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 :وصف مسار احلديث الشريفأوالً: 
، يتم تغطيتها مقررات دراسية سبعة( 7من)احلديث النبوي الشريف  رمسايتكون 

 ساعة أسبوعيًا تؤدى داخل قسم الكتاب والسنة  وخارجه. أربعة عشرة( 41حبوالي )

 :احلديث الشريفتدريس مسار هداف أثانياً: 
 :، األهداف اآلتية)امجااًل(احلديث الشريف)مسار( يهدف مساق

 .أن يتعرف الطالب على األهمية البالغة للسنة النبوية-4

أن يتعرف الطالب على أصول اإلسالم وأمور اإلميان من خالل دراسة األحاديث -2

 املتعلقة بهما دراسة حتليلية..

 .ملكة احلفظ لألحاديث النبوية لدى الطالب إحياًء لسنة احملدثنيأن تعزز -3

 .أن يتعرف الطالب على قراءة احلديث ) عرضًا ( من كتب احلديث املسندة-1

أن يتدرب الطالب على التعامل مع أمهات كتب السنة، ويتعود على القراءة -5

 فيها واستخراج مقاصد مصنفيها. 

السديد ألحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم من أن يتعرف الطالب على الفهم -6

 خالل الشروح احلديثية.

أن يتدرب الطالب على التعامل مع كتب الشروح احلديثية وفهم أساليبهم -7

 ومصطلحاتهم فيها

 بأهم مقاصد الشروح احلديثية ومزاياها.الطالب أن يلم -8

وحل  سؤاالت الصحابة أن يتعرف الطالب على املنهج النبوي يف إجاباته على -9

 .مشكالتهم

أن يقف الطالب على جوانب العظمة يف هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم من -41

 .خالل دراسته لألحاديث

أن يقف الطالب على األدلة من السنة النبوية وكيفية االستفادة منها -44

 .واستثمارها

 أن يقف الطالب على أساليب البيان النبوي وبالغته.-42
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 وصف إمجايل حملتوى مفردات مسار احلديثاً: ثالث

قد مت وضع حمتوى منهج احلديث النبوي الشريف وروعي فيه حتقيق أهداف املسار 

 لتخدم رسالة الربنامج، ويتضمن احملتوى عددًا من املقررات نوجزه يف ما يلي:

دراسة مفردات من  هذا املقرر  يشمل :( 612414احلديث النبوي الشريف) -4

اإلمام البخاري وصحيح اإلمام مسلم، من خالل دراسة كتاب اإلميان صحيح 

من صحيح واللباس من كتاب اإلمام مسلم، وكتاب العلم  والرب والصلة واألدب

 البخاري. مع مراجعة شروحهما. 

يتناول هذا املقرر دراسة األحاديث اليت  :( 612212)  احلديث النبوي الشريف-2

رواية ودراية من كتاب واجلمعة، وأخرى، تتعلق بفقه كتاب الطهارة والصالة، 

 السنن ألبي عيسى الرتمذي، وشروحه كما يف اخلطة التفصيلية.

يشمل املقرر على: دراسة كتاب الزكاة،  :(343606احلديث النبوي الشريف)-3

الصيام، وكتاب االعتكاف رواية ودراية من كتاب عون وكتاب املناسك، وكتاب 

املعبود شرح سنن أبي داود، ألبي الطيب العظيم آبادي، مع االستفادة من بقية 

  الشروح كما يف اخلطة التفصيلية.

يتناول هذا املقرر دراسة األحاديث اليت  (: 612111احلديث النبوي الشريف) -1

، واألميان والتجارات، واألنكحة املشروعة، وغري مشروعة،تتعلق بفقه كتاب البيوع، 

 والطب، والقضاء والدعاوي والشهادات واجلهاد، واحلدود،واجلنايات، حتريم الدم، 

اليت اعتمد عليها الفقهاء واستدلوا بها يف ، واشرط الساعة ، واألمثال و ،والرقي

 -725)للحافظ العراقيطرح التثريب، مذاهبهم الفقهية رواية ودراية من كتاب 

 ( وشروحه كما يف اخلطة التفصيلية.هـ 816

يشمل هذا املقرر على دراسة أحاديث  :(612115احلديث النبوي الشريف)-5

خمتارة من كتاب فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري: من كتاب املناقب، 

الفنت، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب مناقب األنصار، وكتاب التفسري، وكتاب 

وكتاب االعتصام بالسنة من صحيح البخاري رواية ودراية مع االستفادة من بقية 

 الشروح كما يف اخلطة التفصيلية.
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جامع العلوم واحلكم يف  :"يتناول هذا املقرر دراسة منت (:612264جوامع الكلم)-6

ابن رجب زيد الفقيه احلافظ ((، للعالمة شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم

الدين أبي الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن السالمي البغدادي ثم 

األربعون . باإلضافة لكتاب األربعني النووية، ))هـ(795)الدمشقي احلنبلي املتويف سنة

((، حمليي الدين أبي زكريا حييى بن شرف بن يف مباني اإلسالم وقواعد األحكام

(حديثًا األوىل 25رر دراسة) حمتوى هذا املقيتضمن هـ(676سنة) مري النووي املتويف

 تؤخذ من شرح ابن رجب احلنبلي. رمحه اهلل تعاىل. 

جامع العلوم واحلكم يف  :"يتناول هذا املقرر دراسة منت: (261226جوامع الكلم)-7

ابن رجب زيد الفقيه احلافظ ((، للعالمة شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم

الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن السالمي البغدادي ثم الدين أبي الفرج عبد 

األربعون . باإلضافة لكتاب األربعني النووية، ))هـ(795)الدمشقي احلنبلي املتويف سنة

((، حمليي الدين أبي زكريا حييى بن شرف بن يف مباني اإلسالم وقواعد األحكام

(حديثًا األوىل 25سة) رر درايتضمن حمتوى هذا املقهـ(676سنة) مري النووي املتويف

 تؤخذ من شرح ابن رجب احلنبلي. رمحه اهلل تعاىل.

 رابعاً: طرائق التدريس اليت يعتمدها القسم يف تدريس هذه املقررات:
يعتمد القسم طرائق التدريس اليت جتعل الطالب حمور العملية التعليمية، 

 اته. واملدرس يقوم بالتقديم للدرس ومساعدة الطالب على إمتام متطلب

والتفاعل معهم، وتدريبهم على سائر املهارات اليت حيتاجونها، من مهارات التفكري 

 ومهارات االتصال، واملهارات الشخصية.... إخل.

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

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

حنو اجلودة والتعليم املثالي الذين كان عليه سلفنا الصاحل من اتباع القول العمل، 

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

 العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.
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