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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 جـــامعـــــــة مؤتـــــــــة

 كليـــة الشريعــــــــة/ قسم أصـــــــول الـدين

 دينــول الـــص أصـاقات تخصــســف لمــوص

 
 
 
 
 

 :تطرح من قسم أصول الدين-مستويات لكل مستوى ساعة معتمدة (3تالوة وحفظ )

 (:8-1( ويتلوا األجزاء )30، 29الجزأين ) ب: يحفظ الطال(1تالوة وحفظ ) (0502102)
فضائل وآداب التالوة، تدبر اآليات، صفة قراءة النبي عليه السالم، تعريف التجويد وحكمه  

ومبادئ هذا العلم، تعريف اللحن بشقيه الجلي والخفي، االستعاذة صيغتها، معناها حكمها، متى يجهر 
عند قطع القراءة، حكم  وإعادتهار، وفي أواسطها، وسال أوائلاالستعاذة في  أوجهبها ومتى يسر، 

بالتوبة، تعريف  األنفال، أوجهها بين السورتين، حكم وصل وأواسطهاالسور  أوائلالبسملة في 
في كلمة واحدة.  اإلدغاممثل امتناع النون الساكنة، أحكامها وكيفية أدائها، التنبيهات المتعلقة بها 

الصغير، اإلظهار، تعريف النون  اإلدغاموهي )اإلخفاء الشفوي،  تعريف الميم الساكنة، أحكامها
والميم المشددتين وحكمهما، وتعريف الغنة ومراتبها، باب المد والقصر، تعريفهما، حروف المد، 
المد الطبيعي والمستثنى منه وهو ألف أنا وأخواتها المسماة )األلفات السبع( المد الفرعي بسبب 

السكون )الالزم والعارض( وحكم مد كل منها مع استعراض ( وبسبب لدالهمز )متصل ومنفصل وب
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التفريعات األخرى للمد وهي داخلة فيما سبق )الصلة، العوض، التمكين، الفرق، اللين( هاء الكناية، 
 تعريفها، حروفها، مراتبها، كيفية أدائها، القلقة: تعريفها، حروفها، مراتبها، كيفية أدائها.

 (:16-9( ويتلوا األجزاء )27، 28: يحفظ الطالب الجزأين )(2) وحفظ تالوة( 3050210)
التفخيم والترقيق، الحروف التي تفخم في جميع األحوال وهي حروف االستعالء ومراتب  

 تفخيمها، الحروف التي تفخم أحياناً وترقق في أحوال وهي:
فيها الوجهان وبيان  زالراء: أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق والكلمات التي يجو-

 الراجح منها.
 أحكام الالم في لفظ الجاللة.- 
 األلف.- 
، السكت، تعريفه، والكلمات األربع لاالستفحاوالحروف التي ترقق دائماً وهي بقية حروف  

التي يسكت عليها وجوباً لحرف، والسكت الجائز له في: )ماليه هلك( وحال وصل األنفال بالتوبة. 
يق: الكلمات التي يجوز فيها الوجهان مع بيان الراجح وعي )نُذُِر مواضع بالقمر، قالتفخيم والتر

ومصر، والقطر، ويسر في الفجر، واسر وأن أسر( وفِْرق بالشعراء، مخارج الحروف تعريف 
المخرج، وبيان المخارج، كما تذكر ألقاب الحروف، صفات الحروف، تعريف الصفة، االختالف 

ت التي لها ضد، والصفات التي ال ضد لها، والصفات القوية والضعيفة، افي عدد الصفات، الصف
وكيف نستخرج صفات الحرف ونحكم عليه بالقوة أو الضعف، وبيان الصفات العارضة، اإلدغام: 
تعريفه أقسامه)كبير وصغير( )وكامل وناقص( تعريف المتماثلتين والمتجانسين والمتقاربين وحكم 

هار والالم الشمسية والقمرية، همزة الوصل، تعريفها كيف يبتدأ بها في ظكل من حيث اإلدغام واإل
األسماء واألفعال، حكمها إذا سبقتها همزة الوصل، أو تأخرت همزة القطع عنها، مع تعريف همزة 

بتحريك األول إن كان األول صحيحاً  الساكنينالقطع وبيان الفرق بينها وكيف يتصرف خال التقاء 
علة، استعمال الحروف أو التنبيهات: مراعاة تفخيم وترقيق المرفق خاصة إذا  فروحذفه إن كان ح

ً والتمييز بين الحروف المتقاربة في المخرج والصفات إذا تجاوزت كالضاد  جاور المرقق مفخما
 والطاء، والضاد والتاء وعدم تحريك الحروف الساكنة واخالص الضم والكسر والفتح.

 (:24-17( ويتلوا األجزاء )25، 26يحفظ الطالب الجزأين ) :(3تالوة وحفظ )( 4050210)
أحكام الوقف واالبتداء: أنواع الوقف )اختياري اختباري، اضطراري( أقسام الوقف  

االختياري )تام، كافي، حسن، قبيح( حكم كل منها، وعالمات الوقف، واالبتداء والقطع والفرق بين 
ا له تعلق بما قبله وإن كان بداية جزء أو حزب أو ربع، مبالوقف والقطع، وتنبيهات حال االبتداء 

الوقف على أواخر الكلم، الروم، اإلشمام، السكون، المحض، اإلبدال في تنوبن النصب وتاء التأنيث، 
والحذف في التنوين المرفوع والمجرور وصلة هاء الضمير، وبيان ما يدخله الروم واالشمام وما ال 

ً للرسم وما خرج عن القاعدة،  ىيدخله، وكيفية الوقف عل معتل اآلخر بالحذف أو االثبات اتباعا
المقطوع والموصول، تعريفهما، وأماكن وجودهما، وحكم الوقف على كل منهما، هاء التأنيث 
المفتوحة والمربوطة: تعريفها، بيان متى ترسم مفتوحة، وكيف يوقف عليها إن كانت مفتوحة أو 

مات معينة من طريق الشاطبية: التنبيه على كلمات خالفت القاعدة لكمربوطة، ما يراعى لحفص في 
أو زادت عليها أو خالف فيها حفص أصله مثل: )تأمنا( باألشمام واالختالس أو الروم )ءآهلل، 
ءآلذكرين، ءالئن( بإبدال همزة الوصل وتسهيلها )ألم نخلقكم( باإلدغام الكامل والناقص، و )آلم هللا( 

حال الوصل، والتزام التوسط في المد المنفصل، وقراءة )ويبصط( في البقرة،  فاتحة آل عمران
)وبصطة( في األعراف بالسين و )المصيطرون( في الطور بالسين والصاد، و)بمصيطر( في 
الغاشية بالصاد، و)ضعف( في الروم بالفتح والضم، وإمالة )مجريها( في هود، وتسهيل همزة 

تنبيه على  التكبير وأنه لم يرد لحفص من طريق الشاطبية فال نقرأ لا)ءأعجمي( الثانية في فصلت، و
 له به.
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التذكير في نهاية الفصل بدوام الصلة بكتاب هللا تعالى ومدارسته والمحافظة على ما تم  
 حفظه منه، فإن نسيان القرآن بعد حفظه عن تقصير وإهمال إثم كبير.

 ( علوم القرآن:1050210)
: التعريف بأسماء القرآن وأوصافه، نزول القرآن الكريم ومعنى ما يلي ىلتهدف هذه المادة إ 

آن، حكمة نزول القرآن رسالة وهداية، حكم نزول ول القرآن وتنزالت القرآن، مدة نزول القرنز
القرآن منجماً، أسباب النزول، عموم اللفظ وخصوص السبب، المكي والمدني، األحرف السبعة، 

، الوحي، أنواع الوحي، صور كمة من نزول القرآن على سبعة أحرفحلمعنى األحرف السبعة، ا
الوحي، سالمة القرآن الكريم من التحريف والتبديل وميزته على الكتب السابقة، رسم المصحف، 

رف الصحيحة، القراءات السبع غير األحمزايا الرسم العثماني، القراءات القرآنية، ضابط القراءة 
اء السبعة، جمع القرآن وتدوينه في عهد الرسول عليه السالم ثم في عهد رقالسبعة، تعريف موجز بال

والباعث على الجمع في كل عهد والفروق بينهما، ترتيب اآليات في السور، أبي بكر وعهد عثمان 
ترتيب السور وأسماؤها، النسخ، أنواعه، حكمته، ما يتناوله وما ال يتناوله، المعاجم المفهرسة 

 الكريم، وألفاظه، ومعاني مفرداته وأعالمه. نلموضوعات القرآ
 ( علوم الحديث:0050210)
والدراية: الرواية: معنى تهدف هذه المادة إلى التعريف بعلوم الحديث من حيث الرواية  

الرواية، أهمية أبحاثها، آداب طالب الحديث، آداب المحدث، التحمل، صفة رواية الحديث واألداء، 
ا نا يثا، ح... الخ(، مصادر علوم الرواية وأنواع المصنفات والمرويات. نأمصطلحات في الرواية )

علوم راوي الحديث: حال الراوي من حيث القبول والرد وشروط القبول وأقسام الرواة وأخبارهم 
والجرح والتعديل والصحابة، والثقات والضعفاء واالختالط والتدليس وتواريخ الرواة وطبقاتهم 

واألسماء والكنى واأللقاب واألنساب  اإلبهامواألبناء وعلوم أسماء الرواة،  آلباءاووروايات األقارب 
 واألوطان والمتفق والمفترق والمتشابه.

 أقسام الحديث من حيث القبول والرد:
الحديث الصحيح الحسن )الصحيح لغيره، الحسن لغيره الصحيح الغريب الحسن صحيح  01

واصطالحات شاملة للصحيح والحسن )الشروط  بالحسن الغريب الحسن الصحيح الغري
 والضوابط( ومصادره وكتبه ومصنفاته.

 الحديث الضعيف: شروطه وضوابطه، أقسامه ومراتبه ومصادره وكتبه ومصنفاته. 
 الحديث الموضوع: عالماته وحقيقته والتحذير منه ومصادره وأهم الكتب فيه. 

 الحديث من علوم المتن: 02
 قل: المرفوع، الموقوف، المقطوع.انالحديث من حيث ال 
 الحديث من حيث الرواية: غريب، ناسخ ومنسوخ، مختلف، محكم. 

 الحديث من حيث السند: 03
 االتصال: المتصل، المسند، المعنعن، المسلسل، العالي، النازل، المزيد والمدرح. 
 من حيث االنقطاع: المنقطع، المرسل، المعلق، المعضل، المدلس. 

 االشتراك في السند والمتن: ثمن حي 04
 من التفرد: الغريب، المفرد. 

في تعدد الرواة: المتواتر، المشهور، العزيز، المستفيض، المتابعات والشواهد، خبر 
 الواحد.

، الشذوذ، االضطراب، القلب، األدراج في الثقةفي اختالف روايات الحديث: زيادة 
 )المصحف، المعلل(. اإلسناد

 والخطابة: ة( الدعو4070502)
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تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالدعوة إلى هللا تعالى: معنى الدعوى بالحكمة  
والموعظة الحسنة، والدعوة وظيفة األنبياء والرسل، ختم النبوات بالدعوة اإلسالمية، أهمية الدعوة 

قراره، األمة تسأمن المجتمع واإلى هللا وضرورتها، حكم الدعوة إلى هللا تعالى، آثر الدعوة في 
شريكة للرسول في وظيفة الدعوة، الدعوة الفردية، الدعوة الجماعية، شبهات حول الدعوة وردها. 
الداعي إلى هللا: عدة الداعي: اإليمان، الفهم الدقيق، االتصال باهلل والتقوى والصالح، شروط 

داعية: الصدق واألمانة لا( ثقافة الداعية. أخالق 3( اللغة )2( فهم الكتاب والسنة )1الداعية: )
والوفاء، الصبر والرحمة، العدل والمساواة، الزهد، اللين والشدة، )الذلة للمؤمنين والعزة على 
الكافرين( التواضع، األخوة، اإليثار والمحبة وحب الخير للناس، الرجاء واألمل، التوسط 

باته، اصناف المدعويين: المأل، جاواالعتدال، االستقامة، أخالق العالم والمتعلم. المدعو: حقوقه وو
جمهور، االتباع، المنافقون، العصاة والكفار. مصادر الدعوة: الكتاب والسنة، قصص األنبياء، لا

السيرة النبوية، حياة الصحابة وتجارب الدعاة. اساليب الدعوة ووسائلها: الحكمة، الموعظة الحسنة، 
بالقدرة، التأليف والكتابة، المقالة والدرس  بيالحوار والجدال بالتي هي أحسن، الترغيب والتره

والمحاضرة. خطبة الجمعة: إعداد الخطيب، إعداد الخطبة، صفات الخطيب الناجح، صفات الخطبة 
 الناجحة:

الحل إيجاد (3ضية إجتماعية أو دينية )عرض ق(2اطبة الناس من خالل حاجاتهم. )مخ(1)
ً )4) المناسب ً واضحا الخالف البعد عن إثارة (6ون مؤثراً )كي أن(5( أن يكون مفهوما

 مراعاة ثقافات المخاطبين وبيئتهم.(7المذهبي أو الطائفي وغيره )
التدريب العملي: ساعة في األسبوع تدريب عملي على الخطابة ومتابعة ذلك في المساجد ما أمكن. 

شدين، بعض ارقراءات مختارة في الخطابة: خطب الرسول صلى هللا عليه وسلم، خطب الخلفاء ال
 خطب الجاهلية واإلسالم.

 ( السيرة النبوية:1500502)
تهدف هذه المادة إلى ما يلي: تعريف الطالب بالواقع العربي والعالمي والديني بين يدي بعثة  

الرسول عليه السالم. السيرة النبوية في العهد المكي: حياة الرسول عليه السالم الشخصية، نسبه 
 : بعثتهوشبابه، مشاركاته، تجارته، مهنته، زواجه بخديجة حياته النبوية ومولده، يتمه، رضاعه

دعوته السرية والعلنية، أوائل من أسلم، موقف قريش من دعوته، اضطهار الدعوة والدعاة، 
وثباتهم، الهجرة إلى الحبشة، دعوة  أصحابهعمر، صبر  إسالمحمزة،  إسالمالمقاطعة العامة، 

بيعة العقبة األولى والثانية وهجرة األصحاب إلى المدينة. معراج، لازعماء الطائف، اإلسراء و
السيرة النبوية في العهد المدني: هجرة الرسول عليه السالم إلى المدينة وصاحبه أبي بكر. دالالت 

 الهجرة ودروسها.
 ةأسس بناء المجتمع اإلسالمي في المدينة المنورة والدولة المسلمة: المسجد، المؤاخاة، وثيق 

المدينة، إعمار األراضي الزراعية، فتح الطرق، وصل المدينة بعضها ببعض، السوق التجارية، 
إعداد الجيش وتدريبه، مشروعية القتال وفرضية الجهاد: الصراع مع قريش: الغزوات والسرايا، 

 .نيتبوك، فتح مكة، حندراسة تحليلية للغزوات التالية: غزوة بدر، أحد، الخندق، صلح الحديبية، 
الصراع مع يهود غزوة بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، خيبر، دراسة ظاهرة النفاق  

والمنافقين في المدينة وعالقتها باليهود. تبليغ الدعوة للدول الكبرى: الرسائل إلى الملوك والرؤساء 
نبوة، لاوالزعماء، غزوة مؤتة، تبوك، بعث اسامه. الحج األكبر )حجة الوداع( وبين يدي ختم 

وانتقال الرسول عليه السالم إلى الرفيق األعلى، والمبايعة ألبي بكر في سقيفة بني ساعدة. أبرز 
مالمح الفترة المدنية. خصائص سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الواقعية العملية، الشمول 

 رسالة المحمدية...(.لاوالتكامل، اإلنسانية والعالمية...الخ )يراجع في ذلك كتاب سليمان الندوي: 
 :( تخريج الحديث النبوي 0502351) 
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البحث العلمي معناه ومناهجه، منهج البحث في العلوم اإلسالمية، طريقة إعداد البحث  
العلمي: االستبانة، ورقة البحث، رسالة الماجستير، رسالة الدكتوراه، تحقيق المخطوطات: مفهوم 

ثائقية للمخطوطات من حيث زمنها وكتابتها وخطوطها لوا ةسالمخطوطات والتعريف عليها الدرا
ونسخها ونقدها، كيفية التحقيق ومصطلحاته، تخريج الحديث النبوي،  ااصطحابهونسبتها إلى 

تعريف التخريج وأهم كتبه ومناهج مؤلفيها، طوق تخريج الحديث، ترجمة الرجال ومعرفة المصادر 
ً تماألصلية، الحكم على األحاديث سنداً و  قواعد المصطلح وعلم الرجال. وتطبيق نا

 ( آيات األحكام:2600502)
تهدف هذه المادة إلى التعرف على دواعي اختالف الفقهاء في استنباط األحكام من آيات  

الكتاب الكريم، والتعرف بقدر مناسب على األحكام المتصلة بدراسة الطالب المتخصصة وتثبيت ما 
آنية وتوجيه االستدالل بها على األحكام، كما تهدف إلى ة القردلباأل ائهدرسه في كتب الفقه باغن

تدريب الطالب على استنباط األحكام الشرعية من آيات الكتاب الكريم وإنشاء مقدرة لديه لفهم اآليات 
وشرخها وبيان وجه داللتها على األحكام. مقدمة في آيات األحكام وأبرز من كتب في هذا االتجاه 

 القرآن ث. دراسة تفسير اآليات التالية من كتب التفسير عامة وكتب التفسير ألحكامديلحاوفي القديم 
الكريم خاصة مع مالحظة التمكن من استعمال أدوات التفسير لغة نحواً وبالغة وداللة على األحكام 

 الشريعة المستنبطة مع مالحظة سائر ما يتعلق بالتفسير التحليل وأدواته:
 ( اإليمان أساس األسرة.221ام األسرة في اإلسالم )أحكمن  من سورة البقرة-
 البقرة./222نظافة العشرة -
 البقرة./225-224من أحكام اليمين -
 البقرة. /228-227االيالء -
 البقرة. /236و /232-228من أحكام الطالق -
 البقرة. /233من أحكام الرضاع -
 ة.رقالب /235-234من أحكام عّدة المتوفي عنها زوجها -
 وال في اإلسالم/ البقرة.من أحكام األم-
 البقرة. /279-275تحريم الربا -
 البقرة. /283-284توثيق الديون -
 ، الرشوة، الواسطة/النساء.86-85الشفاعة الحسنة -
 النساء./93-92حرمة دم المسلم -
 ، النساء.113-105من أحكام القضاء -
 .النساء /121-114من آداب المجتمع اإلسالمي -
 النساء./27و  21-9و  6-1ية حقوق الضعفاء )الناسء( عار-
 النساء. /130-128باالصالح والعدل تحفظ األسرة -
 .8، النساء والمائدة 135الشهادة هلل -
 النساء. /140-138من أحكام المنافقين -
 النساء. /24و  23المحرمات من النساء -
 النساء. /35و  34من أسس استقرار األسرة -
 النساء./173-171في الدين و غللاذم -
 النساء./176حكم الكاللة -
 المائدة./2-1من المائدة: الوفاء بالعقود -
 المائدة./5-3من أحكام المطعومات -
 النساء. 43المائدة و /6أحكتم الوضوء والطهارة -
 المائدة. 89كفارة اليمين -
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 المائدة. 93-90الخمر حرام -
 األنفال./41حكم الغنائم -
 التوبة./6لصدقات ا رفاصم-
 الحج./31-27من أحكام الحج -
 النور./29-27حرمة البيوت -
 النور./31-30من آداب النظر والزينة -
 األحزاب./59، 55، 36-32من آداب اللباس والزينة -
 الممتحنة./9-1من خصائص الجماعة المسلمة/-
 /الصف. 14-10من المجاهدين -
 :( أحاديث األحكام0502250)
المادة إلى تعريف الطالب باالحاديث النبوية التي تختص باألحكام العملية،  ههذ تهدف 

وبالمسائل الفقهية المستمدة من األحاديث النبوية وتدريب الطالب وأكسابه المهارة في استنباط 
يها من األحكام الشرعية من األحاديث النبوية وتثبيت ما درسه في الفقه المذهبي بتقويته باألدلة عل

النبوي وكيفية االستدالل ووجه الداللة بدراسة مختارات من الموضوعات التالية من كتب  ديثالح
 سبل السالم ونيل األوطار:

 أحكام البيوع والتجارات. 01 
 الزكاة، صدقة الفطر، جمع الصلوات. 02 
 اإليمان والنذور. 03 
 األمامة والصلح والهدنة. 04 
 األشربة واألطعمة. 05 
 ينة والعورة.زوالاس اللب 06 
 الطب والتداوي واألخالق. 07 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 08 
 ( التفسير التحليلي:0502201)
تهدف هذه المادة إلى دراسة السور التالية: األنعام والنور واألحزاب واألنفال دراسة تحليلية  

 تتناول ما يلي:
علوم البيان والمعاني والبديع واالعراب،  تدواق أل تطبياظهار جمال التعبير القرآني من خال

ترابط النص في اآلية الواحدة، ترابط اآليات بعضها ببعض، وحدة المعاني واألفكار في السورة 
 الواحدة، وتعتمد المراجع التالية:

 الكشاف للزمخشري/أبو السعود/النسفي، التحرير والتنوير البن عاشور.
 سع والعشرين والثالثين من كتاب حسين مخلوف.االتن والجزئي قراءة ذاتية لتفسير 
 
 ( أساليب البحث وتحقيق النصوص:3910502)
لب بأهم أساليب البحث العلمي المتبعة وقواعد اختيار يف الطاإلى تعرتهدف هذه المادة  

الموضوع وتدريبه على كتابة البحث والرجوع إلى المصادر األساسية وطريقة توثيق المعلومات 
سة من مصادرها، وتعريف الطالب على المخطوطات وأنواعها وخطوطها وكيفية معرفة المقتب

 خريج نصوصها.حقيقها وتلتها وتا ومقابمصادرها والحصول عليها ثم نسخه
 في تاريخ المسلمين: ( الفرق اإلسالمية4110502)
 تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالفرق اإلسالمية: 
 الشيعة والتشيع:-
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إلمامية االثنا عشرية، قواعد الشيعة، اإلمامية وأصولها، التقيّة، العصمة، غيبة الشيعة ا
 اإلمام، والية الفقيه.

 النشأة والتكوين، قواعد العقيدة الزيدية، وأصولها، وأهم فرقها. لزيدية،لشيعة اا 
 ة.، النصيرية، الدروز، السبئية، الغرابياإلسماعيليةالفرق الشيعية المنحرفة،  
الخوارج، النشأة، عوامل ظهورها، وأهم فرقها، األصول العامة المشتركة لفرق الخوارج، أسباب -

 وبين الخوارج.دها أصولها، نقاط االلتقاء واالختالف بينها ا، عقائ، مؤسسهافتراقها، اإلباضية
 الفرق المنحرفة:

 ، مراكزها، في فلسطين المحتلة.ألبابيه، البهائية: مؤسسها، الجو الذي نشأت فيه، عقائدها وكتبها-
 ائية.ين البهينها وبالقاديانية: مؤسسها، الجو الذي نشأت فيه، كتبها وأهم عقائدها، مواقع االلتقاء ب-
 تفسير الموضوعي:( 2020502) 
تهدف هذه المادة إلى أمرين: إبراز الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية، إبراز ما  

ل هذا الموضوع، ن سوره حوما تفرق مموضوعات وسائل وجمع عرضه القرآن الكريم من 
فيخرج الدارس من ذلك بفكرة عامة عن نظرة القرآن واتجاهه في كل ميدان من ميادين الحياة 
كموضوع الجهاد، والمرأة، العدل، الصالة، الحج، الزكاة، البر، الرحمة، ومن التفاسير التي عنيت 

سور العاديات، الحاقة في تفسير المبارك  ر كتاب االستاذ محمدبإبراز الوحدة الموضوعية في السو
والنحل ويوسف وتفسير برهان الدين البقاعي وربط اآليات في السورة الواحدة، وتفسير الشيخ 
محمود شلتوت لألجزاء العشر األوائل وتفسير في ظالل القرآن للسيد سيد قطب والنبأ العظيم للشيخ 

لقرآن الكريم، ومن الكتب التي لموضوعي لالتفسير اسير د. محمد البهي: محمد عبده هللا دراز، وتف
 الفت حول موضوع من آثارة القرآن الكريم:

كتاب نبوة محمد عليه السالم في القرآن للدكتور حسن ضياء الدين عتر/ومعركة النبوة مع -
ات من القرآن الكريم المشركين كما تصورها سورة األنعام/للدكتور إبراهيم زيد الكيالني، وموضوع

 عرضها الشيخ محمود شلتوت في كتابه "من توجيهات القرآن الكريم" وغيرها كثير.
 جاز القرآن الكريم:( إع3010502)
تهدف هذه المادة إلى التعريف بإعجاز القرآن الكريم والفرق بينهما وبين الكرامة والسحر،  

در المعجز من القرآن، خصائص المعجزة تنوع المعجزات وحكمته في مالئمة أحوال الناس، الق
اإلعجاز البالغي،  القرآن الكريم: إعجازالقرآنية، منشأ إعجاز القرآن ورد مذهب الصرفة، أوجه 

 اإلعجاز التشريعي، اإلعجاز العلمي، اإلعجاز التاريخي، اإلخبار بالغيب، اإلعجاز النفسي.
دالئل اإلعجاز لعبد القاهر  التعريف ببعض كتب اإلعجاز القديمة والمعاصرة ومنها 

القرآن  الجرجاني وثالث رسائل في اإلعجاز للخطابي والباقالني والرماني، والتصوير الفني في
لسيد قطب، من بالغة القرآن ألحمد بدوي، وإعجاز القرآن لمصطفى صادق الرفاعي، والنبأ العظيم 

 لمحمد عبد هللا دراز.
 ( القصص القرآني:3020502)
رآني: تهدف هذه المادة إلى دراسة القصص القرآني لهدفين أولهما: لتخدم مقاعد القصص الق 

الوعظ والنصح واإلرشاد، وثانيهما: لتكون وافداً للتأسي واالقتداء القرآن الكريم في تثبيت العقيدة و
والعبرة، ويدرس الطالب سور يوسف والنمل، والقصص والكهف، كما يدرس قصة إبراهيم عليه 

موسى عليه السالم كنماذج للتفسير الموضوعي من خالل السورة ومن خالل "العلم"، السالم و
كانها، خصائصها، آثارها، بين القصة القرآنية والقصة األدبية، القصة في األدب، مفهوم القصة، أر

القصص القرآني، طبيعته، عناصره، خصائصه، الجوانب الفنية فيه، دراسة نماذج من القصص 
آدم عليه السالم، إبراهيم عليه السالم، موسى عليه السالم، قصة يوسف عليه السالم،  القرآني، قصة

 ل سورة واحدة، سورة اإلسراء، سورة الكهف، سورة النمل.دراسة للقصص القرآني من خال
 ( دراسات في الحديث من الصحيحين:2510502) 
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ابيهما، شرح عشرين حديثاً تهدف هذه المادة إلى دراسة ترجمة البخاري مسلم والتعريف بكت 
رح عشرين من صحيح البخاري من الكتب التالية: بدء الوحي، العلم، العمرة، الحيل، خبر اآلحاد، ش

 حديثاً من صحيح مسلم من الكتب التالية: اإليمان، اإلمارة، السالم، صفات المنافقين.
 يقرأ الطالب الكتب التالية قراءة ذاتية: 
 ب والسنة من فتح الباري البن حجر.كتاب االعتصام بالكتا- 
 كتاب الذكر والدعاء، كتاب اللباس والزينة.- 
 لم للنووي.كتاب التوبة/ من شرح صحيح مس- 
 (:1عقيدة اإلسالمية )( 0502111)
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم اإليمان باهلل تعالى: معنى اإليمان باهلل تعالى  

اإلنسان لإليمان. أدلة وجود هللا من القرآن الكريم" خصائص الدليل وأهميته وضرورته وحاجة 
ل على وجود هللا تعالى. األدلة في األنفس وآيات قرآنية. القرآني ويشتمل الدليل العلمي في االستدال

األدلة في اآلفاق، آيات قرآنية. أدلة المتكلمين والفالسفة وعالقتها بالدليل القرآني، الحدوث 
االمكان، اإلبداع والنظام، الكمال دليل القصد والرعاية. أدلة العلماء في مختلف مجاالت  واالختراع،

اهر الدالة على وجود هللا تعالى )ظاهرة الخلق، ظاهرة اإلرادة، الحياة، الكون والحياة، الظو
آثارها في الهداية(. صفات هللا تعالى وأسماؤه: أقسام الصفات ومعانيها، أسماء هللا تعالى ومعانيها و

من  التوحيد، الربوبية، األلوهية وأدلة التوحيد، دليل المخالفةحياة المسلم. توحيد هللا تعالى: أقسام 
القرآن الكريم القضاء والقدر: مفهومها وعالقة إرادة العبد بإرادة هللا تعالى الخالقة، والتفريق بين 

أفعاله وأثر اإليمان بالقضاء والقدر في نفس  اإلرادة الخلقية واإلرادة التشريعية، ومسؤولية العبد عن
ألخذ باألسباب والتوكل على هللا المسلم وفي حياة األمة وبناء الحضارة، وعالقة القضاء والقدر با

 تعالى بالدعاء.
 ( دراسات في الحديث من السنن:2520502)
بكتبهم تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بترجمة أصحاب السنن األربعة والتعريف  

وتعريف بأهم كتب أصول الحديث، الجامع ألصول الحديث وشرح مفرداته البن األثير، والترغيب 
 افظ المنذري.والترهيب للح

 شرح عشرة أحاديث من سنن أبي داوود من الكتب التالية: الطهارة، الصالة، الجهاد. 
ة، األمثال. شرح شرح عشرة أحاديث من سنن الترمذي من الكتب التالية:الجنائز، الزكا 

عشرة أحاديث من سنن النسائي من الكتب التالية: الصوم، الحج، البيعة. شرح عشرة أحاديث من 
 ن ابن ماجه من الكتب التالية: الحدود، األشربة، الذبائح.سن
 يقرآ الطالب قراءة ذاتية مما يلي: 
 طابي.كتاب الفتن من سنن أبي داوود ويعتمد في ذلك كتاب معالم السنن للخ- 
 كتاب االستئذان من سنن الترمذي ويعتمد في ذلك كتاب تحفة األخوذي للميكافوري.- 

الجهاد من الجامع ألصول الحديث وكتاب البر والصلة من كتاب  يختار األحاديث، كتاب-
 الترغيب والترهيب وكتاب القضاء من كتاب الترغيب والترهيب.

 (:2( العقيدة اإلسالمية )1130502)
ذه المادة إلى تعريف الطالب بالنبوة والرسالة: مفهوم النبوة ومفهوم الرسالة ومعنى تهدف ه 

رية إلى النبوة والرسالة. أدلة النبوة: المعجزة، بشارات األنبياء السابقين، النبي والرسول وحاجة البش
واع وشروطها وكيفية داللتها على صدق النبي وأنناها عالنظر في موضوع الرسالة. المعجزة: م

المعجزات، معجزات األنبياء السابقين. معجزة الرسول عليه السالم الكبرى القرآن الكريم وكيفية 
ى صدقه وأوجه اعجازها، المعجزات الحسية في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وداللتها. داللتها عل

إللهية السابقة، شخصيات األنبياء، الخلقية والخلقية، العصمة وأهميتها ودحض الشبهات. الكتب ا
 أسماؤها، وغاياتها وتغييرها وتحريفها، وأثر اإليمان بها وما طرأ عليها ونماذج مقارنة، وأثر
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اإليمان بها، تميز القرآن الكريم على الكتب اإللهية السابقة من حيث موضوعه وطبيعته وأوجه 
هذا المفهوم عن الفكر اعجازه وحفظه وعالميته وخاصيته. الغيب: مفهومه وعالم الشهادة، وتميز 

ة المالئكة وأثره في تحرير العقل اإلنساني وبناء الحضارة. اإليمان بالمالئكة: أدلة وحقيق الفلسفي
ووظائفهم وآثار اإليمان بهم: الجن وعالم الغيب: حقيقتهم والفرق بينهم وبين المالئكة. اليوم اآلخر: 

منازل األخرة: الموت، عذاب القبر، أشراط  معناه أدلته، والرد على منكريه وعلى منكري البعث،
 ة ونعيمها، والنار وجحيمها.الساعة، القيامة، البعث، والحشر، والحساب، والميزان والصراط والجن

 ( الثقافة اإلسالمية:0500100)
يدرس الطالب في هذه المادة الثقافة اإلسالمية: معناها، وخصائصها، وعناصرها، والفرق  

فات األخرى. عالمية اإلسالم: مرونته، ونظريته الشاملة للكون واإلنسان والحياة. بينها وبين الثقا
وأبعادها وعناصرها، النبوات، ومعجزة القرآن، أصالة العقيدة  العقيدة اإلسالمية: خصائصها،

اإلسالمية والقيم اإلسالمية، وأخالقيات اإلسالم، وارتكازتها لتطور حضاري جديد، ومنهج البحث 
 ري اإلسالم وأثر ذلك في الحضارة اإلنسانية.عند مفك

 

 ( مناهج مفسرين:0505024)
ن التفسير والتأويل، أهمية علم التفسير، التفسير في يفرق بمعنى التفسير لغة واصطالحاً، ال 

عهد الرسول عليه السالم والصحابة والتابعين، أصول التفسير والعلوم التي يحتاجها المفسر، أقسام 
 التفسير:

لها: التفسير المأثور صحيح السند، قيمة التفسير بالمأثور، أهم كتبه: تفسير الطبري وابن كثير أو
 صحته، تفسير الخازن، تفسير الثعالبي. م، التفسير بالمأثور الذي لم يراع ذكر السند،ين القوتفسير اب

لتحليلي البياني: تعريفه، ثانيهما: التفسير بالرأي المحمود: أقسام التفسير بالرأي المحمود: التفسير ا
هذه  جمناه أهم كتبه : تفسير الزمخشري، ابن عطيه البيضاوي، الرازي أبو السعود، األلوسي،

التفاسير والخصائص التي تجمعها: التقيد بأصول التفسير، إظهار جمال اإلعجاز البياني في القرآن 
 الكريم.

ر بنت الشاطيء، تفسير في ظالل التفسير األدبي واالجتماعي: تعريفه وأهم كتبه، تفسي
 من القرآن الكريم لألستاذ محمد المبارك.القرآن لسيد قطب، تفسير نصوص 

األجزاء العشر الموضوعي: تعريفه، وأهم كتبه، تفسير الشيخ محمود شلتوت:  رلتفسيا 
محمد األوائل من القرآن الكريم، تفسير الدكتور الشيخ محمود البهي، تفسير سورة النساء للشيخ 

 المدني.
التفسير الفقهي: تعريفه وأهم كتبه، تفسير أحكام القرآن للجصاص، تفسير الجامع ألحكام  

 قرطبي.لرآن لالق
 التفسير العلمي: تعريفه وضوابطه، والتعرييف بأهم كتبه، تفسير طنطاوي جوهري.  

ن أصول التفسير، ثالثهما: التفسير بالرأي المذموم: تعريفه وبيان انحرافه وفساده: لخروجه ع
ر يالتفسوقواعد العربية، واخضاع اآلية لألهواء، الطائفية ونصرة العقائد الفاسدة، ومن أقسامه: 

اإلشاري، تفاسير الصوفية، تفاسير الباطنية والفرق الخارجة عن اإلسالم والتعريف بأهم كتبها، 
 اإلسرائيليات. 

 ( مناهج محدثين:0502352)
 اسة المفردات التالية:تهدف هذه المادة إلى در 
أساليب ين، عالتابلنبوة ثم عهد الصحابة ومقدمة لدراسة المادة وتشتمل على: كتابة الحديث في عهد ا-

يد، الجوامع، المصنفات، المسانن طريقتهم في التصنيف: المحدثين في التدوين من خالل بيا
 البرامج.، األجزاء الحديثية، الموطآت، السنن، المستركات، المستخرجات، المعاجم، كتب الزوائد
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في  نلشيخابيان مكانة الصحيحين، وطريقة امنهج الشيخين: البخاري ومسلم: ويشمل ذلك -
التصنيف وبيان شروطهما، األحاديث المنتقدة عليها، االتجاه الفقهي عند البخاري، وصيغة األسناد 

 عند المحدثين عموماً وعند مسلم خصوصاً.
ي جامعه: بيان شروطه، اهتمامه بصيغة األسناد، أنواع الحديث بيان منهج الترمذي ف-

 األحاديث، الناحية الفقهية في الجامع. ىمه علواصطالحاتها في الجامع، الجرح والتعديل، حك
دراسة منهج أبي داود والنسائي وابن ماجه من خالل توضيح ما تميز به منهج كل واحد منهم -

 وبيان أهمية كتابه.
 اإلمام مالك في الموطأ وذلك بتوضيح:دراسة منهج -
 سبب تأليف الموطأ.- 
 روايات الموطأ.- 
 حاديث.اد األشرط مالك وطريقته في انتق- 
 طريقة مالك في تصنيف الموطأ.- 
 خصائص الموطأ.- 
 البالغات في الموطأ.- 
 المزاسيد في الموطأ.- 
 االنتقادات الموجهة إلى الموطأ.- 
 :(2018خطة ما قبل ) التربية اإلسالمية ( أساليب تدريس0502480)
 عرفيةتتضمن هذه المادة: األهداف الوجدانية وتتعلق بتكوين وترسيخ اإليمان، األهداف الم 

وتتعلق بنقل المعلومات والمعارف الدينية من المصادر الشرعية المعتمدة لتكوين الفكر اإلسالمي 
ل المهارات في القراءة والحفظ وتقويم اللسان الخالص، األهداف السلوكية، تكوين المهارات وتشم

لوب سوك، أالعربي، أساليب التربية اإلسالمية بحيث تشمل أساليب تكوين وترسيخ أنماط السل
تدريس المصادر األساسية الشاملة للقرآن الكريم والحديث الشريف والنصوص اإلسالمية القديمة 

ة، أسلوب تدريس األحداث التاريخية الدينية )كتب الفقه ونحوها( كمصادر معرفية شرعية معتمد
ن آالقر )السيرة وغيرها( أسلوب التدريس على تكوين وتوجيه المهارات المتصلة بقراءة وحفظ

 الكريم.
 ( أديان مقارنة:0502412)
تهدف هذه المادة إلى بيان معنى الدين وعناصره وعالقته بالعلوم األخرى وخاصة علم  

 ا.مقارنة األديان وتاريخه
كما تهدف إلى معرفة عقائد الديانة اليهودية وأصولها وكتبها وفرقها ونقد القرآن الكريم لتلك  

الديني عند اليهود من حيث الشكل والمحتوى وتطور عملية نقد  النص العقائد ولتك الكتب، ونقد
نبوة واآلخرة، الشكل في الفكر الديني الغربي، وإلى معرفة موقف الديانة اليهودية من األلوهية وال

ومفهوم عبارة شعب هللا المختار وكيفية نقد اإلسالم لهذه الفكرة، ومعرفة موقف اليهود من الشعوب 
 الميعاد وعالقة ذلك باألطماع اليهودية. ضوم أراآلخرى ومفه

كما تهدف إلى معرفة النصرانية بأصولها وعقائدها وكتبها وأناجيلها ونقد تلك الكتب، ونقد  
ليث والصلب والتعميد وفكرة الخطيئة والغفران ونظرتها إلى السياسة وفكرة دع ما لقيصر عقائد التث

األديان الرومانية ومعرفة الفرق النصرانية وموقفها من ووذية لقيصر ومقارنة أفكارها وعالقتها بالب
 طبيعة المسيح.

البوذية،  كما تهدف إلى معرفة موجزة بأهم الديانات األرضية: أديان الهند الكبرى، 
 الهندوسية والمانوية والجينية والزرداشتية، وبيان موقف اإلسالم من هذه العقائد.

 (:3عقيدة اإلسالمية )( 0502312) 
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تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأسماء هللا الحسنى وصفاته العليا. هل األسماء  
ها في عهد يظر إلكيف كان ينوالصفات توفيقية. األسماء والصفات في مدارس الفكر اإلسالمي، 

 الرسول عليه السالم والصحابة وتطور النظر إليها وأسبابه وآثاره وتقويمه.
 أقسام الصفات في مدارس الفكر اإلسالمي:

 نظرة المعتزلة ألقسام الصفات ودوافعها، وتقويمها.- 
 نظرة علماء أهل السنة األشاعرة للصفات وتقسيماتها.- 
 طة( وتقسيماتها.ل)الس ة الحنابلةنظرة علماء أهل السن- 

مباحث في عالقة الصفات بالذات وتنزيه هللا تعالى، أسماء هللا الحسنى: معانيها وآثار معرفتها. 
التأويل والمحكم والمتشابه وآراء المدارس اإلسالمية وآثار االختالف في التفكير العقدي. العقيدة 

لمتواتر. وخبر اآلحاد ومدى االعتماد الخبر العقيدة وااإلسالمية بين العقل والنقل. االستدالل على 
 عليه في االستدالل في العقائد. المنهج المقترح لتقديم العقيدة للمسلم المعاصر.

 نقد المتن.-
 كيفية التعامل مع السنة النبوية)بين العقل والنقل(.-
 :فكر وحياة اإلسالم( 5050210) 
اإلسالمي دره من التشريع وخصائصه ومصا اإلسالمي فكرهدف هذا المساق الى بيان مفهوم الي

تعديل السلوك ثره في آو نسان،ودوره في بناء فكر وشخصية اإل اإلسالميبالخطاب  والتعريف
االنتماء الوطني لدى االفراد وبيان دور الخطاب الديني  إسالمي وتحقيقمن منظور  اإلنساني

 الفكرية والمذهبية المعاصرة. اراتوالتكفير والتيالوسطي في مواجهة الغلو والعنف 
 

 )0502481( الهدي النبوي في األدب والرقائق:
ال يخفى أهمية بناء شخصية الطالب اإليمانية المتكاملة، ومن أهم وسائل ذلك العناية 
باآلداب واألخالق النبوية والرقائق والوقوف على أثر ذلك في التزكية والتربية وسالمة العالقات 

، مصادرها ،تعريفها، مقوماتها اآلداب: على المادة مشتملةجتماعية، ولذا فقد جاءت هذه الفردية واال
بالقيم  عالقة األخالق، مقومات األخالق: تعريف األخالق لغة واصطالحاً، األخالق .ميادينها

، مفهوم الرقائق، مصادرها، نماذج منها مصادر األخالق. الرقائق، وفيه:واإليمان وثقافة المجتمع، 
 )الدوافع، الجهد، المسؤولية(. أركان النظرية األخالقية،  وبناء األخالق، التربية والتزكية  أثرها في

المنهج النبوي في التربية األخالقية )نماذج من رس التربية األخالقية في اإلسالم، مدا
موذجاً مدرسة الحسن البصري ن نماذج من ثمار المنهج النبوي:، األخالق والمواقف النبوية(
وسائل قة األخالق بالتزكية واإلحسان، القلب وعالقته بالروح والعقل، وغيرها من المدارس. عال

اآلداب واألخالق اإليجابية، ووسائل التحقق بها.األخالق السلبية، وأسباب  ثمرات التزكية.التزكية، 
 . الوقاية والمعالجة...

بنفسه ومجتمعه  االرتقاءة علمية تمكنه من ولعله من خالل هذه المادة تتكون لدى الطالب حصيل
 ً  .سلوكياً وتربويا

 

 


