗ ما ظاه  يعٖد اأحادين اأخ

ٚ ڣجاهغ م¨خ٘هږ من الحٖين أڣ عٖمهابيعٖد م¨خ٘ العلماء من الحٖين ما  - ٚٙڣه من امسائل، مع ٗك  ق

ٙ اأحادين بح - ٚاعى تنڤع اختيا  ين يشمل جميع الكتظ الستغ ي

 ٚح اأحادينب  يحٖد تنڤع الكتظ امعتمٖع في ش
 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 208≪  سヤم 回حٖين امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادس  مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code 208≪  سヤم ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ  الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: يفترض  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚج أڗ ٚاد مع السنغ كتظ من مڤاضعڢ ب٘كٚ الحٖين يخ  الحٖين ٙڣاياػ 〈ي

 ٙجغ يبيڗ أڗ  بالضعف سبظ بياڗ مع ڣالضعف الصحغ حين من الحٖين د

 ڣد سبظ يڤضح أڗ كٚ سبظ، لڢ كاڗ 〈ڗ الحٖين ٙڣ ٚاده سبظ ٗڣ  بالباب في 〈ي

 ٚح أڗ ٚيبغ الكلماػ يش ٚيظ كتظ من الغ  بالحٖين غ

 كٚ اأحكام يستنبط أڗ  بالحٖين من امستنبطغ ڣالڤائٖ التڤجيهاػ ٗڣ

 ٚڥ  اأحادين يعٖد أڗ ٚه ما بيڗ ڣالجمع الباب، في اأخ  بمنها التعاٙض ظاه

 ٚٙڣه ما الحٖين من العلماء م¨خ٘ يعٖد أڗ  بعٖمها أڣ الحٖين من م¨خ٘هږ ڣجاهغ ٗكٚ مع امسائل، من ق

 ٚاعى أڗ   الستغ الكتظ جميع يشمل بحين اأحادين اختياٙ تنڤع ي

 ٚح في امعتمٖع الكتظ تنڤع يحٖد أڗ  باأحادين ش

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح صحيح  ٙڬ بش  فتح البا

ٙڬ  ا  لبخا

ٚ العسقانى  ٚياض،السعڤديغطيبغ داٙ للحافظ أحمٖ بن على بن حج  ڝ1426 ب،ال

ٚح النڤڣڥ على مسلږ  ٚيا يحى بن شٚف النڤڣڥ، ش ك ٚطبغ،السعڤديغ محى الٖين أبٛڤ  هـ،1414 مؤسسغ ق
 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٙڥ  ٚح صحيح البخا ٙڥ ش  عمٖع القا
ٙ الٖين أبي محمٖ محمڤد بن  للعامغ بٖ

 أحمٖ العينىب
ٙ الكتظ  دا

 العلميغ،بيرڣػ،لبناڗ
 هـ،1421

ٚح صحيح مسلږ : ٚڣځ،بيرڣػ،لبناڗ مڤس ى شاهيڗ اشيڗ،ب ب فتح امنعږ ش ٙ الش  هـ،142会 دا

ٙڥبب ٚح صحيح البخا ٙڥ الى ش ٙشاد السا  ا

 
للعامغ شهاب الٖين أحمٖ بن الخطيظ القسطانى 

ٚح النڤڣڥ(،  )بهامشڢ متڗ صحيح مسلږ بش
،امطبعغ اأميريغ 

 بڤاځ،مصٚ،
1会2会هـ 

ٚح الحافظ جال الٖين  سنڗ النسائى بش

 السيڤطى ڣحاشيغ اامام السنٖڥ،ب
 

مكتظ امطبڤعاػ 
 اإساميغ،حلظ

1986، 

ٚح الحافظ جال الٖين  سنڗ النسائى بش

 السيڤطى ڣحاشيغ اامام السنٖڥ،ب
 

مكتظ امطبڤعاػ 
 اإساميغ،حلظ

1986، 

ٚح ماجڢ ابن سنڗ  السنٖڥ الحسن ابى اامام بش

 ماجڢ بن ٛڣائٖ في الزجاجغ مصباح بحاشيغ
 للبڤصيرڥ 

 الجيل داٙ ،
 ،بيرڣػ،لبناڗ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 سلږ回 (会会0回 )عقيٖع ڣصف 

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

 :ٚاليڤم اآخ 

  ٚيفڢ، ڣمعنى اإيماڗ بڢ، ڣحكمڢ، ڣأدلتڢب  تع

 ڣدالتها، ڣأدلتهاب ٚ  أسماء اليڤم اآخ

 ٚعب ٛل اآخ  منا

 على ڣجڢ اإجمالب ٚ ٙ اإيماڗ باليڤم اآخ  آثا

 :ٚاط الساعغ  أش

 ٚاط الساعغب ٚيف ڣاأدلغ على أش  تع

 ٗ ه تعالى بعلږ ڣقتها، ڣالحكمغ في ٙ ٚب قيام الساعغ، ڣاستئثا  لڊبق

 ٚيفها، ڣأمثلتها، ڣأدلتهاب ٚڥ: تع ٚاط الساعغ الصغ  أش

  ٚها،  ڣأدلتهاب ٚيفها، ڣحص ٚاط الساعغ الكبرڥ: تع  أش

 ٚاط الساعغ على الڤاقع ب  ضڤابط تن季يل ما أخبر بڢ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ من أش

 ٚاط الساعغب  امخالفڤڗ أهل السنغ في أش

 نهايغ الٖنيا ڣقيام الساعغب 

 ٚاػ اإيما ٚاط الساعغبثم  ڗ بأش

 :أحكام امڤػ ڣالبرٛخ 

ٚٙ: اسږ   :回 Course titleعقيٖع  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادٝمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 会会0回)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:
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 ٚيفڢ، ڣعاماتڢ، ڣأدلتڢ، ڣأقسام الناٝ عنٖ حصڤلڢب  ااحتضاٙ، تع

  امڤػ: حقيقتڢ، ڣمسمياتڢ، ڣحكږ اإيماڗ بڢب 

 ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢب  البرٛخ: تع

 ٚها ٚڣح، ڣمستق ٚاد بال ٙڣاح ب  ام ٚځ بينها ڣبيڗ النفس، ڣ〈بطال دعڤڥ التناسخ ڣتحضير اأ  في البرٛخ، ڣالف

 ڣنكير، ڣأدلغ ٗلڊب ٚ  فتنغ القبر ڣسؤال منك

 ٚځ بيڗ ضغطغ امؤمن ڣضغطغ الكافٚب  ضغطغ القبر: معناها، ڣاأدلغ عليها، ڣالف

 ٚين 〈جماًا   ب ٚد على امنك  أدلغ ع٘اب القبر ڣنعيمڢ، ڣال

 ڗبڣقڤع الع٘اب ڣا ٚڣح ڣالبٖـ  لنعيږ على ال

 أنڤاع ع٘اب القبرب 

 أسباب ع٘اب القبرب 

  امستثنڤڗ من فتنغ القبر ڣع٘ابڢ، مع اأدلغب 

  عٚض امقعٖ على اميت: معناه، ڣأدلتڢب 

  أسباب النجاع من ع٘اب القبرب 

  ٚٛځ على ٗلڊب ٚع أڣ ال ، ڣحكږ أخ٘ اأج ٚآڗ على القبٙڤ  حكږ تاڣع الق

 ٚڣعغ ڣاممنڤعغب ٙع القبٙڤ امش  ٛيا

 انتفاع اأمڤاػ بسعي اأحياء، ڣأقڤال العلماء في ٗلڊ مع ااستٖال ڣامناقشغ ڣالترجيحب 

 ب  النفٔ في الصٙڤ

 ٚاد بالنفٔ فيڢ ب ، ڣام ٚيف الصٙڤ  تع

 ب  اأدلغ على النفٔ في الصٙڤ

 ب  املڊ امڤكل بالنفٔ في الصٙڤ

 هابعٖد النفخاػ، ڣما يترتظ على كل من 

 حقيقغ الصعق ، ڣامستثنڤڗ منڢ ب 

 البعن:

 ٚيف البعن، ڣصفتڢ، ڣمفهڤم اإيماڗ بڢب  تع

 اأدلغ النقليغ ڣالعقليغ على البعنب 

 ض للمڤتى، ڣما يستثنى منڢب  أكل اٙأ
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 ٙڣاح 〈لى أجسادها عنٖ البعنب  عڤد اأ

 أڣل من يبعن، مع اأدلغب 

 بعـن العبــٖ علـى مــا مــاػ عليــڢ، ڣدليلڢب  

 ٚد عليهږ 〈جماًا   ب ٚڣڗ للبعن ڣالنشٙڤ ڣال  امنك

 الحشٚ: 

 ٚيف الحشٚ، ڣاأدلغ عليڢب  تع

 ض ڣالسماڣاػ يڤم القيامغب  تبٖيل اٙأ

 الناٝ بعٖ البعنب ٚ  صفغ حش

 كسڤع العباد يڤم امعاد، ڣأڣل الخائق كسڤع في امحشٚب 

 أحڤال الناٝ في امحشٚب 

 ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢب  الجمع: تع

 العٚض، ڣالحساب ڣالجزاء:

 ٚب تعالى للفصل بيڗ العباد، ڣتجليڢ في امڤقفب  مجيء ال

 ٚصاػ، ڣتكليمڢ الناٝب ٚب تعالى في الع  ٙ[يغ ال

 ٚضاػب ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢ، ڣعٖد الع  العٚض: تع

 أنڤاع العٚض، ڣما يترتظ على كل نڤعب 

ٙ يڤم الحساب، مع اأدلغ ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢ، ڣمقٖا  الحساب: تع

 ٚځ بيڗ العٚض ڣالحسابب  الف

 ثباػ أڗ ه تعالى هڤ ال٘ڬ يتڤلى حساب العبادب〉 

 امستثنڤڗ من الحساب، ڣصفاتهږ، ڣبعض أعيانهږ، ڣعٖدهږب 

 لتها عنٖ ه تعالىب季عٖد الٖڣاڣين ڣمن 

 ٚب تعالى ڣعبٖه، ڣنماٗج من امساءاػ التي دلت عليها النصڤصب  امساءلغ فيما بيڗ ال

ٚيفڢ،  ڣاأدلغ عليڢب الجزاء: تع

 يڤم القيامغب ٚ  جزاء حسناػ الكاف

 أڣل ما يحاسظ عليڢ العبٖ يڤم القيامغ، ڣأڣل ما يقض ى فيڢ ب 

 تعٖد اأشهاد على اإنساڗ يڤم القيامغب 
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 اامتحاڗ يڤم القيامغب 

 اأمږ يڤم القيامغب ٚ  شهادع اأمغ امحمٖيغ على سائ

  ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣاأدلغ  عليڢبالقصاص يڤم القيامغ: تع

  ٖقضاء ه تعالى أمغ محم قبل الخائق يڤم القيامغب 

 صحائف اأعمال، ڣصفاتهاب 

 صفغ أخ٘ الناٝ صحفهږب 

 امي季اڗ:

  اڗ، ڣصفتڢ مع اأدلغ، ڣمعنى اإيماڗ بڢب季ٚيف امي  تع

  ڣناػ( ب ڗ )امٛڤ  اأمٙڤ التي يقع عليها الٛڤ

 اڗ 〈جماًاب季امي ٚ ٚد على من أنك  ال

 ڗبامستثنڤڗ من ال  ٛڤ

 ڗب  أحڤال الناٝ بعٖ الٛڤ

 الحڤض:

 ٚيف الحڤضب  تع

 ٚد على امخالفيڗ 〈جماًاب  صفغ الحڤض، ڣاأدلغ على ٗلڊ، ڣال

  خصڤصيغ أمغ النبي رتهږ، ڣسيماهږب簡ڣد على حڤضڢ ڣك  بالٙڤ

 ٚځ بيڗ الحڤض ڣالكڤثٚب  الف

 ڣدًا الحڤضب  أڣل الناٝ ٙڣ

 ٚمانهږب ڣد الحڤض، ڣأسباب ح ٚڣمڤڗ من ٙڣ  امح

 الحڤض اآڗ، ڣاأدلغ على ٗلڊب ڣجڤد 

ٚاط:  الص

 ٚد على امخالفيڗ 〈جماًاب ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢ، ڣال ٚاط، تع  الص

 ٚاطب  صفغ الص

  ٙد في قڤلڢ تعالى: )ڣ〈ڗ ڣد الڤا ٚاد بالٙڤ ٚاط: صفتڢ، ڣأدلتڢ، ڣأحڤال الناٝ في ٗلڊ، ڣام العبٙڤ على الص
ٙدها(ب  منكږ 〈ا ڣا

 ٚيفها، ڣاأدلغ عليهاب ٚع: تع  القنط



  
               

 

∽ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٚع، ڣالغٚض من ٗلڊب  حبس امؤمنيڗ على القنط

 الشفاعغ:

 ٚيفها، ڣأدلتهاب  الشفاعغ: تع

 الشفاعغ امثبتغ، ڣالشفاعغ امنفيغب 

 من امڤحٖينب ٙ  ڣقت الشفاعغ من دخل النا

  ٚسليڗ  ب شفاعاػ سيٖ ام

 الشافعڤڗ، ڣأنڤاع الشفاعاػب 

 ٚماڗ منهاب  مڤجباػ حصڤل الشفاعغ، ڣمڤجباػ الح

 الجنغ:

 ٚيف الجنغ، ڣأسما[هاب  تع

 اأدلغ على الجنغب 

 ڣجڤد الجنغ اآڗ، ڣمكانها، ڣاأدلغ على ٗلڊب 

 اأدلغ ب ٚ  أبٖيغ الجنغ مع ٗك

  ٙجاتهږ فيهاب  صفغ الجنغ، ڣصفاػ أهلها، ڣد

   يغ ه في الجنغ: صفتها، ڣأحكامها، مع اأدلغب]ٙ 

 ٚماڗ منهاب  مڤجباػ دخڤل الجنغ، ڣمڤجباػ الح

 الناٙ:

 ٚيف الناٙ، ڣأسما[ها ب  تع

 اأدلغ على الناٙب 

 اآڗ، ڣمكانها، ڣاأدلغ على ٗلڊب ٙ  ڣجڤد النا

 ٚد على امخالفيڗ 〈جماًا  ب  أبٖيغ الناٙ، ڣال

 ٙكاتهږ فيها ب  صفغ الناٙ، ڣصفاػ أهلها، ڣد

 مڤجباػ دخڤل الناٙ، ڣمڤجباػ الڤقايغ منهاب
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

 يضع قائمغ أحكام امڤػ ڣالبرٛخب 

 ٚاط الساعغ  بيناقش أش

  ٚيفڢ، ڣ ٚح اليڤم اآخٚ: ڣيڤضح تع  معنى اإيماڗ بڢ، ڣحكمڢ، ڣأدلتڢبيش

 ب ٚيف النفٔ في الصٙڤ  التع

 على ڣجڢ اإجمالب ٚ ٙ اإيماڗ باليڤم اآخ  يبيڗ آثا

  ٚاط الساعغبيصف  اأدلغ على أش

 ڣدالتها، ڣأدلتهاب ٚ  يعٖد أسماء اليڤم اآخ

  يعٚض قائمغ 

  ٙڣاحب ٚځ بينها ڣبيڗ النفس، ڣ〈بطال دعڤڥ التناسخ ڣتحضير اأ ٚها في البرٛخ، ڣالف ٚڣح، ڣمستق ٚاد بال ٚ ام  يفس

 ض ڣالسماڣاػ يڤم القيامغب  يصف الحشٚ: ڣتبٖيل اٙأ

 ٚب تعالى للفصل بيڗ العباد، ڣتجليڢ في امڤقفب يبيڗ  العٚض، ڣالحساب ڣالجزاء: مجيء ال

  ڣناػ(ب ڗ )امٛڤ  امي季اڗ: ڣاأمٙڤ التي يقع عليها الٛڤ

 ٚاط الساعغ على الڤاقع ب  يعطي أمثلغ لضڤابط تن季يل ما أخبر بڢ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ من أش

 ٚاط الس  اعغبيحٖد امخالفڤڗ أهل السنغ في أش

 ٚيف ااحتضاٙ، ڣعاماتڢ، ڣأدلتڢ، ڣأقسام الناٝ عنٖ حصڤلڢب  التع

 ٚد على امخالفيڗ 〈جماًاب ٚاط، ڣاأدلغ عليڢ، ڣال ٚح ما هڤ الص  يش

  ٚٛځ على ٗلڊب ٚع أڣ ال ، ڣحكږ أخ٘ اأج ٚآڗ على القبٙڤ  بياڗ حكږ تاڣع الق

 ٚيف أسباب ع٘اب القبرب  تع

  ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢ، ڣ ٙ يڤم الحساب، مع اأدلغيڤضح الحساب: تع  مقٖا

 ٚيفڢ، ڣاأدلغ عليڢب ڣتعٖد اأشهاد على اإنساڗ يڤم القيامغب ٚح الجزاء: تع  يش

 ٚيفها، ڣأدلتها، ڣالشفاعغ امثبتغ، ڣالشفاعغ امنفيغب  يبيڗ ما امقصڤد بالشفاعغ: تع

  ٚاد ٚاط: صفتڢ، ڣأدلتڢ، ڣأحڤال الناٝ في ٗلڊ، ڣام ٙد في قڤلڢ تعالى: يناقش ما هڤ العبٙڤ على الص ڣد الڤا بالٙڤ

ٙدها(ب  )ڣ〈ڗ منكږ 〈ا ڣا

  ًٚد على امخالفيڗ 〈جماا ٚح الحڤض: ڣصفغ الحڤض، ڣاأدلغ على ٗلڊ، ڣال  بيش
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ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 بأحكام امڤػ ڣالبرٛخب ڣضع قائمغ

ٚح ٚيفڢ، ڣمعنى اإيماڗ بڢ، ڣحكمڢ، ڣأدلتڢب ش  اليڤم اآخٚ: ڣيڤضح تع

ٚاط الساعغ على الڤاقع ب〈  عطاء  أمثلغ لضڤابط تن季يل ما أخبر بڢ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ من أش

ٚ على ڣجڢ اإجمال تبييڗ ٙ اإيماڗ باليڤم اآخ  بآثا

ٚاط   الساعغبمناقشغ أش

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚع ٙ لينغ غالظ عڤاجي الحياع اآخ  - دا

ٚاط الساعغ ڬ يڤسف الڤابل أش ٙ ابن الجٛڤ  ه1416 دا
 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚ اأشقٚ اليڤم اآخٚ ٙ النفائس عم  ڝ1418 دا

 ٙ  ڝ1406 دار عالم الكتب للحافظ البيهقي البعن ڣالنشڤ

ٚ اأشقٚ الجنغ ڣالناٙ ٙ النفائس عم  ڝ1418 دا

ٙ من الكتاب ڣالسنغ  الجنغ ڣالنا
ٚع  امطه

 ڝ1422 مطبعغ سفير سعيٖ بن ڣهف القحطاني
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ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
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   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ 

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ ٚع ڣصف مق ٙاػ امعاص  سلږ( 会会09)    ام٘اهظ ڣالتيا

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على

 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

 ٚع، ڣسبظ تسميتهاب ٚيف ام٘اهظ امعاص  تع

 ٚعب ٚيغ امعاص  أسباب نشأع ام٘اهظ الفك

 سبظ انتقالها للعالږ اإساميب 

 ٚعب ٙاػ امعاص ٚيغ ڣالتيا ٙ السيئغ للم٘اهظ الفك  اآثا

 ٚڬب  مفهڤم الغزڣ الفك

 ٚه، ڣمجااتڢب ٚڬ، ڣمظاه  أهٖاف الغزڣ الفك

 تڢب ٚڬ، ڣخطٙڤ ٙ الغزڣ الفك  آثا

 ٚڬ، ڣأدڣاتڢب  ڣسائل الغزڣ الفك

 ٚڬب  سبل مڤاجهغ الغزڣ الفك

 مفهڤم التنصير ڣصلتڢ بااستعماٙب 

 ٙئ التنصير ڣأهٖافڢب  تا

 ٚينب  ڣسائل التنصير، ڣمجااػ أنشطغ امنص

 ٚد عليهاب ٚين، ڣال  شبهاػ امنص

ٚٙ: اسږ  ٚع      امق ٙاػ امعاص  :Course title        ام٘اهظ ڣالتيا

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A يڤجٖ ا امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered لسادٝامستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ( 会会09)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
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   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ 
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 ر في دڣل العالږ اإساميبڣاقع التنصي 

 ٚعب  ڣسائل التنصير امعاص

 ٚځ مڤاجهغ التنصيرب  ط

 ٙجالڢب  ٚ ٚاځ، ڣنشأتڢ، ڣأشه  مفهڤم ااستش

 ٚاځ، ڣأهٖافڢب  أساليظ ااستش

 ٚاځ امعاصٚب  ڣسائل ااستش

 ٚد عليهږب ٚقيڗ، ڣال  نماٗج من افتراءاػ امستش

 ٚيظ، ڣنشأتڢ، ڣأهٖافڢ، ڣڣسائلڢب  مفهڤم التغ

  ٚيظ امعاصٚبڣسائل  التغ

 ٚأع امسلمغب ٚيبييڗ من قضايا ام  مڤقف التغ

 ٚد عليهاب ٚ في العالږ اإسامي، ڣال ٚيظ امعاص  نماٗج من صٙڤ التغ

 ٚيظب  سبل مڤاجهغ التغ

 ٚبب ها في الغ  مفهڤم العلمانيغ، ڣأسباب ظهٙڤ

 أسباب انتقال العلمانيغ 〈لى العالږ اإساميب 

  امختلفغبصٙڤ العلمانيغ في مجااػ الحياع 

 مڤقف اإسام من العلمانيغب
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   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ 
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚعب ٚيغ امعاص  يضع قائمغ بأسباب نشأع ام٘اهظ الفك

  ٚع، ڣسبظ تسميتهاب ب  يناقش ام٘اهظ امعاص

  ٚح مفهڤم الغزڣ ٚڬبيش  الفك

 ٚڬ، ڣأدڣاتڢب ٚيف بڤسائل الغزڣ الفك  التع

 ٚه، ڣمجااتڢب ٚڬ، ڣمظاه  يبيڗ أهٖاف الغزڣ الفك

  ٚڬبب  يصف سبل مڤاجهغ الغزڣ الفك

 ٚعب ٙاػ امعاص ٚيغ ڣالتيا ٙ السيئغ للم٘اهظ الفك  يعٖد اآثا

 تڢب ٚڬ، ڣخطٙڤ ٙ الغزڣ الفك  يعٚض قائمغ ب¨ثا

 مفهڤم التنصير ڣصلتڢ بااستعماٙب ٚ  يفس

 ٚينبيعط  ي أمثلغ ڣسائل التنصير، ڣمجااػ أنشطغ امنص

 بياڗ ڣاقع التنصير في دڣل العالږ اإساميب 

 ٚد عليهږب ٚقيڗ، ڣال  يعٖد نماٗج من افتراءاػ امستش

 ٚد عليهاب ٚين، ڣال  يحٖد شبهاػ امنص

 ٙجالڢب  ٚ ٚاځ، ڣنشأتڢ، ڣأشه  ينتقٖ مفهڤم ااستش

  ،ٚيظ، ڣنشأتڢ، ڣأهٖافڢ ٚيف بمفهڤم التغ  ڣڣسائلڢبالتع

 ٚأع امسلمغب ٚيبييڗ من قضايا ام  بياڗ مڤقف التغ

 ٚد عليهاب ٚ في العالږ اإسامي، ڣال ٚيظ امعاص  يعٖد نماٗج من صٙڤ التغ

 ٚبب ها في الغ ٚح مفهڤم العلمانيغ، ڣأسباب ظهٙڤ  يش
 يضع قائمغ بأسباب انتقال العلمانيغ 〈لى العالږ اإساميب 

 بالحياع امختلفغمانيغ في مجااػ يڤضح صٙڤ العل 

 يبيڗ مڤقف اإسام من العلمانيغ 
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚعب ٚيغ امعاص  ڣضع قائمغ بأسباب نشأع ام٘اهظ الفك

ٚح  ٚڬبيش  مفهڤم الغزڣ الفك

ٚڬبب   ڣصف سبل مڤاجهغ الغزڣ الفك

ٚع، ڣسبظ تسميتهاب بمناقشغ ام  ٘اهظ امعاص

ٙجالڢب  ٚ ٚاځ، ڣنشأتڢ، ڣأشه  انتقاد مفهڤم ااستش

ٚينب  اعطاء أمثلغ ڣسائل التنصير، ڣمجااػ أنشطغ امنص

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

ٚٙ ڣيحقق  ٚداػ امق ٚجعيغ أدناهبا يڤجٖ كتاب ڣاحٖ يشمل مف ٙدع في قائمغ امڤاد ام  أهٖافڢ، ڣيمكن ااستفادع من الكتظ الڤا

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚع ٚ العقل امڤجز في اأدياڗ ڣام٘اهظ امعاص ٙڬ ڣناص ٚ القفا ٙ الصميعي ناص  ڝ142会 دا

ٚع تنتسظ 〈لى اإسام ٚځ معاص ٚيغ ال٘هبيغ غالظ عڤاجي ف  ڝ1422 امكتبغ العص

ٙع على العالږ اإسامي ٚيظ محظ الٖين الخطيظ الغا ٚ الحٖين تع اػ العص  ڝ1会87 منشٙڤ
ٚڣخ التبشير ڣااستعماٙ ٚ ف ٚيغ مصطفى خالٖين ڣعم  م1986 امكتبغ العص
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (   408≪)سلږ      فقه اأسرةڣصف مق

 

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚاعى  ٙكانڢ، ڣالكفاءع في عقٖ النكاح، ڣبياڗ الصفاػ امستحبغ التي ت ٚيف النكاح ڣبياڗ حكمڢ، ڣحكمتڢ، ڣأ اأڣل: تع

ٚ 〈لى  ٚع للخطبغ، ڣحكږ النظ ٙساػ امعاص ٚعي، ڣأحكام امما ٚاد بها، ڣحكمها الش عنٖ ااختياٙ، الخطبغ: ام

ٚها في عقٖ النكاح، ڣالصٖاځ: امخطڤبغ،  ٚڣط صحغ النكاح، ڣعيڤب الزڣجغ ڣالزڣج ڣأث ٚعيغ، ڣش ڣحٖڣده الش

ٚيفڢ، ڣبياڗ ما يصلح أڗ يكڤڗ صٖاقًا، ڣحكمڢ، ڣحكږ تأجيلڢب  تع

ٚه، ڣالحااػ  ٚاد بڢ، ڣكيفيغ تقٖي ٚأع الصٖاځ كلڢ أڣ نصفڢ، ڣصٖاځ امثل: ام الثاني: الحااػ التي تستحق فيها ام

ٚيږ، ڣحكږ التي ي ٚاد بهن، ڣأقسامهن، ڣتعٖادهن، ڣاأحكام امتعلقغ به٘ا التح ٚماػ في النكاح: ام طبق فيها، ڣامح

ٛهب ٚڣط جڤا  نكاح الكتابيغ، ڣش

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣحكږ 〈عاڗ النكاح، ڣمايحصل بڢ،  الثالن: نكاح الشغاٙز امتعغز التحليلز النكاح بنيغ الطاځ: ام

ٚب بالٖف عليڢ ، ڣليمغ العٝٚ ڣحكږ 〈قامتها، ڣحكږ 〈جابغ الٖعڤع 〈ليها ڣأحڤالها، ڣالحقڤځ الزڣجيغ ڣحكږ الض

ٚاد بها، ڣحكمها، ڣحكمتها، ڣكيفيغ كڤنها  ٚع: ام امشتركغ، ڣحقڤځ الزڣج ڣڣاجباتڢ، ڣحقڤځ الزڣجغ ڣڣاجباتها، ڣالعش

ٚڣفب  بامع

ٚابع: تعٖد الزڣجاػ، ڣمفهڤم العٖل بينهن، ڣكيفيتڢ، ڣأحكام الڤ  ٚه، ال ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣأث طء، ڣآدابڢ، ڣالعضل: ام

ٚيف الخلع، ڣبياڗ حكمڢ،  ٚأع ناشزا، ڣحكږ ٗلڊ، ڣمنهج اإسام في عاجڢ، ڣ تع ٚاد بڢ، ڣما تصير بڢ ام : ام ڣالنشٛڤ

ٚڣط صحتڢ، ڣصيغڢ، ڣأحكام العڤض فيڢب  ڣتكييفڢ، ڣش

ٚځ بينڢ ڣبيڗ الطاځ ڣالخلع، ڣبياڗ ٚيف الفسخ، ڣالف ٚيف الطاځ، ڣبياڗ حكمڢ،  الخامس: تع أحكامڢ، ڣتع

ٚيف طاځ السنغ ڣطاځ البٖعغ، ڣما يتعلق بهما من  ٚيحغ ڣالكنائيغ، تع ٚڣط صحتڢ، ڣصيغڢ الص ڣحكمتڢ، ڣش

ٚٙ:اسږ   :Course title بفقه اأسرة امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادٝمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (     408≪)سلږ     ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٚاد  ٚځ في الطاځ بيڗ امٖخڤل بها ڣغيرها، ڣتعليق الطاځ ڣيمينڢ، ڣأحكام كل منهما، ڣمتعغ الطاځ: ام أحكام، ڣالف

ٙها، ڣحك  مها، ڣمن تثبت لڢببها، ڣمقٖا

ٚڣطڢ،  ٚيف اإياء، ڣبياڗ ش ٚڣطها، ڣحكمها، ڣكيفيغ حصڤلها، ڣحكږ ٗلڊ، ڣتع ٚجعغ، ڣبياڗ ش ٚيف ال السادٝ: تع

ٚڣطڢ، ڣصيغڢ، ڣاأحكام امترتبغ عليڢب ٚيف الظهاٙ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش ٙه، ڣتع  ڣصيغڢ، ڣمٖتڢ، ڣآثا

ٚڣط ڣقڤعڢ، ڣاآث ٚيف اللعاڗ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش ٙ امترتبغ عليڢ، ڣكيفيتڢ، ڣألفاظڢ، ڣلحڤځ النسظ، السابع: تع ا

ٚع في 〈ثباػ النسظ أڣ نفيڢب ٚائن امعاص ٚځ 〈ثباػ النسظ القٖيمغ، ڣالق  ڣط

ٚڣعيتها، ڣأنڤاع امعتٖاػ، ڣحكږ كل نڤع، الزڣجغ التي ا عٖع عليها،  ٚاد بها، ڣالحكمغ من مش الثامن: العٖع ام

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣالحكمغ ٚڣعيتڢ، ڣمن يلزمها، ڣاأشياء التي تجتنبها امحٖع، ڣمكاڗ 〈حٖاد  ڣاإحٖاد: ام من مش

ٚڣجها منڢب ٛڣجها، ڣمتى يجٛڤ خ  امحٖع لڤفاع 

ٙضاع الڤلٖ، ڣحااػ الشڊ في  ٚيږ بڢ، ڣمسؤڣليغ الڤالٖين في 〈 ٙ التح ٚڣطڢ، ڣانتشا ٚاد بڢ، ڣش ٚضاع: ام التاسع: ال

ٚضاع في فسخ  ٙ ال ٚضاع، ڣحكږ كل منها، ڣآثا ٚاتظ ال ٚڣطها، ڣم ٚيف الحضانغ، ڣبياڗ حكمها، ڣش النكاح، ڣتع

 اأحقيغ بهاب

ٚاد بالنفقغ على  ٚ ڣاأن近ى، ڣمڤانع الحضانغ، ڣمسقطاتها، ڣام العاشٚ: اأحق بالحضانغ بعٖ بلڤٹ السابعغ لل٘ك

ٙ الڤاجظ في النفقغ، ڣنفقغ ٚڣطها، ڣما تشملڢ من أنڤاع، ڣالقٖ الزڣجغ الناشز،  الزڣجغ، ڣبياڗ سببها، ڣحكمها، ڣش

ٛڣجها، ڣالنفقغ على اأبناء،  ٚجعيغ ڣالبائن ڣامتڤفى عنها  ٚ الزڣج أڣ غاب، ڣنفقغ امطلقغ ال حكږ النفقغ 〈ٗا أعس

ٚعب ٚٛ قڤاعٖها العامغ، ڣتطبيقاتها امعاص ٙها، ڣأب  حكمها، ڣمقٖا

ٙب: من ت ٙب، الحادڬ عشٚ: النفقغ على الڤالٖين: حكمها، ڣمڤجبها، ڣالنفقغ على اأقا جظ نفقتهږ من اأقا

 ٙ ٚيف اللباٝ، ڣتن季يل اأحكام التكليفيغ على أحڤالڢ، ڣمٖڥ اعتبا ٚڣط ڣجڤب النفقغ عليهږ، ڣتع ٚاتبهږ، ڣش ڣم

ٚأع، ڣاآداب امتعلقغ ب٘لڊب ٚجل ڣام ٚعيغ للباٝ ال ٚف فيڢ، ڣالضڤابط الش  الع

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، الثاني عشٚ: حكږ األبسغ امشتملغ على الصٙڤ ڣكتاباػ ا يفهږ معنا ٚع: ام ها، ڣلباٝ الشه

ٚاد بڢ، ڣأحڤالڢ، ڣحكمڢ، ڣأحكام لبس ال٘هظ ڣالفضغ، ڣحكږ استعمال امحلى ڣامطلي ڣاممڤه  ڣ〈سبال اللباٝ: ام

ٚڣعيتها، ڣضڤابطها، ڣثقظ اأٗڗ ڣاأنف ڣالڤجڢ ڣنحڤها؛ لتعليق الحلي  ٚاد بها، ڣأدلغ مش ٚأع: ام ينغ ام بهما، ٛڣ

ٚطب  ڣالق

 ٚ ٛالغ الشع ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣحكږ 〈 ٚاد بڢ، ڣبياڗ أنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣالنم٨: ام الثالن عشٚ: الڤشږ: ام

ٚاد بڢ،  ٚ ڣتقڤيږ اأسناڗ، ڣاتخاٗ السن من ٗهظ أڣفضغ، ڣالڤصل: ام الزائٖ على الخلقغ، ڣحكږ التفليج ڣالڤش

ٚمڤ  ٚيمڢ، ڣحكږ استخٖام ال ١ الصناعيغ ڣالعٖساػ املڤنغ، ڣعملياػ ڣأنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣالحكمغ من تح

ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣحكمهاب  التجميل: ام
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٙه  ٚفغ أحكام النكاح ڣآثا ٚځ النكاح ڣأحكامهامع  ، ڣف

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣحكږ 〈عاڗ النكاح، -التحليل-امتعغ-يناقش نكاح الشغاٙ - النكاح بنيغ الطاځ: ام

 ڣمايحصل بڢب 

ٚاد بڢ،  - ٚح تعٖد الزڣجاػ، ڣمفهڤم العٖل بينهن، ڣكيفيتڢ، ڣأحكام الڤطء، ڣآدابڢ، ڣالعضل: ام يش

ٚهب  ڣحكمڢ، ڣأث

ٙكانڢ،  - ٚيف النكاح ڣبياڗ حكمڢ، ڣحكمتڢ، ڣأ ٚيف تع  ڣالكفاءع في عقٖ النكاحبالتع

ٚعي، ڣأحكام  - ٚاد بها، ڣحكمها الش ٚاعى عنٖ ااختياٙ، الخطبغ: ام بياڗ الصفاػ امستحبغ التي ت

ٚڣط صحغ النكاحب ٚعيغ، ڣش ٚ 〈لى امخطڤبغ، ڣحٖڣده الش ٚع للخطبغ، ڣحكږ النظ ٙساػ امعاص  امما

ٚأع الصٖاځ كلڢ أڣ نصفڢ، ڣص - ٚه، يبيڗ الحااػ التي تستحق فيها ام ٚاد بڢ، ڣكيفيغ تقٖي ٖاځ امثل: ام

 ڣالحااػ التي يطبق فيهاب

ٚيږ، ڣحكږ  - ٚاد بهن، ڣأقسامهن، ڣتعٖادهن، ڣاأحكام امتعلقغ به٘ا التح ٚماػ في النكاح: ام يصف امح

ٛهبب  ٚڣط جڤا  نكاح الكتابيغ، ڣش

ٚب بالٖف عليڢ، ڣليمغ العٝٚ ڣحكږ 〈قامتها، ڣحكږ 〈جابغ الٖعڤع  -  〈ليها ڣأحڤالهايعٖد حكږ الض

ٚيف اإياء، ڣبياڗ  - ٚڣطها، ڣحكمها، ڣكيفيغ حصڤلها، ڣحكږ ٗلڊ، ڣتع ٚجعغ، ڣبياڗ ش ٚيف ال تع

ٙهب  ٚڣطڢ، ڣصيغڢ، ڣمٖتڢ، ڣآثا  ش

ٚڣطڢ، ڣصيغڢ، ڣاأحكام امترتبغ عليڢب -  مناقشغ مفهڤم الظهاٙ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش

ٙب، يبيڗ النفقغ على الڤالٖين: حكمها، ڣمڤجبها، ڣالنفقغ على اأ - ٙب: من تجظ نفقتهږ من اأقا قا

ٚڣط ڣجڤب النفقغ عليهږ ٚاتبهږ، ڣش  ڣم

ٚع في 〈ثباػ النسظ أڣ نفيڢب - ٚائن امعاص ٚځ 〈ثباػ النسظ القٖيمغ، ڣالق  يعٖد ط

ٙ امترتبغ عليڢ، ڣكيفيتڢ، ڣألفاظڢ، ڣلحڤځ النسظب - ٚڣط ڣقڤعڢ، ڣاآثا ٚح اللعاڗ، ڣبياڗ حكمڢ، ڣش  يش
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ٚڣط صحتڢ، ڣصيغڢ، ڣأحكام العڤض فيڢبيعطي أمثلغ عن الخلع،  -  ڣبياڗ حكمڢ، ڣتكييفڢ، ڣش

يعٚض قائمغ ڣالحقڤځ الزڣجيغ امشتركغ، ڣحقڤځ الزڣج ڣڣاجباتڢ، ڣحقڤځ الزڣجغ ڣڣاجباتها،  -

ٚڣفب ٚاد بها، ڣحكمها، ڣحكمتها، ڣكيفيغ كڤنها بامع ٚع: ام  ڣالعش

ٚځ بينڢ ڣبيڗ الطاځ ڣالخلع، ڣبياڗ أحكا - ٚ الفسخ، ڣالف ٚيف الطاځ، ڣبياڗ حكمڢ، يفس مڢ، ڣتع

ٚيحغب ٚڣط صحتڢ، ڣصيغڢ الص  ڣحكمتڢ، ڣش

ٚيف طاځ السنغ ڣطاځ البٖعغ، ڣما يتعلق بهما من أحكامب - ٚيف ڣالكنائيغ، تع  التع

ٚځ في الطاځ بيڗ امٖخڤل بها ڣغيرها، ڣتعليق الطاځ ڣيمينڢ، ڣأحكام كل منهما، ڣمتعغ بياڗ  - الف

ٚاد بها،  ٙها، ڣحكمها، ڣمن تثبت لڢبالطاځ: ام  ڣمقٖا

ٚاد بڢ، ڣحكمڢب - ٚع: ام  حكږ األبسغ امشتملغ على الصٙڤ ڣكتاباػ ا يفهږ معناها، ڣلباٝ الشه

ٚاد بڢ، ڣأحڤالڢ، ڣحكمڢ، ڣأحكام لبس ال٘هظ ڣالفضغ، ڣحكږ  - يناقش مفهڤم 〈سبال اللباٝ: ام

 استعمال امحلى ڣامطلي ڣاممڤه بهماب

ٚيف مفهڤم اللباٝ - ٚف فيڢ، ڣالضڤابط تع ٙ الع ، ڣتن季يل اأحكام التكليفيغ على أحڤالڢ، ڣمٖڥ اعتبا

ٚأع، ڣاآداب امتعلقغ ب٘لڊب ٚجل ڣام ٚعيغ للباٝ ال  الش

ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣحكږ  - ٚاد بڢ، ڣبياڗ أنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣالنم٨: ام ٚ مفهڤم الڤشږ: ام يفس

ٚ الزائٖ على الخلقغ، ڣحكږ التفليج ٛالغ الشع ٚ ڣتقڤيږ اأسناڗ، ڣاتخاٗ السن من ٗهظ  〈 ڣالڤش

 أڣفضب

ٚمڤ١  - ٚيمڢ، ڣحكږ استخٖام ال ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكمڢ، ڣالحكمغ من تح يبيڗ مفهڤم الڤصل: ام

ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣحكمهاب  الصناعيغ ڣالعٖساػ املڤنغ، ڣعملياػ التجميل: ام

ٚاد بڢ، ڣ  - ٚضاع: ام ٚح ڣاأمثلغ مفهڤم ال ٚيږ بڢ، ڣمسؤڣليغ الڤالٖين يتناڣل بالش ٙ التح ٚڣطڢ، ڣانتشا ش

ٚيف  ٚضاع في فسخ النكاح، ڣتع ٙ ال ٚضاع، ڣحكږ كل منها، ڣآثا ٙضاع الڤلٖ، ڣحااػ الشڊ في ال في 〈

ٚاتظ اأحقيغ بهاب ٚڣطها، ڣم  الحضانغ، ڣبياڗ حكمها، ڣش
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ٙاػ ال٘هنيغ ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  ڣالعمليغ( مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚعيغ ٚفغ أحكام العٖد ڣاإحٖاد امستنبطغ من أدلتها الش  مع

 ٚعيغ ٚضاع ڣالحضانغ امستنبطغ من أدلتها الش ٚفغ أحكام ال  مع

 ٚعيغ ٚفغ أحكام اللباٝ ڣالزينغ امستنبطغ من أدلتها الش  مع

 ٚعيغ ٚفغ أحكام العٖد ڣاإحٖاد امستنبطغ من أدلتها الش  مع

 

 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الفقڢ،ب الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  ، ش
 العزيز

ٚياض ٚشٖ، ال 2008هـز1429 ، مكتبغ ال
 2م، ط

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ الناشٚاسږ  اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
قٖامغ تحقيق دب عبٖ ه 

التركي، دب عبٖالفتاح 
 الحلڤ

ٚياض ٙ عالږ الكتظ، ال  ، دا
هـز1417

 会م، ط1996

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش

ابن عثيميڗ، محمٖ بن 
ٚ بن  صالح تحقيق عم

 سليماڗ الحفياڗ،

ڬ،  ٙ ابن الجٛڤ ٚياض، دا  ال
هـز1422
 م2002

 اڗ ، املخ٨ الفقهي ،ب اڗ، صالح بن فٛڤ ٚياض الفٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会هـز

 1م، ط2002

ٚح منهج السالكيڗ  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 ڣتڤضيح الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي  ال

 ٛ  حسن أبڤ لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
هـز1422

 1م، ط2001

 ، الفقڢ اميسٚ، ، ، 

الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 
ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

ٚياض ٙ الڤطن للنشٚ، ال  مٖا
14会会هـز

 2م، ط2012
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙ  (414≪)سلږ بالقواعد الفقヰية: ڣصف مقٚ

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚيف القڤاعٖ الفقهيغ ـ أهميتها، ڣحجيتهاب  اأڣل:  تع

ٚياػ الفقهيغ ، أنڤاع القڤاعٖ الفقهيغب ٚځ بيڗ القڤاعٖ الفقهيغ ڣاأصڤليغ ـ ڣالضڤابط الفقهيغ ڣالنظ  الثاني: الف

ٚٛ امؤلفاػ ف  يهابالثالن: مناهج التأليف في القڤاعٖ الفقهيغ، ڣأب

ٚابع: اأمٙڤ بمقاصٖها: معناها ،أهميتها، أدلغ حجيتهاب  ال

ٚڣعب ٙجغ تحت قاعٖع اأمٙڤ بمقاصٖها ڣ تطبيقاتها على الف  الخامس:  أهږ القڤاعٖ امنٖ

ٚڣعب ٙجغ تحتها، تطبيقها على الف  السادٝ: قاعٖع اليقيڗ ا يزڣل بالشڊ : معناها ،أهميتها، أدلغ حجيتها، أهږ القڤاعٖ امنٖ

ٙ أعمال السنغ  اختبا

ٚڣعب ٙجغ تحتها، تطبيقاتها على الف  السابع: قاعٖع امشقغ تجلظ التيسير: معناها ،أهميتها، أدلغ حجيتها، أهږ القڤاعٖ امنٖ

ٚڣعب ٙجغ تحتها، تطبيقها على الف ٚاٙ: معناها ،أهميتها، أدلغ حجيتها، أهږ القڤاعٖ امنٖ ٚٙ ڣا ض  الثامن: قاعٖع ا ض

ٚڣعب التاسع: قاعٖع ٙجغ تحتها، ڣتطبيقاتها على الف  : العادع محكمغ: معناها ، أدلغ حجيتها، أهږ القڤاعٖ امنٖ

ٙجغ تحتها، ڣتطبيقاتهاب ٚ : قاعٖع : 〈عمال الكام أڣلى من 〈همالڢ، معناها، ڣأدلتها، ڣالقڤاعٖ امنٖ  العاش

 ٙجغ تحتها، ڣتطبيقاتهابالحادڬ عشٚ: قاعٖع : )التابع تابع(: معناها، ڣأدلتها، ڣالقڤاعٖ امنٖ

د الن٨(: معناها، ڣأدلتها، ڣتطبيقاتهاب  الثاني عشٚ: قاعٖع )ا مساٹ لاجتهاد في مٙڤ

ٚام(: معناها، ڣأدلتها، ڣتطبيقاتهاب ٚام غلظ الح  الثالن عشٚ: قاعٖع )〈ٗا اجتمع الحال ڣالح

 

ٚٙ: اسږ   :Course title القواعد الفقヰيةبامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ   امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادسمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (414≪سلږ  )ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 والكلية الكبرڥ  الفقهية القواعدمعرفة 

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 امؤلفاػ فيها، ڣمناهج امؤلفيڗب ٛٚ  يضع قائمغ بمبادئ علږ القڤاعٖ الفقهيغ، ڣأنڤاعها، ڣأب

  ٚڣع الفقهيغ يناقش قاعٖع اأمٙڤ بمقاصٖها، ڣأهميتها، ڣأدلغ حجيتها، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف

 ڣامسائل امستجٖعب

  ٚڣع الفقهيغ يبيڗ قاعٖع اليقيڗ ا يزڣل بالشڊ، ڣأهميتها، ڣأدلغ حجتها، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف

 ڣامسائل امستجٖعب

  ٚڣع ڣامسائل يصف قاعٖع امشقغ تجلظ التيسير، أهميتها، ڣأدلغ حجيتها، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف

 امستجٖعب 

  ڣا ٙٚ ٚ قاعٖع ا ض ٚڣع ڣامسائل يفس ٚاٙ، ڣأهميتها، ڣأدلغ حجيتها، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف ض

 امستجٖعب

  ٚڣع ڣامسائل ينتقٖ قاعٖع العادع محكمغ، ڣأهميتها، ڣأدلغ حجيتها، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف

 امستجٖعب 

 ،ٙجغ تحتها  ڣتطبيقاتهاب يعطي أمثلغ قاعٖع 〈عمال الكام أڣلى من 〈همالڢ، ڣأدلتها، ڣالقڤاعٖ امنٖ

 ٙجغ تحتها، ڣتطبيقاتهاب ٚح معنى قاعٖع التابع تابع، ڣأدلتها، ڣالقڤاعٖ امنٖ  يش

 د الن٨، ڣأدلتها، ڣتطبيقاتهاب  يحٖد قاعٖع ا مساٹ لاجتهاد في مٙڤ

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ الطالظ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  ةالطالبغ بعٖ د

 أڗ يعٚف الطالظ القڤاعٖ الفقهيغب

ٚاد اكتسابها: ٙف ام  تڤصيف للمعا

ٚڣع  ٙڅ الطالظ معنى قاعٖع اأمٙڤ بمقاصٖها ، ڣأهميتها ، ڣأدلغ حجيتها ، ڣتطبيقاتها على عٖد من الف أڗ يٖ
 الفقهيغ ڣامسائل امستجٖعب

ٚڣع، قاعٖع امشقغ  ٙجغ تحتها، تطبيقها على الف تجلظ التيسير: معناها ،أهميتها، أدلغ حجيتها، أهږ القڤاعٖ امنٖ
ٚيعغ ڣأنڤاعڢب ٚيق بيڗ امشقغ امعتبرع في التخفيف ڣامشقغ غير امعتبرع ، أسباب التخفيف في الش  التف

ٚاٙ: معناها ،أهميتها،أدلغ حجيتها،أهږ القڤاعٖ امن ٚٙ ڣا ض ٚڣعبقاعٖع ا ض ٙجغ تحتها،تطبيقها على الف ٖ 

ٚڣع الفقهيغ ڣامسائل امستجٖعب ٚف الطالظ القڤاعٖ اأساسيغ ڣأهميتها ڣتطبيقاتها على عٖد من الف  أڗ يع

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
1- 季قڤاعٖ 〈يضاح في الڤجي 

 ،، الكليغ الفقڢ
نڤ1 ٚسالغ مؤسسغ ص鮭ٖي محمٖ، البٙڤ  4ط، هـ1416 ببيرڣػ، ال

ٚڬ  الفقهيغ القڤاعٖ في اممتع -2 ٚياض، للنشٚ ٛدني داٙ ،مسلږ، الٖڣس  ،1ط، هـ1428 ، بال
 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 في ڣتطبيقاتها الفقهيغ القڤاعٖ -1
ٙبعغ ام٘اهظ  ،بهـ1427، 1ط للنشٚ الفكٚ داٙ محمٖ، الزحيلي ،اأ

ٚيغ داٙ ،يعقڤب، الباحسيڗ ، الفقهيغ القڤاعٖ في امفصل -2 ٚياض، التٖم  2ط، هـ14会2،  بال

会- ٖڣالضڤابط الكليغ القڤاع  
ٙدڗ، النفائس داٙ،  عثماڗ محمٖ، شبير ، الفقهيغ  هـ1428، 2ط اأ

4- 季ٚح في الڤجي  الفقهيغ القڤاعٖ ش
ٚيعغ في ٚيږ، ٛيٖاڗ ، اإساميغ الش ٚسالغ مؤسسغ عبٖالك  ،هـ1422، 1ط ببيرڣػ، ال

回- الٖين جال، السيڤطي ، ڣالنظائٚ اأشباه 
، العلميغ الكتظ داٙ، 

 ببيرڣػ
 هـ1411، 1ط



  
       

 

√ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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≒ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  会602 سلږ ڣصف مق

 

 

 

 

 

 

ٚٙ : ڣصف  Module Descriptionمحتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 يبيڗ حكږ القيام بالٖعڤع، مع اأدلغب -

 يڤضح فضل القيام بالٖعڤع 〈لى ه -
ٙكاڗ الٖعڤعب -  يعٖد أ
ٚيف، الحقڤځ( -  .يناقش امٖعڤ )التع
 يبيڗ ڣسائل الٖعڤع ڣأساليبهاب  -

ٚيعغ، اأخاځ(ب -  يحٖد مڤضڤع الٖعڤع )العقيٖع، الش
 يضع قائمغ بأصناف امٖعڤين ڣخصائ٨ دعڤتهږب -
 .يڤضح من هږ امنافقڤڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -
 .يبيڗ من هږ أهل الكتاب، ڣكيفيغ دعڤتهږ -
ٚكڤڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -  .امش
 .كيفيغ دعڤع املحٖڣڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -

ٚف على أهل اأهڤاء، ڣكيفيغ دعڤتهږ  يتع
 ٚعيغ ٚج عن امٖعڤين حسظ الضڤابط الش فع الح ٚځ التيسير ٙڣ  .يبيڗ ط
 حساڗ الظن بامٖع〉 ٚ  .ڤينيفس
 يتغلظ على معڤقاػ الٖعڤعب 
 يعٖد نماٗج من الٖعاعب 
 نماٗج من الٖعاعب 
 ٚځ بيڗ مفهڤم الٖعڤع ڣمفهڤم الحسبغ ٚف الحسبغ في اللغغ ڣااصطاح، ڣالف  .يع
 يبيڗ حكږ الحسبغ. 

 التهاڣڗ بها ٚ  .يڤضح فضل القيام بالحسبغ، ڣخط

ٚٙ: اسږ   :Course title                     الٖعڤع ااحتساب امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السادٝمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (会602 سلږ  )ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 يبيڗ أهميغ الحسبغب 
 ٙكاڗ الحسبغب  يڤضح أ
 ٚح من ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ يش  .هڤ امحتسظ، ام
 ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ  .يبيڗ من هڤ امحتسظ عليڢ، ام
 ٚاد بڢ، ڣأحكامڢب  يبيڗ من هڤ امحتسظ فيڢ، ام
 ٙجاتڢ ڣآدابڢب  يضع ضڤابط ااحتساب ڣد

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

 يبيڗ حكږ القيام بالٖعڤع، مع اأدلغب -

 يڤضح فضل القيام بالٖعڤع 〈لى ه -
ٙكاڗ الٖعڤعب -  يعٖد أ
ٚيف، الحقڤځ( -  .يناقش امٖعڤ )التع
 يبيڗ ڣسائل الٖعڤع ڣأساليبهاب  -

ٚيعغ، اأخاځ(ب -  يحٖد مڤضڤع الٖعڤع )العقيٖع، الش
 يضع قائمغ بأصناف امٖعڤين ڣخصائ٨ دعڤتهږب -
 .يڤضح من هږ امنافقڤڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -
 .يبيڗ من هږ أهل الكتاب، ڣكيفيغ دعڤتهږ -
ٚكڤڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -  .امش
 .كيفيغ دعڤع املحٖڣڗ، ڣكيفيغ دعڤتهږ -

ٚف على أهل اأهڤاء، ڣكيفيغ دعڤتهږ  يتع
 ٚج عن امٖعڤين ح فع الح ٚځ التيسير ٙڣ ٚعيغيبيڗ ط  .سظ الضڤابط الش
 حساڗ الظن بامٖعڤين〉 ٚ  .يفس
 يتغلظ على معڤقاػ الٖعڤعب 
 يعٖد نماٗج من الٖعاعب 
 نماٗج من الٖعاعب 
 ٚځ بيڗ مفهڤم الٖعڤع ڣمفهڤم الحسبغ ٚف الحسبغ في اللغغ ڣااصطاح، ڣالف  .يع
 يبيڗ حكږ الحسبغ. 

 التهاڣڗ بها ٚ  .يڤضح فضل القيام بالحسبغ، ڣخط

  الحسبغبيبيڗ أهميغ 
 ٙكاڗ الحسبغب  يڤضح أ
 ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ ٚح من هڤ امحتسظ، ام  .يش
 ٚاد بڢ، ڣأنڤاعڢ  .يبيڗ من هڤ امحتسظ عليڢ، ام



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٚاد بڢ، ڣأحكامڢب  يبيڗ من هڤ امحتسظ فيڢ، ام
 ٙجاتڢ ڣآدابڢب    يضع ضڤابط ااحتساب ڣد

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚڣط الٖاعيغ ب ٙكانها ڣش ٚف على معنى الٖعڤع ڣأ  التع

 ٚعي ب ٚين باأسلڤب الش  دعڤع اآخ

 معالجغ اأخطاء التي يقع فيها الٖعاع ب 

 بهږ ب ٚ ٚهږ مما يض  تڤعيغ الناٝ بأمٙڤ دينهږ ڣتح٘ي
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

الواردة في قゅئمる المواد المرجعيる  ، ويمكن ااستفゅدة من الكتゆكتゆゅ واحد يشمل مفرداれ المقرر ويحقベ أهدافه ا يوجد
 .أدنゅه

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚسالغ، ط للٖكتٙڤ محمٖ أبڤالفتح البيانڤني، امٖخل 〈لى علږ الٖعڤع  ڝ141回 بيرڣػ،،会مؤسسغ ال

العاقغ بيڗ الفقڢ 
 ڣالٖعڤع

ٙ ابن حزم،  هـب1416 ، بيرڣػ،1ط مفيٖ خالٖ عيٖ، دا

ٙ النفائس، ط بسام العمڤ١، فقڢ الٖعڤع ٙدڗ،1دا  هـب142回 ، اأ

ٛيٖاڗ، أصڤل الٖعڤعب ٚيږ   لعبٖالك
ٚسالغ، طبعغ  مؤسسغ ال
 جٖيٖع منقحغ، بيرڣػ،

142会هـ 

دڬ، ام السلطانيغكاأح  للماٙڣ
ٙ ابن  ، 1قتيبغ، طمكتبغ دا

 الكڤيت،
 هـب 1409

ٚڣف ڣالنهي عن  ٚ بامع اأم
 امنكٚب

 ابن تيميغ، تحقيق صاح امنجٖ،
ٙ الكتاب الجٖيٖ، ط ، 1دا

 بيرڣػ،
1会96هـ 

 آداب الحسبغ
ٚاجعغ  أبي عبٖه السقطي، تحقيق ڣم

 دبحسن الزين
ٚ الحٖين ٙ الفك  هـ ب 1407 دا

الحسبغ في اماض ي 
ٚ بيڗ ثباػ  ڣالحاض

 اأهٖاف ڣتطٙڤ اأسلڤب
ٚني ٚشٖ، ط لعلي بن حسن بن علي الق ٚياض1، مكتبغ ال  هـ141回 ، ال

 



 موذج وصف مقرر
 (عرب3211) ( 1) العربي وصف مقرر النحو

 
  DescriptionModuleوصف حتوى امقرر :

يتكون امقرر من عدة موضوعات تتعلق ما يأي بالتعريف بعلم النحو، وأميته، وبالكلمة وأقسامها، وباإعراب والبناء، 
على أن يتم تطبيق ما  ، وبالفعل وحاات إعرابهوالفعلية اامية راب، وبالنكرة وامعرفة، وباجملتنوعامات اإع

 نية وأحاديث نبوية.يتعلمه الطالب على آيات قرآ

واهدف منها إكساب الطالب مهارات  اإعراب والبناء  من خال جموعة من التدريبات والتطبيقات امتنوعة، الي 
ينفذها الطالب بطريقة فردية أو ماعية، وتنتهي اجلسات خاصة تتضمن التغذية الراجعة ما م دراسته من خال 

  مدى امتاك الطالب للمهارة امرتبطة بأهداف اجلسة.جموعة من امؤشرات الي تقيس 
 

  :Course objectivesمن امقرر اهدف

 أن جيد الطالب مهارة ضبط الكلمة إعرابيا  ي اللغة العربية

 

 

 

 

 :Course title (1اسم امقرر: النحو العربي )

 : Pre-requisites for this course امتطلب السابق للمقرر: ا يوجد

 :Level/year at which this course is offered مستوى امقرر: امستوى السادس

 :Course Number and code عرب3211رقم امقرر ورمزه: 

 Language of teaching course لغة تدريس امقرر: اللغة العربية

  : Credit hours الساعات امعتمدة: ساعتان



 خرجات التعليم:)الفهم وامعرفة وامهارات الذهنية والعملية(

 امقرر أن يكون قادرا على:يفرض أن الطالب /الطالبة بعد دراسة هذه  

معرفة أماط التحليل النحوي للغة العربية ضمن مفردات امقرر وهو تصريف اأماء، وربطه بامستوى الصوي  
 والركيي والداي

 استعمال العامات اإعرابية 

 مييز أركان اجملة اامية.

 تطبيق قواعد نواسخ اجملة اامية

 حليل اجملة الفعلية وإعراب مكوناها ومتعلقاها
 مييز امنصوبات وإعراها

 

 :الكتاب امقرر
 سنة النشر اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب

شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
 مالك 

 هــ1419  دار الراث، القاهرةمكتبة  ابن عقيل

 
 :امراجع امساندة

 سنة النشر الناشر اسم اسم امؤلف اسم الكتاب
 هـ1431 ، الرياضمكتبة الرشد ناجي عبدالعال حجازي على شرح ابن عقيلاإيضاح والتحليل 

 

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (4104)سلږ4التاڣع ڣالحفظڣصف مق

 

 

 

 

 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚآڗ ٚ ة  الجزء السابع من الق  حفظ نصف الحزب الثالن عش
ع امؤمنڤڗ 〈لى آيغ ) ٚيمغب49التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( السٙڤ

 ٚ ٚآڗ  –حفظ النصف الثاني من الحزب الثالن عش  الجزء السابع من الق
ع امؤمنڤڗ 〈لى آيغ )回0التاڣع من آيغ) ٚيمغب92( من سٙڤ ع الك  (من السٙڤ

ٚابع عشٚحفظ النصف اأڣل م ٚآڗ -ن الحزب ال  الجزء السابع من الق
ع امؤمنڤڗ 〈لى آيغ )9会التاڣع من آيغ ) ب20( من سٙڤ ع النٙڤ  ( من سٙڤ

 ٚ ٚابع عش ٚبع الثالن من الحزب ال ٚآڗ  –حفظ ال  الجزء السابع من الق
ع النٙڤ 〈لى آيغ )21التاڣع  من آيغ) ٚيمڢب44( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٚبع اأخير من ٚ  حفظ ال ٚابع عش ٚآڗ -الحزب ال  الجزء السابع من الق
ٚيمغب4回التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ع النٙڤ 〈لى آخ  ( من سٙڤ

 ٚ ٚبع اأڣل من الحزب الخامس عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثامن من الق
ٚقاڗ 〈لى أيغ) ع الف ٚيمغب20التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

ٙ أعمال السنغ  اختبا
ٚبع الثاني ٚآڗ -من الحزب الخامس عشٚ حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ٚقاڗ 〈لى آيغ )21التاڣع من آيغ ) ع الف ٚيمغب回4( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
ٚبع الثالن من الحزب الخامس عشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ٚيمغب回回التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ٚقاڗ 〈لى آخ  ( من سٙڤ الف
ٚبع اأخير من الحزب الخامس عشٚ ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ٚاء 〈لى آيغ ) ع الشع ٚيمغب68التاڣع من أڣل سٙڤ ع الك  (من السٙڤ
 ٚ ٚبع اأڣل من الحزب السادٝ عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ٚاء 〈لى آيغ )69التاڣع من آيغ ) ع الشع ٚيمغب1回9( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
ٚآڗ  -ٚبع الثاني من الحزب السادٝ عشٚحفظ ال  الجزء الثامن من الق

ٚيمغب160التاڣع من آيغ ) ع الك ٚ السٙڤ ٚاء 〈لى آخ ع الشع  ( من سٙڤ
ٚبع الثالن من الحزب السادٝ عشٚ ٚآڗ  -حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ع النمل 〈لى آيغ ) ٚيمغب会回التاڣع من أڣل  سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ
 ٚ ٚبع اأخير من الحزب السادٝ عش ٚآڗ -حفظ ال  الجزء الثامن من الق

ع النمل 〈لى آيغ )会6التاڣع من آيغ ) ٚيمغ回8( من سٙڤ ع الك  ( من السٙڤ

 

ٚٙ: اسږ   :Course title 4التاڣع ڣالحفظامق
   :ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابعمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (4104)سلږٙڣ
 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع
  : Credit hours 2 الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الهٖف   :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د
ٚڣف، ڣحسن الصڤػ ڣاأداء،  〈تقاڗ ٙج الح ٚاعاع أحكام التجڤيٖ، ڣتحقيق مخا ٚتلغ ڣمجڤدع، مع م ٚاءع م ٚآڗ ق تاڣع الق

ٚيږب ٚآڗ الك ٚيږڣ  ڣحفظ سٙڤ من الق ٚآڗ الك ٙع على تعليږ الناٝ الق ٙع ڣامها    اكتساب امقٖ
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على: يفترض  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د
ٚيږ غير الجزئيڗ امخصصغ للحفظ ٚآڗ الك  .تاڣع جزئيڗ من الق

 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا أثناء التاڣع

ٚيږ باتقانمن غير أجزاء التاڣع ٚآڗ الك  .حفظ جزئيڗ من الق

ٚآڗ ڣالتڤاص ي بهاب  التخلق ب¨داب الق
ٚفغ ٚيبغ في اأجزاء امحفڤظغ مع  .معاني األفاظ الغ

 .االت季ام ب¨داب التاڣع
 .تطبيق أحكام التجڤيٖ عمليًا في تاڣع اأجزاء امحفڤظغ

ٚيږب ٚآڗ الك  التاڣع امجڤدع للق

ٚفتهاب ٚيږب تطبيق ما جاء في اآياػ أحكام ڣمع ٚآڗ الك  حفظ بعض سٙڤ الق

ٚآڗ ٚاءع الق ٚيږب يكتشف اأخطاء أثناء ق  الك

ٚاءعب  يصڤب أخطاء الزماء أثناء الق

ٚيږ تعليمًا صحيحًاب ٚآڗ الك ٙع على تعليږ الناٝ الق  يكتسظ القٖ
ٚيبغب ٚف على معاني األفاظ الغ  يتع

ٚاءع اآياػ  يطبق ما يتعلمڢ عنٖ ق

ٚاءع ڣتصڤيظ أخطائهږ  تقييږ الزماء أثناء الق

ٚاءع الصحيحغ من الخاطئغ  تميي季 الق

ٚج اأحكام التجڤيٖيغ  يستخ

 تطبيق ما دلت عليڢ اآيغ من أحكام ڣآداب

ٚين ڣالتعامل معهږ  التڤاصل مع اآخ

ٚاءع أمام الطاب ٚ حاجز الخڤف من الق  كس

ٚاٙب  تستخٖم تطبيقاػ اأجهزع اإلكترڣنيغ  في التاڣع ڣالتك

ٚاءع  تصحيح أخطاء الزماء أثناء الق

ٙ التعلږ اإلكترڣنيغب ٙع على استخٖام مصاد  القٖ
ٚاءع الصحيحغ امجڤدع ٙع على الق  القٖ

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ  ٚآڗ الك     الق

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك  مڤقع تعليږ تجڤيٖ الق

/http://www.learnquran.mohdy.com 
   

 

 



  
               

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  ( 411会  )سلږ   2التفسير امڤضڤعيڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ   DescriptionModuleڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ع ڣمقاصٖها ع، محٙڤ السٙڤ ع، نزڣل السٙڤ ، فضائل السٙڤ ع النٙڤ  بياڗ اسږ سٙڤ

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب 10( 〈لى آيغ )1د

ع النٙڤ من آيغ )  ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب 20( 〈لى آيغ )11د

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (  26( 〈لى آيغ )21د

ع النٙڤ من آيغ )  ع النٙڤ من سٙڤ ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (29( 〈لى آيغ )27د

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب会会( 〈لى آيغ )会0د

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب40( 〈لى آيغ )会4د

ع النٙڤ من ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب4回( 〈لى آيغ )41آيغ ) د

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب 回4( 〈لى آيغ )46د

ع النٙڤ من اآيغ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (回7(〈لى آيغ)回回د

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب60( 〈لى آيغ )回8د

ٙاسغ  آيغ ) ٙ 61د ع النڤ  (ب من سٙڤ

ع النٙڤ من آيغ ) ٙاسغ اآياػ من سٙڤ  (ب64آيغ )( 〈لى 62د

 

 

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title       2التفسير امڤضڤعي امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابع مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code ( 411会    )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2   الساعاػ امعتمٖع:



  
               

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin Abdulaziz  Universit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚف على أهميغ التفسير  ٚف على نڤع جٖيٖ من التفسير فيحصل التكامل العلمي في التفسير، ڣالتع التع

ٚ[يغ الشاملغ للحلڤل  ٙ الجٖيٖع امڤضڤعي من حين مساهمتڢ في ال ٛ اأفكا ٚڣ عنٖ تجٖد حاجاػ امجتمعاػ، ڣب

ٛ في  ٚ جڤانظ اإعجا ٚآڗ في معالجتڢ للمشاكل اإنسانيغ بشتى اأساليظب ليتٖب ٚ دٙڣ  الق على الساحغب فيستشع

ٚآڗ العظيږ  الق
 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚآڗ لها ٚف الطالظ على تفسير اآياػ تفسيرًا مڤضڤعيًا، ڣكيفيغ تناڣل الق  .أڗ يتع

 .أڗ يحٖد كيفيغ معالجغ التفسير امڤضڤعي لبعض القضايا التي يحتاج 〈ليها امجتمع

ٚع على اأسس ٚفغ الشاملغ أهميغ تكڤين اأس ٚعيغ امع  الش

ٚف على  ٚماػ لإسهام التع ٚفغ في مجال التخص٨فضائل اأخاځ ڣامح يادع امع  .في حل امشاكل ڣالقضايا ٛڣ

ٚيق بينهما ٙاڅ العاقغ بيڗ التفسير التحليلي ڣامڤضڤعي ڣالتف   .〈د

ٚيع الزڣاج ڣالطاځ  ٙع على استقصاء امعلڤماػ ڣتحليلها من امنهج اإسامي في تش  ڣغيرهالقٖ

ٚع  ٚيقغ البحن فيهما، ڣڣضع مقترحاػ مبتك ٙاسغ امشكاػ امعقٖع نسبيًا في مجال الطاځ البٖعي ڣالسني، ڣط د
 لحلها

ٚآنيغ ٚيقغ تكڤين ڣحٖع مڤضڤعيغ لبعض اآياػ الق  أڗ يستنبط ط

ٚ حاجز الخڤف ٙاػ اإلقاء لكس  . مها

ٚين ٙكغ مع اآخ ٙاػ امشا  .تنميغ مها

ٚيږ في معالجغ القضاياأڗ يسهږ في حل بع ٚآڗ الك ٚيغ من خال منهج الق  ض امشكاػ العص

ٙيع البحثيغ ٚين شفڤيًا ڣكتابيًا، ڣعنٖ تقٖيږ امشا ٙع على التڤاصل مع اآخ   .القٖ

 ٙ ٙ التعلږ اإلكترڣنيغ، ڣمڤاقع التعلږ على الڤيظ ٗاػ الصلغ بامقٚ ٙع على استخٖام مصاد  .القٖ

داستخٖام  التعلږ     .اإلكترڣني ڣخاصغ الباڅ بٙڤ

ٙ في التعلږ على شكل مجمڤعاػ ٙع الحڤا ٙع على 〈دا  القٖ

ٙع على اإلقاء الجيٖ  .القٖ

 

 

 

 

 

 



  
               

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ    امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

   جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيږ ٚآڗ الك ٚاف   التفسير امڤضڤعي لسٙڤ الق نخبغ من العلماء بإش

  أبدب مصطفى مسلږ
ٙاساػ العليا كليغ  الٖ

جامعغ  -ڣالبحن العلمي 
ٙقغ   الشا

14会1 هـ  

ٙ القلږ، دمشق للٖكتٙڤ مصطفى مسلږ مباحن في التفسير امڤضڤعي   دا
 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 

 

 

 سنغ النشٚ اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب
ٚآڗ العظيږ يع  للحافظ ابن كثير  تفسير الق ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش   هـ1420  دا

ٚڣايغ  ٚ الجامع بيڗ فني ال فتح القٖي
ٙايغ في التفسير  ڣالٖ

ع لإمام الشڤكاني ٙ الڤفاءب امنصٙڤ  هـ1418 دا

ٚحمن في تفسير كام امناڗ ٚيږ ال ٚسالغ للعامغ السعٖڬ تيسير الك  هـ1420 مؤسسغ ال
ڬب الٖمام للٖكتٙڤ مساعٖ الطياٙ فصڤل في أصڤل التفسير ٙ ابن الجٛڤ  هـ1420 دا

ٚآڗ ٚسالغ لإمام الطبرڬ  جامع البياڗ عن تأڣيل آڬ الق  هـ1420 مؤسسغ ال

ٚآڗ ٚطبي الجامع أحكام الق ٚع لإمام الق ٚيغب القاه ٙ الكتظ امص  هـ1会84 دا

يع البغڤڬ  معالږ التن季يل لإمام ٚ ڣالتٛڤ ٙ طيبغ للنش  هـ1417 دا
 ٙ ٙ امنثڤ ٙ هجٚب مصٚ لإمام السيڤطي الٖ  هـ 1424 دا

 ٚ ٚي ٙ  ڣالتنڤيٚالتح ٚ ابن عاشڤ  للطاه
ٚبيب  ٙئ الع مؤسسغ التا

 بيرڣػ
 هـ1420

ٚآڗ ٚآڗ بالق ٚ ب بيرڣػ للعامغ الشنقيطي أضڤاء البياڗ في 〈يضاح الق ٙ الفك  هـ141回 دا



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  (4209 ) سヤمڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 :امقرر علىيشتمل 
 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٙاسغ امڤضڤعيغ لأحادين،ڣأهميها،ڣنشأتها،ڣامؤلفاػ فيهاب ٚاد بالٖ ٚفغ معنى الحٖين امڤضڤعي ڣام  مع

  ٚڣف ڣطبيعغ 〈عادع الكتابغ في الحٖين امڤضڤعي عنٖ امتقٖميڗ بأسلڤب سهل ٚ يتناسظ مع ظ ميس
ٙبط القضايا بعضها ببعض حتي يبرٛ اإسام للناٝ كلڢ متجانسًا متكاماً  ٚ ال٘ڬ نعيشڢ اآڗ ، مع   .العص

  تصحيح كثير من امفاهيږ الخاطئغ التي نشأ عليها كثير من شباب اأمغ امسلمغ اليڤم ، ڣأدػ 〈لى ما نشهٖه
ٚ الجهاد في استخٖام القڤع من خطأ في أسلڤب الٖعڤع 〈لى ه تب ٙڅ ڣتعالى ، مثل ) حص ٚ العبادع  –ا حص

ٚ الخصڤصيغ  د بها  –في الشعائ ٚڥ ڣهك٘اببب التي ٙڣ ٚ على اليٖ ، دڣڗ اأساليظ اأخ ٚ تغيير امنك قص
 الحٖين

 دفع الشبهاػ أڣ الطعڤڗ امڤجهغ 〈لى الحٖين النبڤڬ أيا كاڗ منبعها. 

  حادين النبڤيغ ڣالترابط ڣه٘ا يٖل على الباغغ النبڤيغتعليږ الطالظ مٖڥ التناسق بيڗ اأ. 

 أحكامڢ العامغ ڣمعالجتڢ للمستجٖاػ ٙ ٛماڗ ڣمكاڗ من خال 〈ظها  .بياڗ صاح اإسام لكل 

 ٖٙيظ الطاب على الكتابغ في بعض امڤاضيع ڣجمع اأحادين النبڤيغ في باب ڣاح  .تٖ

 

 

 

ٚٙ: اسږ   :Course title الحديث الموضوعيأسم المقرر :  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابع: مستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code 4209  سヤم ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 ٚفغ  امع

  ٚف الطالظ على مفهڤم الحٖين امڤضڤعييأڗ  تع

 ٙالحٖين اأصليغب ٚف امتعلږ على مصاد  أڗ يتع

 ٚف امتعلږ على العاقغ بيڗ أنڤاع علڤم الحٖين ب  أڗ يتع
 

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  بعٖ د

ٚف الطالظ على مفهڤم الحٖين امڤضڤعييأڗ   تع

 ٙالحٖين اأصليغب ٚف امتعلږ على مصاد  أڗ يتع

ٚف امتعلږ على العاقغ بيڗ أنڤاع علڤم الحٖين ب  أڗ يتع
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
جامع اأصڤل من أحادين 

ٚسڤل           ، ال
ڬ                    ابن اأثير  ٙ الكتظ  الجٙز دا

 العلميغ،بيرڣػ،لبناڗ
 م،             1998

 

ٚاجع امسانٖع  :ام
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٙڬ  ٚح صحيح البخا ٙڬ بش ٚ العسقاني فتح البا ٙ  ابن حج ٚياض،السعڤديغهـ،دا  1426 بطيبغ،ال

ٚح النڤڣڥ على مسلږ   ٚطبغ،السعڤديغ اامام انڤڣڬ  ش  هـ1414 ،مؤسسغ ق

ٚح صحيح ٙڥ ش ٙ العيني عمٖع القا    البٖ

 مڤس ي شاهيڗ اشيڗ فتح امنعږ صحيح مسلږ :
142会 ٙ هـ،دا

ٚڣځ،بيرڣػ،لبناڗب ب  الش
 

ٙڥ  ٚح صحيح البخا ٙڥ الى ش ٙشاد السا  ا

 
 أحمٖ بن الخطيظ القسطانى

1会2会 هـ،امطبعغ اأميريغ
ٚ بب  ،بڤاځ،مص

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 سنڗ النسائى 

 

ٚح الحافظ جال الٖين  بش
السيڤطى ڣحاشيغ اامام 

 السنٖڥ،

مكتظ امطبڤعاػ 
 اإساميغ،حلظ ب

ٙ الجيل ،بيرڣػ،لبناڗب   دا

1986 

 

ٚح اامام ابى  سنڗ ابن ماجڢ بش

بحاشيغ مصباح  الحسن السنٖڥ

ٛڣائٖ بن ماجڢ   الزجاجغ في 
  للبڤصيرڬ 

 

 

ٚح سنڗ أبي داڣد :  عڤڗ امعبڤد ش

 ،ب

للعامغ أبى الطيظ محمٖ 
شمس الحق العظيږ 

 هـ1426أبادڥ،
ٙ ابن حزم، بيرڣػ،لبناڗ   دا

 

ٚح جامع  ڥ ش تحفغ اأحٗڤ

 الترم٘ڥ 

: أبڤ العا محمٖ بن عبٖ 
ڥ، ٙكفٙڤ ٚحمن امبا  ال

 ٙ   الفكٚ،بيرڣػ،لبناڗبدا

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  4211 سヤمڣصف مق

 

 

 

 

 
 

ٚٙ : ڣصف   DescriptionModuleمحتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

ٙاسغ اأسانيٖ:  مٖخل لٖ
ٚح ڣالتعٖيلب ٙڣايتڢ ڣالج  صفغ من تقبل 

ٚاجمهږ  ٚفغ ت ٚجال ڣمع  بكتظ ال
ٙاسغ اإسناد  بخطڤاػ د

 

ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚفغ أهږ امؤلفاػ فيڢب يلږ مفهڤم ٙاسغ اأسانيٖ ڣأهميتڢ ڣفڤائٖه، ڣمع  د

  ٚيج، ڣمناهج ٚح ڣالتعٖيل، ڣالعلل، ڣالتخ ٙاسغ اأسانيٖ بعلڤم مصطلح الحٖين، ڣالج يبيڗ عاقغ د

 امحٖثيڗب 

  ٙاسغ اإسناد ، بمكڤناػ اإسناد ب ٙتباط د  يڤضح ا

 ٚځ بيڗ الحكږ على السنٖ ڣالحكږ على امتڗب  الف

  ٙاسغ اإسناد ڣالحكږ عليڢب  يعطي أمثلغ اآداب التي يجظ على امتعلميڗ التحلي بها عنٖ د

 ٚځ اثباتها العٖالغب ٚڣطها ڣط ٚح مفهڤم العٖالغ ڣش  يش

  ٚفتڢب  يناقش مفهڤم الضبط، ڣكيفيغ مع

 ٚاڣڬ، ڣأقسامها، ڣحكږ حٖين كل منهاب  يعٖد أسباب الطعن في ال

ٚٙ: اسږ   :Course title 4211 سヤم  دراسة اأسانيد امق

:ٙٚ ٚئ   امتطلظ السابق للمق ٚٙ التخ  Pre-requisites for this course :N/A  (会210:)سلږمق

ٚٙ:  مستڤڥ   :Level/year at which this course is offered السابع امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (4211:  )سلږٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ٙع ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٛڣ  التعليـــــــــــــ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ
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 ٚح ڣالتع ٚح مفهڤم الج ٚح يتناڣل بالش ٚ من يقبل قڤلڢ في الج ك ّٚح، ٗڣ ل ڣامج ّٖ ٖيل، ڣأهميتڢ، ڣآداب امع

 ڣالتعٖيلب

  ،ّٚح ل ڣامج ّٖ ٚڣط امع ٚح ڣالتعٖيل، ڣنشأتڢ، ڣأسباب ٗلڊ، ڣمڤقف السلف منڢ، ڣش ٚڣعيغ الج يبيڗ مش

ٚح ڣالتعٖيل امتفق عليها ڣامختلف فيهاب ٚڣط الج ٚاڣڬ، ڣش ٚح ال ٚح ڣما ا يج  ڣما يج

 ٚح ٚح ڣالتعٖيل، ڣأهږ القڤاعٖ في التعامل معڢب يتناڣل بالش  مفهڤم تعاٙض الج

  ٙع ڣبياڗ ٚع ڣالناد ٚح ڣالتعٖيل امشته ٚ ألفاظ الج ك ٚتبغ، ٗڣ ٚح ڣالتعٖيل، ڣألفاظ كل م ٚاتظ الج يمي季 بيڗ م

 مٖلڤاتهاب

 امؤلفاػ امطبڤعغ فيڢب ٚ ٚجال، ڣالتمثيل لكل نڤع بأشه  يعٖد أنڤاع التأليف في ال

  كتظ ٚ ٚ الترجمغ، يصف أشه ٚ اسږ امؤلف، ڣمنهج الكتاب، ڣمادتڢ العلميغ، ڣعناص الضعفاء من خال ٗك

ٚڣاع فيڢ، ڣاألفاظ امستعملغ فيڢب  ڣأقسام ال

  ،ٚيف بأصلڢ، ڣمنهج امزڬ فيڢ ٚجمغ مڤجزع للمؤلف، ڣالتع يستعٚض كتاب "ته٘يظ الكمال" من خال: ت

ٙه، ڣالتع ٚ الترجمغ، ڣمصاد ٚڣعڢ لل٘هبي ڣابن حجٚبڣمادتڢ العلميغ، ڣعناص  ٚيف بف

  ،ٚيظ الته٘يظ" من خال بياڗ منهج امؤلف ٚڬ "الكاشف" ڣ"تق ٚيف بمختص يعٖد ممي季اػ كل منها، ڣالتع

ه، ڣأهميتڢ، ڣمن季لتڢ العلميغب مٛڤ  ڣاصطاحاتڢ، ٙڣ

 يلږ باألفاظ امستعملغ في الحكږ امبٖئيب 

 الكتظ امؤلفغ في أسماء امٖلسيڗب ٚ  يستعٚض أشه

 " اسږ مؤلفڢ، ڣأهميغ الكتاب، ڣمنهج امؤلف في الكتاببكتاب ٚ  الكڤاكظ النيراػ" ب٘ك

 ٙاسغ أحڤالهږب ٚجال، ڣيمي季 بيڗ أقڤال النقاد فيهږ ڣد ٚڣاع من كتظ ال ٚج ال  يستخ

 ٚجالب ٚجڤع 〈لى كتظ ال ٚڣاع من خال ال  يمي季 بيڗ ال

 القڤل فيڢ 〈ڗ كاڗ من امختلف فيهږب يصف ٚ ٚي ٚح ڣالتعٖيل ڣتح ٚاڣڬ من حين الج  من季لغ ال

 ٚجمغ مستڤفيغ لجميع العناصٚب ٚڣاع اإسناد ت  يستعٚض الترجمغ ل

ٚ أڣ الخفي، ڣيتحقق من سامتڢ من التٖليس،  ٚ في أحڤال السنٖ من حين ااتصال ڣاانقطاع الظاه يبيڗ النظ

ٙسال الخفي ڣالجليب  ڣاإ
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٚفغ أهږ امؤلفاػ فيڢب ٙاسغ اأسانيٖ ڣأهميتڢ ڣفڤائٖه، ڣمع  يلږ مفهڤم د
  ٚيج، ڣمناهج امحٖثيڗب ٚح ڣالتعٖيل، ڣالعلل، ڣالتخ ٙاسغ اأسانيٖ بعلڤم مصطلح الحٖين، ڣالج  يبيڗ عاقغ د
  ٙاسغ اإسناد ، بمكڤناػ اإسناد ب ٙتباط د  يڤضح ا
 ٚځ بيڗ ا  لحكږ على السنٖ ڣالحكږ على امتڗالف
 ٙاسغ اإسناد ڣالحكږ عليڢب  يعطي أمثلغ اآداب التي يجظ على امتعلميڗ  التحلي بها عنٖ د
 ٚځ اثباتها العٖالغب ٚڣطها ڣط ٚح مفهڤم العٖالغ ڣش  يش

  ٚفتڢب  يناقش مفهڤم الضبط، ڣكيفيغ مع
 ٚاڣڬ، ڣأقسامها، ڣحكږ حٖين كل منهاب  يعٖد أسباب الطعن في ال

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚيج أصڤل  ٙاسغ التخ ٙ  تأليف ب اأسانيٖ ڣد ٚياض،السعڤديغ مكتبغ الطحاڗ، محمڤد الٖكتڤ ٙف،ال  هـ،1417 امعا

ٙاسغ منهج  ب عليها ڣالحكږ اأسانيٖ د
ٙ  تأليف  حسن بن ڣليٖ الٖكتڤ

 بالعاني،
 هـ،1416

 داٙ
ٙدڗ  النفائس،عماڗ،اأ

ٚيج 〈لى امٖخل  ب عليها ڣالحكږ ڣاآثاٙ اأحادين تخ
 ٙ  بكٚ بن الصمٖ عبٖ للٖكتڤ

 عايٖ،
ٚفيڗ، داٙ  امٖينغ الط

ع،السعڤديغ  ب امنٙڤ
14会1،هـ 

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٚايغ نصظ ٚيج في ال ٚياڗ،بيرڣػ،لبناڗ للزيلعي، الهٖايغ أحادين تخ ٚياڗ،بيرڣػ،لبناڗ بال  1418 هـ،بمؤسسغال

ٚيج في الحبير تلخي٨ ٚح أحادين تخ  هـ،1419 بالعلميغ،بيرڣػ،لبناڗ الكتظ داٙ العسقاني، حجٚ ابن الكبير الش

ٙڣاء ٚيج في الغليل 〈  هـ،140回 باإسامي،بيرڣػ،لبناڗ امكتظ األباني، للشئ السبيل مناٙ أحادين تخ
ٚيج في الهٖايغ  البٖايغ أحادين تخ

ٙڬ،  بالكتظ،بيرڣػ،لبناڗ هـ،عالږ1407للغما
ٙڬ،  هـ،1407 الكتظ،بيرڣػ،لبناڗ عالږ بللغما
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  سلږ(4会06)   6عقيٖع ڣصف مق

 

 

 

 

 

 

 
: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

 :يشتمل امقرر على
 ومتطلباتڢب أهداف امقرر 

 ٚځ بيڗ القضاء ڣالقٖٙب ٚاد بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣالف  ام

 معنى اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣأهميتڢ، ڣحكږ اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣاأدلغ على القضاء ڣالقٖٙب 

 ٚفغ فيڢب ٚد على الطڤائف امنح ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣال  الخڤض في القٖٙ: ام

 جماًاب〉 ٙ ٚاتظ القٖ  م

 ٚتبغ العلږ: ا ٚهبم ٚد على َمْن أنك ٚاد بڢ، ڣأدلتڢ، ڣال  م

 ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣأدلتها، ڣأنڤاع اأقامب ٚتبغ الكتابغ: ام  م

  ٙادع، ڣعاقغ امشيئغ بامحبغ، ڣمڤقف امخالفيڗ من ٚعيب باإ ٚ الش ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣعاقغ اأم ٙادع ڣامشيئغ: ام ٚتبغ اإ م
 ٗلڊ، ڣنقٖهب

 ٚاد به ٚتبغ الخلق: ام   ا، ڣأدلتهابم

  اأسباب بالقٖٙب ٚ  عاقغ الٖعاء ڣسائ

  ٚڅ الڤاجباػ ٙ على ت ٙ على امصائظ أڣ على امعائظ، مع اأدلغ، ڣالجڤاب عن شبهغ ااحتجاج بالقٖ حكږ ااحتجاج بالقٖ
 ڣفعل امعاص يب

    ٚد عليهږ 〈جماًاب  م٘اهظ امخالفيڗ في القٖٙ، ڣال

  ٚاػ اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙب  ثم

 ٙجاتڢب معنى ٚاتبڢ ڣد  اإيماڗ حال اإطاځ ڣالتقييٖ، مع ااستٖال، ڣم

 ٚځ بينهاب  العاقغ بيڗ اإسام ڣاإيماڗ ڣاإحساڗ، ڣالف

 دخڤل اأعمال في مسمى اإيماڗ عنٖ أهل السنغ، ڣأدلغ ٗلڊب 

ٚٙ: اسږ   :Course title     6عقيٖع  امق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابعمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code سلږ(4会06)ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours 2الساعاػ امعتمٖع:
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 ٚاف في مسائل اإيماڗب ٚ اانح  مظاه

 ٚد عليهاب ٚجئغ ڣالڤعيٖيغ في مسمى اإيماڗ، ڣال   م٘اهظ ام

 ٚجئغ الفقهاء في اإيماڗب   الن季اع بيڗ جمهٙڤ أهل السنغ ڣم

 ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ: معناه، ڣاأدلغ عليڢب 

 ٚد على امخالفب ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ، ڣال  م٘هظ أهل السنغ ڣالجماعغ في 

 ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ، ڣتفاضل أهلڢ فيڢ، ڣأدلغ ٗلڊب  أسباب 

  ،ڣحكمڢ، ڣالخاف فيڢ، ڣالترجيحبااستثناء في اإيماڗ: معناه 

 ٚد على امخالفيڗ في مسائل اإيماڗ ڣمسماهب  قڤاعٖ في ال

  ٚڣځ بينهماب ٚ ڣصغائٚ، ڣالف  انقسام ال٘نڤب 〈لى كبائ

 ٚع عنٖ أهل السنغ ڣالجماعغب ٚتكبها، ڣحكمڢ في الٖنيا ڣاآخ ٚيفها، ڣڣصف م  الكبيرع: تع

 ٚتكظ الكبيرع من حين ااس ٚع، ڣمناقشغ شبهاتهږبأقڤال امخالفيڗ في م  ږ ڣالحكږ في الٖنيا ڣاآخ

 ٚعب  اأسباب التي تسقط العقڤبغ عن العبٖ في اآخ

 امقصڤد بأهل القبلغب 

 الشهادع معيڗ من أهل القبلغ بالجنغ أڣ الناٙب 

 حكږ امتحاڗ مجهڤل الحال من امسلميڗ، أڣ التشكيڊ في 〈سامڢب 

 بحكږ الصاع خلف مستٙڤ الحال، ڣالفاسق، ڣام  بتٖع، ڣأئمغ الجٙڤ

 ٙاجحغب ٚ ڣنحڤه عن الصاع على بعض أهل الفسق ڣالبٖع مصلحغ  ٚڣعيغ امتناع ڣلي اأم  مش

 نڤاق٨ اإيماڗ: معناها، ڣأقسامها ااعتقاديغ ڣالقڤليغ ڣالعمليغب 

  ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣضابط كل نڤع ڣأدلتڢب  الكفٚ: تع

 ٙكاڗ اإسامب ٚڅ شيئا من أ  حكږ من ت

 ع تكفير امسلږ ڣتفسيقڢ ڣتبٖيعڢ با علږب ٚڣطڢ، ڣمڤانعڢ، ڣخطٙڤ ٚيفڢ، ڣضڤابطڢ، ڣش  التكفير: تع

 ٚځ بيڗ التكفير امطلق ڣتكفير امعيڗ ب  الف

 ٚعيغ على بعض ال٘نڤبب ٚ في النصڤص الش  ڣجڢ 〈طاځ الكف

 ٚڣطڢ، ڣمڤانعڢبڣتباين م ع تكفير امسلږ ڣتفسيقڢ ڣتبٖيعڢ با علږ، ڣضڤابطڢ، ڣش  ٘اهظ الناٝ فيڢبخطٙڤ

  من عٖمڢ، ڣمن ٗلڊ: )الحكږ بغير ما أنزل ه، مڤااع ٚ الڤقڤف على بعض صٙڤ الكفٚ، ڣالتميي季 بيڗ ما يحكږ فيڢ بالكف
 الكفاٙ، ااستهزاء بالٖين، سظ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣااستهزاء بڢ(ب

 اأدلغب ٚ ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكږ كل نڤع، مع ٗك  النفاځ: تع

 :ٙهب البٖعغ ٚا ٚيفها، ڣأنڤاعها، ڣأحكامها، ڣأسباب اابتٖاع، ڣأض  تع

ٚد على أهږ الشبڢب ٚ ڣالفسق، ڣالتكفير ڣالتفسيق ڣالتبٖيع، مع ال ٚد على امخالفيڗ في مسائل الكف  قڤاعٖ في ال
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ
ًٙا على ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  أڗ: يتڤقع بعٖ د

 يڤضح ما امقصڤد بأهل القبلغب 

 ٚځ بيڗ القضاء ڣالقٖٙب ٚاد بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣالف  يناقش ام

  ٚح معنى اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣأهميتڢ، ڣحكږ اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣاأدلغ على القضاء يش

 ڣالقٖٙب

 ٚف ٚد على الطڤائف امنح ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣال ٚيف بالخڤض في القٖٙ: ام  غ فيڢبالتع

 ٚد على امخالفب ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ، ڣال ٙڗ بيڗ م٘هظ أهل السنغ ڣالجماعغ في   يقا

 ٚعيبب ٚ الش ٚاد بها، ڣأنڤاعها، ڣعاقغ اأم ٙادع ڣامشيئغ: ام ٚتبغ اإ  يبيڗ م

  ،على امصائظ أڣ على امعائظ، مع اأدلغ ٙ ٙ يصف حكږ ااحتجاج بالقٖ ڣالجڤاب عن شبهغ ااحتجاج بالقٖ

ٚڅ الڤاجباػ ڣفعل امعاص يب  على ت

 ٚد عليهږ 〈جماًاب  يعٖد م٘اهظ امخالفيڗ في القٖٙ، ڣال

  ٚد عليهاب ٚجئغ ڣالڤعيٖيغ في مسمى اإيماڗ، ڣال  يعٚض م٘اهظ ام

 ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ: معناه، ڣاأدلغ عليڢب  ٚ  يفس

 ٚجئغ الفقهاء في اإيم    اڗبيعطي أمثلغ عن الن季اع بيڗ جمهٙڤ أهل السنغ ڣم

 ٚاف في مسائل اإيماڗ ٚ اانح  يحٖد مظاه

 ٛيادع اإيماڗ ڣنقصانڢ، ڣتفاضل أهلڢ فيڢ، ڣأدلغ ٗلڊب  يعٖد أسباب 

 ٚح ااستثناء في اإيماڗ: معناه، ڣحكمڢ، ڣالخاف فيڢ، ڣالترجيحب  يش

 ٚع عنٖ أهل السنغ ڣالجماعغب ٚتكبها، ڣحكمڢ في الٖنيا ڣاآخ ٚيفها، ڣڣصف م  مناقشغ الكبيرع: تع

 ٚع، ڣمناقشغ شبهاتهږب ٚتكظ الكبيرع من حين ااسږ ڣالحكږ في الٖنيا ڣاآخ  يڤضح أقڤال امخالفيڗ في م

 ٚع  يعٖد اأسباب التي تسقط العقڤبغ عن العبٖ في اآخ
 يبيڗ حكږ امتحاڗ مجهڤل الحال من امسلميڗ، أڣ التشكيڊ في 〈سامڢب 

  ٚڣځ بينهماب ٚ ڣصغائٚ، ڣالف  ينتقٖ انقسام ال٘نڤب 〈لى كبائ

 ٙاجحغب ٚ ڣنحڤه عن الصاع على بعض أهل الفسق ڣالبٖع مصلحغ  ٚڣعيغ امتناع ڣلي اأم  بياڗ مش
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 يعٖد نڤاق٨ اإيماڗ: معناها، ڣأقسامها ااعتقاديغ ڣالقڤليغ ڣالعمليغب 

 ٙكاڗ اإسامب ٚڅ شيئا من أ  يناقش حكږ من ت

 ٚح التك ع تكفير امسلږ ڣتفسيقڢ ڣتبٖيعڢ با علږبيش ٚڣطڢ، ڣمڤانعڢ، ڣخطٙڤ ٚيفڢ، ڣضڤابطڢ، ڣش  فير: تع

 ٚځ بيڗ التكفير امطلق ڣتكفير امعيڗ ب  يبيڗ الف

 ٚڣطڢ، ڣمڤانعڢب ع تكفير امسلږ ڣتفسيقڢ ڣتبٖيعڢ با علږ، ڣضڤابطڢ، ڣش ڣتباين م٘اهظ  يبيڗ خطٙڤ
 الناٝ فيڢب

  من عٖمڢ، ڣمن ٗلڊ: )الحكږ يڤضح الڤقڤف على بعض صٙڤ ٚ الكفٚ، ڣالتميي季 بيڗ ما يحكږ فيڢ بالكف
 بغير ما أنزل ه، مڤااع الكفاٙ، ااستهزاء بالٖين، سظ النبي صلى ه عليڢ ڣسلږ، ڣااستهزاء بڢ(ب

 اأدلغب ٚ ٚيفڢ، ڣأنڤاعڢ، ڣحكږ كل نڤع، مع ٗك ٚح ما امفصڤد النفاځ: تع  يش

  ٚيفها، ڣأنڤ ٚ البٖعغ: تع ٙهبيفس ٚا  اعها، ڣأحكامها، ڣأسباب اابتٖاع، ڣأض

 
ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د
 امقصڤد بأهل القبلغبتڤضيح ما 

 اإسامي ڣما يمي季هسماػ امجتمع أڗ يستنتج الطالظ 
ٚح  معنى اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣأهميتڢ، ڣحكږ اإيماڗ بالقضاء ڣالقٖٙ، ڣاأدلغ على القضاء ڣالقٖٙب ش

ٚد عليهابعٚض  ٚجئغ ڣالڤعيٖيغ في مسمى اإيماڗ، ڣال  م٘اهظ ام
ٚع،  ٚتكظ الكبيرع من حين ااسږ ڣالحكږ في الٖنيا ڣاآخ  ڣمناقشغ شبهاتهږبتڤضيح أقڤال امخالفيڗ في م

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ
 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح سلږ الڤصڤل  ٙج القبڤل بش ٙ ابن القيږ حافظ  الحكمي معا  ه駕4駕回 دا

ٙ ابن عفاڗ الشاطبي ااعتصام  ه駕4駕介 دا
 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
ٙ في ا ضڤء الكتاب ڣالسنغ لقضاء ڣالقٖ

 ڣم٘اهظ الناٝ فيڢ
ٚحمن امحمڤد ٙ الڤطن عبٖال  ڝ1418 دا

ٙ النفائس سليماڗ اأشقٚ القضاء ڣالقٖٙ  ڝ142回 دا

ااعتقاديغ ڣضڤابط  كتاب نڤاقض اإيماڗ
 التكفير عنٖ السلف

ٙ امسلږ محمٖ بن عبٖ ه الڤهيبي  ڝ1416 دا

ٚ  ڣأحكامها البٖعغ حقيقغ ٚشٖ الغامٖڬسعيٖ بن ناص  ڝ1419 مكتبغ ال
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙ  (4409بب )سلږ  والوصية والوقف واأطعمة والنذور اأيمان فقهڣصف مقٚ

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
 :يشتمل امقرر على

 ومتطلباتڢب امقرر  أهداف

اأول: الوقف: امراد بڢ، وحكمڢ، وفضلڢ، وأركانڢ، وشروط صحتڢ، والشروط في الوقف: 
 منهابامراد بها، وأحكام العمل بها، وأنواع الوقف: تعريفها، واأحكام الخاصة بكل 

الثاني: ناظر الوقف: امراد بڢ، ومسؤوليتڢ، وضمانڢ، واأحكام امتعلقة بڢ، نقل الوقف: امراد 
بڢ، والضوابط العامة لڢ، واأحكام امتعلقة باستثمار أموال الوقف وريعڢ، وتعطل الوقف: 

 امراد بڢ، وأحكامڢ، ووقف امنقواػ: صوره، وحكمڢ، وتطبيقاتڢ امعاصرةب

الثالث: الهبة: امراد بها، والفرق بينها وبين ما يشابهها كالهدية والصدقة والوصية، وأنواع 
الهبة، وصورها القديمة وامعاصرة، واآثار امترتبة عليها، ونوع عقد الهبة ومايترتب عليڢ من 

والعطية:  اآثار، واأحكام امتعلقة بالهبة بعد قبضها، والرجوع في الهبة: امراد بڢ، وحكمڢ،
 امراد بها، والفرق بينها وبين النفقة، وضوابطها العامةب

الرابع: الوصية: تعريفها، وحكمها، والحكمة من تشريعها، وأركانها وشروط صحتها، واأحكام 
امتعلقة باموص ي، واموص ى بڢ، واموص ى لڢ، وقبول الوصية: امراد بڢ، ووقت اعتباره، وحكم 

 بمن قبل الوصية ثم ردها

الخامس: الرجوع في الوصية: امراد بڢ، وحكمڢ، تعليق الوصية: امراد بڢ، وصوره، وأحكامڢ، 
 تنفي٘ الوصية: وقتڢ، وترتيبڢ في التركة، تصرفاػ امري٬ اماليةب

ٚٙ: اسږ   :Course title والوصية والوقف واأطعمة والنذور اأيمان فقه بامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A (  )ا يڤجٖ امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابعمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (    4409)سلږ      ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗالساعاػ امعتمٖع:
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السادس: تناول الطعام والشراب: اأصل فيڢ، ومقداره،  واأحوال في ٗلك وحكم كل حالة، 
الطعام والشراب وأثنائهما وبعدهما، والضيافة: تعريفها، اآداب امشروعة قبل تناول 

 وفضلها، وحكمها، وآدابهاب

 اختبار أعمال السنة

السابع: اأصل في اأطعمة، وضوابط ما يحل منها، وما يحرم، وما يكره، وأسباب ٗلك، امحرم 
مستخبثة: من الحيواناػ، والفواسق من الحيواناػ، وحكم قتلها، والحكمة منها، الحيواناػ ا

 امراد بها، والتمثيل لها، وبيان حكمهاب

الثامن: أحكام أكل امحرماػ عند ااضطرار، واأصل في اأشربة، وضوابط ما يحل منها وما 
يحرم، وضابط ااضطرار ال٘ي يبيح تناول امحرم، ومقدار ما يحل للمضطر تناولڢ، وحكم 

تها، وشروط ال٘كاة، وآداب ال٘بح، وما يكره التزود منڢ، وال٘كاة: امراد بها، وحكمها، وحكم
 فعلڢ عنده، ومايحرم، وأحكام ترك التسمية على ال٘بيحة عند ال٘بحب

بيحة امجوس ي ونحوه، وحكم  التاسع: أحكام ال٘بائح التي ا تحلها ال٘كاة؛ كال٘بح لغير ه، ٗو
يان أبٛر أحكامڢ، ال٘بائح واللحوم امستوردة، الصيد، امراد بڢ، وحكمڢ، شروط حلڢ، وب

ة: معناها، وبيان ما تخلف عنها من شروط حل الصيدب  واموقٗو

العاشر: اليمين: امراد بها، وحكمها، والحلف امشروع وغيره، واألفاٱ التي تنعقد بها اليمين، 
ومتى تكون؟ وما يترتب على ٗلك، وأنواع اليمين، والتمثيل لكل نوع، وبيان حكمها، وأثر 

 ، شروط وجوب كفارة اليمين، والتورية في اليمين، والتعري٬ فيهابالكفارة فيها

 الحادي عشر: ااستثناء في اليمين: امراد بڢ، وأمثلتڢ، وشروطڢ، وأثره على اليمينب

الثاني عشر: الحنث في اليمين: امراد بڢ، وحكمڢ، والكفارة امترتبة على ٗلك، ومقدارها، 
بوالحكم فيما لو أتى الحالف بما حل  ف عليڢ ناسيا  أو جاها  أو مكرها 

الثالث عشر: حكم الكفارة في اأيمان امحرمة، والن٘ر: امراد بڢ، وحكم إنشائڢ، وحكم الوفاء 
بڢ، وما يشترط لصحة الن٘ر من جهة الناٗر، وأقسام الن٘ر، وحكم الكفارة في كل قسم، مع 

 التمثيل، وحكم من ن٘ر شيئا  ثم عجز عن اإتيان بڢب
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

 معرفة أحكام اأمان والنذور واأطعمة والوقف والوصية 
ًٙا على أڗ: 1. ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚڣط صحتڢب - ٙكانڢ، ڣش ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣفضلڢ، ڣأ  يناقش الڤقف: ام

ٚاد بها، ڣأحكام العمل بهاب يضع - ٚڣط في الڤقف: ام  قائمغ بالش

ٚيفها، ڣاأحكام الخاصغ بكل منهاب -  يعٖد أنڤاع الڤقف: تع

ٚاد بڢ، ڣمسؤڣليتڢ، ڣضمانڢ، ڣاأحكام امتعلقغ بڢب - ٚ الڤقف: ام ٚح ناظ  يش

ٙ أمڤال - ٚاد بڢ، ڣالضڤابط العامغ لڢ، ڣاأحكام امتعلقغ باستثما يعڢب يبيڗ نقل الڤقف: ام  الڤقف ٙڣ

ٚعب - ه، ڣحكمڢ، ڣتطبيقاتڢ امعاص ٚاد بڢ، ڣأحكامڢ، ڣڣقف امنقڤاػ: صٙڤ ٚ تعطل الڤقف: ام  يفس

ٚځ بينها ڣبيڗ ما يشابهها كالهٖيغ ڣالصٖقغ ڣالڤصيغ، ڣأنڤاع الهبغ،  - ٚاد بها، ڣالف ٚيف بالهبغ: ام التع

ٙ امترتبغ عليها، ڣنڤع عقٖ الهبغ ڣمايترتظ عليڢ من اآثاٙ، ڣاأحكام  ٚع، ڣاآثا ها القٖيمغ ڣامعاص ڣصٙڤ

 امتعلقغ بالهبغ بعٖ قبضهاب

ٚاد بڢ، ڣح - ٚجڤع في الهبغ: ام ٚځ بينها ڣبيڗ النفقغ، ڣضڤابطها يصف ال ٚاد بها، ڣالف كمڢ، ڣالعطيغ: ام

 العامغب 

ٚڣط صحتها، ڣاأحكام  - ٙكانها ڣش ٚيعها، ڣأ ٚيفها، ڣحكمها، ڣالحكمغ من تش بياڗ خصائ٨ الڤصيغ: تع

 امتعلقغ بامڤص ي، ڣامڤص ى بڢ، ڣامڤص ى لڢب

ٙه، ڣحكږ من قب - ٚاد بڢ، ڣڣقت اعتبا ٚيف بقبڤل الڤصيغ: ام ٙدهابالتع  ل الڤصيغ ثږ 

ٚاد بڢ، ڣحكمڢب - ٚجڤع في الڤصيغ: ام  يمي季 ماٗا ال

ه، ڣأحكامڢب - ٚاد بڢ، ڣصٙڤ  يناقش تعليق الڤصيغ: ام

ٚيض اماليغب - ٚفاػ ام ٚتيبڢ في التركغ، تص  يبيڗ تنفي٘ الڤصيغ: ڣقتڢ، ڣت

ٙه،  ڣاأحڤال في ٗلڊ ڣحكږ كل حالغ،  - ٚاب: اأصل فيڢ، ڣمقٖا ٚڣعغ يصف تناڣل الطعام ڣالش اآداب امش

ٚاب ڣأثنائهما ڣبعٖهماب  قبل تناڣل الطعام ڣالش
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ٚيفها، ڣفضلها، ڣحكمها، ڣآدابهاب -  الضيافغ: تع

ٚم من  - ٚه، ڣأسباب ٗلڊ، امح ٚم، ڣما يك يعٖد اأصل في اأطعمغ، ڣضڤابط ما يحل منها، ڣما يح

 الحيڤاناػ، ڣالفڤاسق من الحيڤاناػ، ڣحكږ قتلها، ڣالحكمغ منهاب

ٚاد بها، ڣالتمثيل لها، ڣبياڗ حكمهابالحيڤانا -  ػ امستخبثغ: ام

ٚم،  - ٚبغ، ڣضڤابط ما يحل منها ڣما يح ٚاٙ، ڣاأصل في اأش ٚماػ عنٖ ااضط يعٚض قائمغ أحكام أكل امح

ٚ تناڣلڢ، ڣحكږ الت季ڣد منڢب ٙ ما يحل للمضط ٚم، ڣمقٖا ٙ ال٘ڬ يبيح تناڣل امح ٚا  ڣضابط ااضط

ٚا - ٚه فعلڢ عنٖه، يعطي أمثلغ عن ال٘كاع: ام ٚڣط ال٘كاع، ڣآداب ال٘بح، ڣما يك د بها، ڣحكمها، ڣحكمتها، ڣش

ٚڅ التسميغ على ال٘بيحغ عنٖ ال٘بحب ٚم، ڣأحكام ت  ڣمايح

بيحغ امجڤس ي ڣنحڤه، ڣحكږ  - ٚ التأليف أحكام ال٘بائح التي ا تحلها ال٘كاع؛ كال٘بح لغير ه، ٗڣ يفس

ٚاد دع، الصيٖ، ام ٚٛ أحكامڢب ال٘بائح ڣاللحڤم امستٙڤ ٚڣط حلڢ، ڣبياڗ أب  بڢ، ڣحكمڢ، ش

ٚڣط حل الصيٖب - ع: معناها، ڣبياڗ ما تخلف عنها من ش  يحٖد امڤقٗڤ

ٚڣع ڣغيره، ڣاألفاظ التي تنعقٖ بها اليميڗ، ڣمتى  - ٚاد بها، ڣحكمها، ڣالحلف امش يعطي أمثلغ عن اليميڗ: ام

 تكڤڗ؟ ڣما يترتظ على ٗلڊب

ٙع يعطي قائمغ بأنڤاع اليميڗ، ڣال - ٚڣط ڣجڤب كفا ٙع فيها، ش ٚ الكفا تمثيل لكل نڤع، ڣبياڗ حكمها، ڣأث

ٚيض فيهاب يغ في اليميڗ، ڣالتع  اليميڗ، ڣالتٙڤ

ٚه على اليميڗب - ٚڣطڢ، ڣأث ٚاد بڢ، ڣأمثلتڢ، ڣش  يحٖد ااستثناء في اليميڗ: ام

ٙها،  - ٙع امترتبغ على ٗلڊ، ڣمقٖا ٚاد بڢ، ڣحكمڢ، ڣالكفا ڣالحكږ فيما لڤ أتى يناقش الحنن في اليميڗ: ام

ٚهًاب  الحالف بما حلف عليڢ ناسيًا أڣ جاهًا أڣ مك

ٚمغب - ٙع في اأيماڗ امح ٚيف حكږ الكفا  التع

ٙ من جهغ الناٗٙ، ڣأقسام  - ٚاد بڢ، ڣحكږ 〈نشائڢ، ڣحكږ الڤفاء بڢ، ڣما يشترط لصحغ الن٘ ينتقٖ الن٘ٙ: ام

ٙع في كل قسږ، مع التمثيل، ڣحكږ من ن٘  ٙ شيئًا ثږ عجز عن اإتياڗ بڢبالن٘ٙ، ڣحكږ الكفا
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ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 أحكام الڤقف ڣالهبغ ڣالڤصيغ

ٚبغ في اإسام  فقڢ اأطعمغ ڣاأش

 ٙ  أحكام اأيماڗ ڣالن٘ڣ

ع:  ٚڣط حل الصيٖامڤقٗڤ  معناها، ڣبياڗ ما تخلف عنها من ش

 
 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الفقڢ،ب الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ  ، ش
 العزيز

ٚياض ٚشٖ، ال م، 2008هـز1429 ، مكتبغ ال
 2ط

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 النشٚ سنغ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ، امغني، ، 

امقٖس ي، مڤفق الٖين ابن 
قٖامغ تحقيق دب عبٖ ه 
 التركي، دب عبٖالفتاح الحلڤ

ٚياض ٙ عالږ الكتظ، ال  ، دا
م، 1996هـز1417

 会ط

ٛاد امستقنع ،  ٚح اممتع على   ، الش

ابن عثيميڗ، محمٖ بن صالح 
ٚ بن سليماڗ  تحقيق عم

 الحفياڗ،

ٚياض ڬ، ال ٙ ابن الجٛڤ  م2002هـز1422 ، دا

 املخ٨ الفقهي ،ب ، 

 

اڗ اڗ، صالح بن فٛڤ ٚياض الفٛڤ ٙ العاصمغ، ال  ، دا
142会م، 2002هـز

 1ط

ٚح منهج السالكيڗ  〈بهاج امؤمنيڗ بش
 ڣتڤضيح الفقڢ في الٖين، ، 

الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ 
ٚحمن، تحقيق علي حسن أبڤ  ال

 ٛ  لڤ

ٚياض ٙ الڤطن، ال  ، دا
م، 2001هـز1422

 1ط

 الفقڢ اميسٚ، ، ، ، 

الطياٙ، عبٖه بن محمٖ، 
امطلق، عبٖه بن محمٖ، 
ٚاهيږ  امڤس ى، محمٖ بن 〈ب

ٚياض ٙ الڤطن للنشٚ، ال  مٖا
14会会م، 2012هـز

 2ط
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 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ ٚائض )سلږ         ڣصف مق  (   441回الف

 

 

 

 

 

 
 

: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق
ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٙث عنٖ  ٙع حڤل اإ ٚد على الشبهاػ امثا ٙث، ڣال ٚڣعيغ اإ ٚائض، ڣأهميتڢ، ڣحكږ تعلمڢ، ڣالحكمغ من مش ٚيف علږ الف أڣًا: تع
 امسلميڗ، ڣالحقڤځ امتعلقغ بالتركغ، ڣحكږ تقسيږ التركغ قبل امڤػب

ٚڣطڢ ڣأسبابڢ ٙكاڗ اميراث ڣش ٚجال ڣالنساء 〈جمااب ثانيًا: أ ٙثڤڗ من ال  ڣمڤانعڢ، ڣالڤا

ٙثهږ،  ٚڣط 〈 ٙثهږ، ڣأصحاب الثلن، ڣش ٚڣط 〈 ٚبع، ڣش ٙثهږ ، ڣأصحاب ال ٚڣط 〈 ٙع ڣأصحابها: أصحاب النصف، ڣش ٚڣض امقٖ ثالثًا: الف
ٙثهږب مع امسائل التطبيقيغب ٚڣط 〈  ڣأصحاب الثلثيڗ، ڣش

ٙع ڣأصحابها:أ ٚڣض امقٖ ٙثهږ، ڣميراث الجٖاػ، ٙابعًا: تكملغ أصحاب الف ٚڣط 〈 ٙثهږ، ڣأصحاب الثمن، ڣش ٚڣط 〈 صحاب السٖٝ، ڣش
 مع امسائل التطبيقيغب

ٚيف العصبغ، ڣالتعصيظ، ڣأقسام العصبغ: العصبغ بالنفس ڣالعصبغ بالغير، ڣالعصبغ مع الغيرب  خامسًا: التعصيظ: تع

ٚيفها، ڣأحكامها، مع امسائل ا  لتطبيقيغبڣأحكام العصبغ، ڣالعصبغ السببيغ: تع

ثغ بالنسبغ لڢب ٚيفڢ، ڣأهميتڢ، ڣأقسامڢ، ڣقڤاعٖ الحجظ، ڣأقسام الٙڤ  سادسًا : الحجظ تع

 امسألغ امشتركغ ڣصلتها بالتعصيظ ڣالحجظب مع امسائل التطبيقيغ ب

ٚځ الحسابيغ، ڣكيفيغ است ٙبع، ڣما ينڤب عنها من الط ٙين، ڣالنسظ اأ ٙين: معنى حساب امڤا عمالها، ڣمڤاضعڢ، سابعًا: حساب امڤا
 ڣالتأصيل معناه، ڣكيفيتڢ، ڣاأصڤل امتفق عليها، ڣاأصڤل امختلف فيها،  مع امسائل التطبيقيغب

ٚڣض عنٖ امانعيڗ للعڤل  ،ڣأقسام اأصڤل بالنسبغ 〈لى العڤل ڣالعٖل  ثامنًا: العڤل:  معناه، ڣالخاف فيڢ، ڣمن يقٖم من أصحاب الف
 بلغ عڤلها، مع امسائل التطبيقيغبڣالنق٨، ڣاأصڤل العائلغ ڣم

، ڣجزء السهږ في التصحيح، ڣأنڤاع تصحيح  ٚ[ٝڣ ٚيق، ڣال ٚاد بالتصحيح، ڣامصح، ڣاانكساٙ، ڣاانقسام، ڣالف تاسعًا: التصحيح: ام
، ڣالنسظ التي بنظٚ بها بيڗ ٚ[ٝڣ ه، ڣالنسظ التي ينظٚ بها بيڗ السهام ڣال ٚقڢ ڣصٙڤ ٚائض ڣط امثبتاػ من  اانكساٙ الڤاقع في الف

ب ٚ[ٝڣ  ال

ٚيق، مع امسائل التطبيقيغب ٚيق ڣاحٖ، ڣكيفتڢ 〈ٗا كاڗ على أك簡ر من ف ٙ على ف ًٚا: كيفيغ التصحيح 〈ٗا كاڗ اانكسا  عاش

ٚد، مع امسائل التطبيقيغب  ٚڣطڢ، ڣأصڤلڢ التي يعتمٖ عليها فيڢ، ڣصفغ العمل في مسائل ال ٚيفڢ، ڣش ٚد: تع  الحادڬ عشٚ: ال

 مغ التركاػ، ڣقسمغ التركاػ، ڣأهميتها، ڣأنڤاعها، ڣمتى تكڤڗ ؟الثاني عشٚ: قس

ٚځ اإلكترڣنيغب ٚځ قسمغ كل نڤع، ڣتطبيقاػ على قسمغ التركغ، ڣقسمغ التركاػ بالط  الثالن عشٚ: ط

ٚٙ: اسږ  ٚائضامق  :Course title بالف

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖامتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابعمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (       441回)سلږ   ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 
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ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ٚفغ كيفيغ فسمغ التركاػ ٙين  ڣمع ٚيف بأحكام امڤا  التع

ٚئيس ؟ 1. ٚٙ ال  ما هٖف امق

ٚفغ كيفيغ فسمغ التركاػب ٙين  ڣمع ٚيف بأحكام امڤا  التع

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

  ٚيف العصبغ، ڣالتعصيظ، ڣأقسام العصبغ: العصبغ بالنفس ڣالعصبغ بالغير، ڣالعصبغ مع الغيرب ڣأحكام يناقش التعصيظ: تع
ٚيفها، ڣأحكامها، مع امسائل التطبيقيغب  العصبغ، ڣالعصبغ السببيغ: تع

  ٙثهږ، ڣميراث ٚڣط 〈 ٙثهږ، ڣأصحاب الثمن، ڣش ٚڣط 〈 ٙع ڣأصحابها: أصحاب السٖٝ، ڣش ٚڣض امقٖ ٚح تكملغ أصحاب الف يش
 الجٖاػ، مع امسائل التطبيقيغب

  ٚڣط ٙع ڣأصحابها: أصحاب النصف، ڣش ٚڣض امقٖ ٚيف بالف ٚڣط التع ٙثهږ، ڣأصحاب الثلن، ڣش ٚڣط 〈 ٚبع، ڣش ٙثهږ، ڣأصحاب ال 〉
ٙثهږب مع امسائل التطبيقيغب ٚڣط 〈 ٙثهږ، ڣأصحاب الثلثيڗ، ڣش 〉 

 ٚيق، مع امسائل التطبيقيغب ٚيق ڣاحٖ، ڣكيفتڢ 〈ٗا كاڗ على أك簡ر من ف ٙ على ف  يبيڗ كيفيغ التصحيح 〈ٗا كاڗ اانكسا

 ٚيفڢ، ڣأهميتڢ، ڣأقسامڢ، ڣق ثغ بالنسبغ لڢب امسألغ امشتركغ ڣصلتها بالتعصيظ يصف الحجظ تع ڤاعٖ الحجظ، ڣأقسام الٙڤ
 ڣالحجظب مع امسائل التطبيقيغب

  ،ٙث عنٖ امسلميڗ ٙع حڤل اإ ٚد على الشبهاػ امثا ٙث، ڣال ٚڣعيغ اإ ٚائض، ڣأهميتڢ، ڣحكږ تعلمڢ، ڣالحكمغ من مش يناقش علږ الف
 تركغ قبل امڤػب ڣالحقڤځ امتعلقغ بالتركغ، ڣحكږ تقسيږ ال

 ٚجال ڣالنساء 〈جمااب ٙثڤڗ من ال ٚڣطڢ ڣأسبابڢ ڣمڤانعڢ ، ڣالڤا ٙكاڗ اميراث ڣش  يعٖد أ

  ٚڣض عنٖ امانعيڗ للعڤل، ڣأقسام اأصڤل بالنسبغ 〈لى العڤل ٚ العڤل:  معناه، ڣالخاف فيڢ، ڣمن يقٖم من أصحاب الف يفس
 سائل التطبيقيغ بڣالعٖل ڣالنق٨، ڣاأصڤل العائلغ ڣمبلغ عڤلها، مع ام

  ،ٚځ الحسابيغ، ڣكيفيغ استعمالها ٙبع، ڣما ينڤب عنها من الط ٙين، ڣالنسظ اأ ٙين: معنى حساب امڤا يعطي أمثلغ لحساب امڤا
 ڣمڤاضعڢ، ڣالتأصيل معناه، ڣكيفيتڢ، ڣاأصڤل امتفق عليها، ڣاأصڤل امختلف فيها،  مع امسائل التطبيقيغب

 ٚځ قسمغ كل نڤع، ڣت ٚح ط ٚځ اإلكترڣنيغبيش  طبيقاػ على قسمغ التركغ، ڣقسمغ التركاػ بالط

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

  ڣجزء السهږ في التصحيح، ڣأنڤاع تصحيح ، ٚ[ٝڣ ٚيق، ڣال ٚاد بالتصحيح، ڣامصح، ڣاانكساٙ، ڣاانقسام، ڣالف يحٖد التصحيح : ام
ٙ الڤاقع  ٚ بها بيڗ امثبتاػ من اانكسا ، ڣالنسظ التي بنظ ٚ[ٝڣ ٚ بها بيڗ السهام ڣال ه، ڣالنسظ التي ينظ ٚقڢ ڣصٙڤ ٚائض ڣط في الف

ب ٚ[ٝڣ  ال

        ٚد،  مع امسائل التطبيقيغب ٚڣطڢ، ڣأصڤلڢ التي يعتمٖ عليها فيڢ ، ڣصفغ العمل في مسائل ال ٚيفڢ ، ڣش ٚد: تع ٚح ال  يش

 قسمغ التركاػ ، ڣقسمغ التركا ٚ  ڣأهميتها، ڣأنڤاعها، ڣمتى تكڤڗ ؟ ػ،يفس

 

 

 

 



  
       

 

≫ 

ٚبيغ السعڤديغ   امملكغ الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 التعليميغ ڣاأكاديميغڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ 

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

ٚائض ڣحكږ تعلمڢب ٚفغ أهميغ علږ الف  مع

ٚڣطڢ  ٙث ڣش ٙكاڗ اإ ٚفغ أ  ڣأسبابڢ ڣمڤانعڢبمع

ٙعب  ٚڣض امقٖ ٚفغ أصحاب الف  مع

ٚفغ التعصيظ ڣأقسامڢ ڣأحكامڢب   مع

ٚفغ الحجظ ڣأهميتڢ ڣأقسامڢ، ڣقڤاعٖهب    مع

 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
 المباحث في المرضية التحقيقات, -

 , , الفرضية
 ≪ط, هـ1407 .الرياض, مكتبةالمعارف فوزان بن صالح, الفوزان

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

 ., اﾟفرضية اﾟمباحث في اﾟجلية اﾟفوائد
 بن عبداﾟعزيز, باز ابن

 ,  عبداه

 اإسامية اﾟشؤون وزارة, 
 اﾟرياض, باﾟسعودية

 1ط, هـ1418

 اﾟفرائض تسهيل, 
 بن محمد, عثيمين ابن

 صاﾟح

, اﾟجوزي بن دار, , 
 اﾟرياض

 هـ1417, 1ط

 ,اﾟفرائض., 
 بن عبداﾞﾟريم, اﾟاحم

 محمد
 1ط, هـ1406 اﾟرياض, مﾞتبةاﾟمعارف, 

ي بن سعد, اﾟخثان اﾟفرائض حساب تسهيل.,    .اﾟرياض, داراﾟتدمرية,  ت゙ر
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: ٙٚ  Module Descriptionڣصف محتڤڥ امق

ٚٙ على  :يشتمل امق

ٚٙ ڣمتطلباتڢب  أهٖاف امق

ٚڣعيغ القصاص، أقسام القتل بغير حق  أڣًا: معنى الجناياػ ڣأحكامها ڣفيڢ: معنى الجناياػ ڣالحكمغ من مش

ٚڣط ڣجڤب القصاص  ڣضابط كل قسږ، صٙڤ القتل العمٖ، اأحكام امتعلقغ بجنايغ الصبي ڣامجنڤڗ، ش

ٚط، آداب استيفاء القصاصڣمحترٛاػ  ٚڣط استيفاء القصاص ڣمحترٛاػ كل ش ٚط، ش  كل ش

ثانيًا: آداب استيفاء القصاص، قتل الجماعغ بالڤاحٖ ڣاأحكام امتعلقغ بڢ، الحقڤځ امتعلقغ بالقتل العمٖ ڣشبڢ 

 العمٖ ڣالخطأ، الحقڤځ امتعلقغ بالقصاص فيما دڣڗ النفس، مسقطاػ القصاصب

ٚاد بها ڣحكږ الصلح بأك簡ر منها ڣأصڤل الٖياػ ثالثًا: العفڤ عن  ٚڣطڢ ڣما يترتظ عليڢ، الٖيغ ام القصاص فضلڢ ڣش

ٚها، العاقلغ معناها ڣأمثلتها ڣنڤع القتل ال٘ڬ تتحملڢ العاقلغ ڣالنڤع ال٘ڬ ا تتحملڢ، الحكڤمغ معناها ڣما  ڣمقادي

ٙع القتل معناها ڣالحكمغ ا ٚ الحاضٚ، كفا ٚيعيغ منها ڣالقتل ال٘ڬ تجظ فيڢ يمكن أڗ تقاٝ بڢ في العص لتش

ٚڣط ڣجڤبها ڣبياڗ أهږ أحكامهاب  ڣش

ٚڣعيتها ڣالحكمغ من  ٚځ بينها ڣبيڗ ما يشبهها ڣالٖليل على مش ٙابعًا: الحٖ ڣأحكامڢ العامغ ڣفيڢ: الحٖڣد معناها ڣالف

ٚڣط ڣجڤب 〈قامغ الحٖ، مسئڤليغ 〈قامغ الحٖڣد ڣحكږ الشفاعغ فيها، كيفيغ الجل ٚ آدابڢ، ما يجظ 〈قامتها، ش ك ٖ ٗڣ

 أڣ يسن في 〈قامغ الحٖ، العفڤ عن الحٖڣدب

ٚ التڤبغ في سقڤطها، دٙء الحٖڣد بالشبهاػ معناه ڣحكمڢ ڣضابطڢ ڣأمثلتڢ،  خامسًا: أسباب سقڤط الحٖڣد ڣأث

ٛاد على  حكږ امقتڤل بحٖ من حين غسلڢ ڣالصاع عليڢ ڣدفنڢ، اجتماع أك簡ر من حٖ في شخ٨ ڣاحٖ، العقڤبغ بما 

 الحٖب

ٚڣط ڣجڤب الحٖ فيڢ، معنى اإحصاڗ  ٚاد بالزنا ڣحكمڢ ڣحكمغ النهي عنڢ ڣش سادسًا: حٖ الزنا ڣأحكامڢ ڣفيڢ: ام

ٚٙ: اسږ   :Course title والحدود الجنايات فقهبامق

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ا يڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 :ٙٚ  :Level/year at which this course is offered السابعمستڤڥ امق

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :Course Number and code (   4410)سلږ     ٙڣ

ٚبيغ ٚٙ: اللغغ الع ٙيس امق  Language of teaching course لغغ تٖ

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:
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ٚها في الشهڤد على ڣاقعغ الزنا، عقڤبغ الزاني، حكږ  ٚڣط الڤاجظ تڤاف ٚځ 〈ثباػ الزنا، الش ٚڣطڢ، ط في الزنا ڣش

 ٚ ٚأع للم  أع ڣعقڤبتڢبعمل قڤم لڤط ڣبياڗ العقڤبغ فيڢ، 〈تياڗ ام

ٚڣطڢ، حٖ  ٚځ بيڗ ألفاظڢ، معنى اإحصاڗ ڣش ٚاد بڢ ڣحكمڢ ڣالف سابعا: حٖ الق٘ف ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الق٘ف ڣام

ٚڣط 〈قامتڢ على القاٗف، هل حٖ الق٘ف حق ه تعالى أڣ حق للعباد؟ ڣما يترتظ على ٗلڊ، حكږ قبڤل  الق٘ف ڣش

 شهادع القاٗف بعٖ تڤبتڢب

ٚ ڣأحك ٚب امسك ٚبڢ ڣحكمغ النهي عنڢ، ثامنًا: حٖ ش ٚځ بينڢ ڣبيڗ غيره، ڣحكږ ش ٚ ڣالف ٚيف الخم امڢ ڣفيڢ: تع

 ٚ ٙب امسك ٚڣط ڣجڤب 〈قامغ الحٖ على شا ٙب امسكٚ، ش ٚاد بها ڣضابطها ڣأنڤاعها ڣحكمها، حٖ شا ٚاػ ڣام امسك

 ڣكيفيغ ثبڤػ الحٖ عليڢب

ٚاد بها ڣاألفاظ ٗا ٚقغ ڣام ٚقغ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الس ػ العاقغ كااختاٝ ڣالنهظ ڣالجحڤد ڣالغصظ، تاسعًا: حٖ الس

ٚٛ امعتبر  ٚقغ ڣقيمتڢ بالعملغ الحاليغ، الح ٙ نصاب الس ٚڣقغ أنڤاعها ڣأحكامها، قٖ ٙځ، اأمڤال امس عقڤبغ السا

ها ڣأحكامهاب ٚقغ التي فيها شبهغ: معناها ڣصٙڤ ٚع، الس  ڣتطبيقاتڢ امعاص

ٚابغ، ا ٚابغ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الح ًٚا: حٖ الح ٚابغ بالشخ٨، عقڤبغ عاش ٚڣط قيام ڣصف الح ٚاد بها ڣحكمها، ش م

ه ڣأحكامڢ، دفع الصائل على النفس أڣ العٚض أڣ امال ڣما يترتظ  ٙب حسظ أحڤالڢ، قتل الغيلغ معناه ڣصٙڤ امحا

 على ٗلڊ من أحكام، أحكام القتال في الفتنغب

ٚځ ب ٚاد بهږ ڣالف ٙج، حكږ قتال البغاع ڣما ينبغي أڗ الحادڬ عشٚ: البغي ڣأحكامڢ ڣفيڢ: البغاع ڣام ينهږ ڣبيڗ الخڤا

ٚجال ڣالنساءب ٚاهږ من ال ٚ بهږ ڣحكږ أس  يفعلڢ اإمام قبل قتالهږ، أحكام البغاع بعٖ الظف

ٚدع  ٚ اأصلي، ما تحصل بڢ ال ٚتٖ ڣالكاف ٚځ بيڗ ام ٚدع ڣمعناها ڣحكمها ڣالف ٚدع ڣأحكامڢ ڣفيڢ: ال الثاني عشٚ: حٖ ال

ٚځ ثبڤتها، حكږ ا ٚتٖ، ڣط ٚتٖ من أحكام، عقڤبغ ام ٙدع ام ٚتٖ ڣكيفيتها ڣمٖتها قبل قتلڢ، ما يترتظ على  ستتابغ ام

ٛا ، حكږ قتل الساحٚب ٙسڤلڢ عليڢ الصاع ڣالسام أڣ استهزأ بهما جادا أڣ ها  حكږ من سظ ه تعالى أڣ 

ه ڣحكمڢ، الضڤ  ٚ معناه ڣمحلڢ ڣصٙڤ ٚ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: التعزي ابط العامغ للتعزيٚ، عٖد الجلٖ في الثالن عشٚ: التعزي

ٚ بالقتل أڣ بالجلٖ أڣ بأخ٘ امال ڣ〈تافڢ أڣ بالحبس ڣبٖائلڢ، التأديظ ڣضڤابطڢ ڣتطبيقاتڢ،  التعزيٚ، حكږ التعزي

ٚائږ امخٖٙ  ج

ٚاد بها ڣضابطها ڣأصنافها ڣبياڗ أهږ العقڤباػ امتعلقغ بهاب  اػ ام
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ٙ  الهٖف    : objectivesCourseمن امقٚ

ٚئيس ال ٚفغ أحكام الجناياػ ڣالحٖڣد بأنڤاعها ڣصفاتها: هٖف ال  فهږ ڣمع

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

ٚيف - ٚڣعيغ القصاصب  التع  بالجناياػ ڣأحكامها ڣفيڢ: معنى الجناياػ ڣالحكمغ من مش

صٙڤ القتل العمٖ، اأحكام امتعلقغ بجنايغ الصبي أقسام القتل بغير حق ڣضابط كل قسږ، يععٖ -

 ڣامجنڤڗب

ٚڣط استيفاء القصاص ڣمحترٛاػ  يضع قائمغ - ٚط، ش ٚڣط ڣجڤب القصاص ڣمحترٛاػ كل ش بش

ٚط، آداب استيفاء القصاص  بكل ش

 آداب استيفاء القصاص، قتل الجماعغ بالڤاحٖ ڣاأحكام امتعلقغ بڢب  يناقش -

ٚح  - بالقتل العمٖ ڣشبڢ العمٖ ڣالخطأ، الحقڤځ امتعلقغ بالقصاص فيما دڣڗ الحقڤځ امتعلقغ يش

 ب  النفس،مسقطاػ القصاصب

ٚح - ٚاد بها ڣحكږ الصلح بأك簡ر  يش ٚڣطڢ ڣما يترتظ عليڢ، الٖيغ ام العفڤ عن القصاص فضلڢ ڣش

ٚها، العاقلغ معناهاب  منها ڣأصڤل الٖياػ ڣمقادي

تحملڢ العاقلغ ڣالنڤع ال٘ڬ ا تتحملڢ، الحكڤمغ أنڤاع القتل: القتل ال٘ڬ ت يعطي أمثلغ عن -

ٚ الحاضٚب  معناها ڣما يمكن أڗ تقاٝ بڢ في العص

ٚح - ٚڣط ڣجڤبها ڣبياڗ  يش ٚيعيغ منها ڣالقتل ال٘ڬ تجظ فيڢ ڣش ٙع القتل معناها ڣالحكمغ التش كفا

 أهږ أحكامهاب

ٚيف - ٚځ بينها ڣبيڗ م التع ا يشبهها ڣالٖليل على بالحٖ ڣأحكامڢ العامغ ڣفيڢ: الحٖڣد معناها ڣالف

ٚڣعيتها ڣالحكمغ من 〈قامتهاب  مش

ٚڣط ڣجڤب 〈قامغ الحٖ، مسئڤليغ 〈قامغ الحٖڣد ڣحكږ الشفاعغ فيهاب عٖد -  ش

ٚ آدابڢ، ما يجظ أڣ يسن في 〈قامغ الحٖ، العفڤ عن الحٖڣدب يحٖد - ك  بكيفيغ الجلٖ ٗڣ

ٚ التڤبغ في سقڤطها، دٙء الحٖڣد با يمي季 بيڗ - لشبهاػ معناه ڣحكمڢ أسباب سقڤط الحٖڣد ڣأث
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 ڣضابطڢ ڣأمثلتڢب

حكږ امقتڤل بحٖ من حين غسلڢ ڣالصاع عليڢ ڣدفنڢ، اجتماع أك簡ر من حٖ في شخ٨  يبيڗ -

ٛاد على الحٖب  ڣاحٖ، العقڤبغ بما 

ٚاد بالزنا ڣحكمڢ ڣحكمغ النهي عنڢب -  يصف حٖ الزنا ڣأحكامڢ ڣفيڢ: ام

ٚڣط ڣجڤب الحٖ فيڢ، معنى اإحصاڗ في الزنايعٖد  - ٚڣط  ش ٚځ 〈ثباػ الزنا، الش ٚڣطڢ، ط ڣش

ٚها في الشهڤد على ڣاقعغ الزناب  الڤاجظ تڤاف

ٚح - ٚأع ڣعقڤبتڢب يش ٚأع للم  عقڤبغ الزاني، حكږ عمل قڤم لڤط ڣبياڗ العقڤبغ فيڢ، 〈تياڗ ام

ٚځ بيڗ ألفاظڢب يصف - ٚاد بڢ ڣحكمڢ ڣالف  حٖ الق٘ف ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الق٘ف ڣام

-  ٚ ٚڣطڢ، حٖ  يفس ٚڣط 〈قامتڢ على القاٗفبمعنى اإحصاڗ ڣش  الق٘ف ڣش

هل حٖ الق٘ف حق ه تعالى أڣ حق للعباد؟ ڣما يترتظ على ٗلڊ، حكږ قبڤل شهادع يڤضح  -

 القاٗف بعٖ تڤبتڢب

ٚيف - ٚځ بينڢ ڣبيڗ غيرهب التع ٚ ڣالف ٚيف الخم ٚ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: تع ٚب امسك  بحٖ ش

ٚاد يعطي امثلغ عن  - ٚاػ ڣام ٚبڢ ڣحكمغ النهي عنڢ، امسك  بها ڣضابطهابحكږ ش

ٚ ڣكيفيغ يعٖد  - ٙب امسك ٚڣط ڣجڤب 〈قامغ الحٖ على شا ٙب امسكٚ، ش أنڤاعها ڣحكمها، حٖ شا

 ثبڤػ الحٖ عليڢب

ٚاد بها ڣاألفاظ ٗاػ العاقغ كااختاٝ ڣالنهظ يعٚض  - ٚقغ ڣام ٚقغ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الس حٖ الس

ٚڣقغب ٙځ، اأمڤال امس  ڣالجحڤد ڣالغصظ، عقڤبغ السا

ٚٛ امعتبر ڣتطبيقاتڢ  أنڤاعها يحٖد - ٚقغ ڣقيمتڢ بالعملغ الحاليغ ، الح ٙ نصاب الس ڣأحكامها ، قٖ

ٚعب  امعاص

ها ڣأحكامهاب - ٚقغ التي فيها شبهغ : معناها ڣصٙڤ  بياڗ الس

-  ٚ ٚاد بها ڣحكمهابيفس ٚابغ، ام ٚابغ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: الح  حٖ الح

ٙب حسظ أحڤال يعٖد - ٚابغ بالشخ٨، عقڤبغ امحا ٚڣط قيام ڣصف الح ڢ، قتل الغيلغ معناه ش
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ه ڣأحكامڢب  ڣصٙڤ

دفع الصائل على النفس أڣ العٚض أڣ امال ڣما يترتظ على ٗلڊ من أحكام، أحكام القتال في  يصف -

 الفتنغب

ٚيف  -  التع

ٙجبينتقٖ  - ٚځ بينهږ ڣبيڗ الخڤا ٚاد بهږ ڣالف  البغي ڣأحكامڢ ڣفيڢ: البغاع ڣام

ٚ بهږ حكږ قتال البغاع ڣما ينبغي أڗ يفعلڢ اإم يناقش - ام قبل قتالهږ، أحكام البغاع بعٖ الظف

ٚجال ڣالنساءب ٚاهږ من ال  ڣحكږ أس

ٚ اأصليبيعطي  - ٚتٖ ڣالكاف ٚځ بيڗ ام ٚدع ڣمعناها ڣحكمها ڣالف ٚدع ڣأحكامڢ ڣفيڢ: ال  أمثلغ عن حٖ ال

ٚتٖ ڣكيفيتها ڣمٖتها قبل قتلڢب - ٚځ ثبڤتها، حكږ استتابغ ام ٚدع ڣط  يصف ما تحصل بڢ ال

ٙسڤلڢ عليڢ يناقش ما يتر  - ٚتٖ، حكږ من سظ ه تعالى أڣ  ٚتٖ من أحكام، عقڤبغ ام ٙدع ام تظ على 

ٛا ، حكږ قتل الساحٚب  الصاع ڣالسام أڣ استهزأ بهما جادا أڣ ها

ه ڣحكمڢ، الضڤابط العامغ للتعزيٚ - ٚ معناه ڣمحلڢ ڣصٙڤ ٚ ڣأحكامڢ ڣفيڢ: التعزي ٚ التعزي  بيفس

ٚ ، حكږ  - ٚ بالقتل أڣ بالجلٖ أڣ بأخ٘ امال ڣ〈تافڢ أڣ بالحبس يحٖدعٖد الجلٖ في التعزي التعزي

 ڣبٖائلڢب

ٚاد بها ڣضابطها ڣأصنافها ڣبياڗ أهږ  - ٙاػ ام ٚائږ امخٖ يناقش التأديظ ڣضڤابطڢ ڣتطبيقاتڢ، ج

 بالعقڤباػ امتعلقغ بها

 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:يفترض أڗ   ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 معنى الجناياػ ڣأحكامها 

 الحٖ ڣأحكامڢ العامغ 

 حٖ الزنا ڣأحكامڢ 

  حٖ الق٘ف ڣأحكامڢ 

 ڣأحكامڢ ٚ ٚب امسك  حٖ ش

  ٚقغ ڣأحكامڢ  حٖ الس
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 ٚابغ ڣأحكامڢ  حٖ الح

 البغي ڣأحكامڢ 

 ٚدع ڣأحكامڢب  حٖ ال

 ڣأحكامڢ ٚ  التعزي

 
 ٙ  :الكتاب امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب

ٚح عمٖع الفقڢ، ٚياض الجبرين، عبٖ ه بن عبٖ العزيز ش ٚشٖ، ال  2م، ط2008هـز1429 مكتبغ ال

 
ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنة النشر اسم الناشر اسم امؤلف اسم الكتاب

 ، امغني، ، 

امقدس ي، موفق الدين ابن قدامة 
تحقيق دب عبد ه التركي، دب 

 عبدالفتاح الحلو

 ، دار عالم الكتب، الرياض
駕4駕壊هـض駕996 ،م

 会ط

ٛاد امستقنع ،   ، الشرح اممتع على 
ابن عثيمين، محمد بن صالح تحقيق 

 عمر بن سليمان الحفيان،
ي، الرياض  م介餓餓介هـض駕4介介 ، دار ابن الجٛو

 دار العاصمة، الرياض فوٛانالفوٛان، صالح بن  ، املخص الفقهي ،ب ، 
駕4介会هـض介餓餓介 ،م

 駕ط

إبهاج امؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقڢ في 
 الدين، ، 

الجبرين، عبد ه بن عبد الرحمن، 
 ٛ  تحقيق علي حسن أبو لو

 ، دار الوطن، الرياض
駕4介介هـض介餓餓駕 ،م

 駕ط

 ، الفقڢ اميسر، ، ، 
عبده الطيار، عبده بن محمد، امطلق، 

 بن محمد، اموس ى، محمد بن إبراهيم
 مدار الوطن للنشر، الرياض

駕4会会هـض介餓駕介 ،م
 介ط

 



 نموذج وصف مقرر
 (عرب4212) 2 العربي وصف مقرر ال》حو

 

  DescriptionModuleوصف محتوى المقرر :

 ｸروف اجر، واإضافة، وأسلويبامفاعيل واﾅال والتمييز وااستثناء، و ر من عدة موضوعات تتعلق يتكون امقر 
، والعدد وكناياته، واهدف منها إكساب الطالب مهارات التعامل مع هذ《 ، والنداءوبالتوابعالتفضيل، التعجب و 

على لتطبيقات امتنوعة، الي ينفذها الطالب بطريقة فردية أو ماعية اموضوعات من خال جموعة من التدريبات وا
، وتنتهي اجلسات خاصة تتضمن التغذية الراجعة ب على آيات قرآنية وأحاديث نبويةأن يتم تطبيق ما يتعلمه الطال

  بأهداف اجلسة.ما م دراسته من خال جموعة من امؤشرات الي تقيس مدى امتاك الطالب للمهارة امرتبطة 
 

  :Course objectivesمن المقرر الهدف

 أن جيد الطالب مهارة ضبط الكلمة إعرابيا  ي اللغة العربية
 

 مخرجات التعليم:)الفهم والمعرفة والمهارات الذه》ية والعملية(
 يفترض أن الطالب /الطالبة بعد دراسة هذ《 المقرر أن يكون قادرا على: 

 معرفة أماط التحليل النحوي ضمن مفردات امقرر، وربطه بامستوى الصوي  والركيي والداي 
  استعمال العامات اإعرابية فيما تضمنه امقرر 

 مييز امنصوبات وإعراها 

 مييز اجرورات وإعراها 

 :Course title (2اسم امقرر: النحو العري )

 Pre-requisites for this course :N/A امتطلب السابق للمقرر: ا يوجد

 :Level/year at which this course is offered مستوى امقرر: امستوى الثامن

 :Course Number and code عرب4212رقم امقرر ورمز《: 

 Language of teaching course لغة تدريس امقرر: اللغة العربية

  : Credit hours الساعات امعتمدة: ساعتان



 تطبيق قواعد التوابع 
 استعمال أساليب النداء والتفضيل بكفاءة 
 التمكن من تطبيق العدد وكناياته 

 

 :الكتاب المقرر
 س》ة ال》شر اسم ال》اشر اسم المؤلف اسم الكتاب

شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
 مالك 

 هــ1419  دار الراث، القاهرةمكتبة  ابن عقيل

 

 :المراجع المساندة
 س》ة ال》شر اسم ال》اشر اسم المؤلف اسم الكتاب

شرح ابن على اإيضاح والتحليل 
 هـ1431 مكتبة الرشد ناجي عبدالعال حجازي عقيل

 

 



  
       

 

≒ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

 ٙ ج ڣصف مقٚ  نمٗڤ
 ٙٚ  4回02سلږ  الرمز والرقم :ڣصف مق

 

 

 

 

 

 
 

ٚٙ : ڣصف  Module Descriptionمحتڤڥ امق
ٙ امڤضڤع  ٚيف الطالظ بأسس البحن العلمي ڣخطڤاتڢ ڣآليغ اختيا ٚعيغ تع  ڣفق امنهج البح近ي في كتابغ البحڤث الش

 
ٙ  الهٖف    :Course objectivesمن امقٚ

ًٙا على أڗ: يتڤقع ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  بعٖ د

ًٙا على أڗ: ٚٙ أڗ يكڤڗ الطالظةالطالبغ قاد ٙاسغ ه٘ا امق  يتڤقع بعٖ د

 ٚڣع التخص٨ ٙ مڤضڤع مناسظ من أحٖ ف  .يختا

 ٚشٖ ڣااستفادع من تڤجيهاتڢ  .يتڤاصل مع ام

  البحنيعٖ خطغ البحن ڣفقًا للمنهج العلمي امائږ لطبيعغ. 

 ٚشٖ للڤصڤل بها 〈لى أفضل مستڤڥ ممكن      .يعٚض الخطغ على ام

 ٚاعاع التنڤع فيها ٙ اأصيلغ في التخص٨ ڣم  .يجمع امادع العلميغ من امصاد

  ٙع التلخي٨ ڣالتنظيږ ڣااكتشاف ڣالتحليل ٙاػ العلميغ امختلفغ في كتابغ البحن مثل: مها يطبق امها

 .ڣااستنباط ڣالنقٖ ڣالترجيح

 يصيغ البحن ڣيكتبڢ ڣفقًا للمنهج العلمي العام ڣالخاص في التخص٨ العلمي.  

 العنايغ بصياغغ امقٖمغ ڣالخاتمغ. 

 يعٖ الفهاٝٙ التي يحتاجها البحن، ڣاإفادع من التقنيغ الحٖيثغ في ٗلڊ. 

 ٚاج النهائي للبحن  .اإخ

 بها ّٚ ٚاحلڢ التي م ٚيف بمڤضڤع البحن ڣم ٚ يشتمل على التع ٚي ڣأهږ ، ڣكيفيغ اإفادع من امصادٙ، يكتظ تق

  ب نتائج البحن ڣتڤصياػ الباحن
 

ٚٙ: اسږ  ٙاساػ   الرمز والرقم : امق البحن العلمي في الٖ

 4回02اإساميغ            سلږ 

Course title: 

:ٙٚ  Pre-requisites for this course :N/A ايڤجٖ  امتطلظ السابق للمق

 ٙ  :Level/year at which this course is offered : امستڤڥ الثامنب مستڤڥ امقٚ

 ٙٚ مزه: ٙقږ امق  :4回02 Course Number and codeسلږ  ٙڣ

 :ٙٚ ٙيس امق ٚبيغلغغ تٖ  Language of teaching course اللغغ الع

  : Credit hours ساعتاڗ الساعاػ امعتمٖع:



  
       

 

≪ 

ٚبيغ السعڤديغ  امملكغ  الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــږ ٙع التعليـــــــــــــ ا  ٛڣ

 جامعغ اأمير سطام بن عبٖ العزيز
 ڣكالغ الجامعغ للشؤڣڗ التعليميغ ڣاأكاديميغ

 

kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education             

Prince  Sattam Bin AbdulazizUniversit y  

Vice Rector For Academic and Education Affairs 

ٙاػ ال٘هنيغ ڣالعمليغ( ٚفغ ڣامها ٚجاػ التعليږ: )الفهږ ڣامع  مخ

ٙا على:  ٚٙ أڗ يكڤڗ قاد ٙاسغ ه٘ه امق  يفترض أڗ الطالظ ةالطالبغ بعٖ د

 ٙع التلخي٨ ٙاػ العلميغ امختلفغ في كتابغ البحن مثل: مها ڣالتنظيږ ڣااكتشاف ڣالتحليل  يطبق امها

 .ڣااستنباط ڣالنقٖ ڣالترجيح

 يصيغ البحن ڣيكتبڢ ڣفقًا للمنهج العلمي العام ڣالخاص في التخص٨ العلمي.  

  بها، ڣكيفيغ اإفادع من امصادٙ، ڣأهږ نتائج ّٚ ٚاحلڢ التي م ٚيف بمڤضڤع البحن ڣم ٚ يشتمل على التع ٚي يكتظ تق

 ب البحن ڣتڤصياػ الباحن
 

ٙ  الكتاب  :امقٚ

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
 هـ駕4駕回 ;مؤسسة الرسالة سعيد إسماعيل صيني قواعد أساسية في البحث العلمي 

 

ٚاجع امسانٖع  :ام

 سنغ النشٚ اسږ الناشٚ اسږ امؤلف اسږ الكتاب
 ب駕99壊 امصرية، النهضة مكتبة شبلي أحمد رسالة أو بحثا   تكتب كيف

 ب駕9壊廻 امطبوعاػ، وكالة بدر أحمد ((ومناهجڢ العلمي البحث أصول ))

 ((الحديث العلمي البحث
 ظاهر الدين جمال أحمد

 ٛيادة أحمد ومحمد
 ب駕9壊9 الشروق دار

 

駕-  ((والدكتوراه اماجستير رسائل وإعداد البحوث لكتابة منهجية دراسة ))ب القاهرة والعشرون، الرابعة الطبعة 

介 - القاهرة العربية، النهضة دار فهمي، ٛكريا ترجمة(( العلمي البحث فن)) بب أبو و بيفردج 駕96会ب 

会 - القاهرة العربية، النهضة دار(( العلمي البحث مناهج)) بدوي  الرحمن عبد 駕96会ب 

 ب駕99介 بيروػ العربي، امؤرخ دار(( البحث أصول )) الفضلي الهادي عبد - 4

回 -  ٛي  ب駕9廻会 اإسكندرية الجامعة، الشباب مؤسسة(( البحث مناهج)) عناية حسين غا

 ب駕96会 القاهرة امصرية، اانجلو مكتبة الثالثة، الطبعة(( العلمي البحث ومناهج الحديث امنطق)) قاسم محمود - 6

壊 - يع، والنشر للدراساػ الجامعية امؤسسة((  العلمي البحث منهج))  نصري  يحيى هاني  ب介餓餓会 بيروػ والتٛو

廻 - دمشق الفكر، دار(( العملية وممارساستڢ النظرية أساسياتڢ -العلمي البحث))  دويدري  وحيد رجاء 介餓餓回ب 


