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 أصول الدينوصف مساقات برنامج ماجستير 

 )التفسير وعلومه ،الحديث وعلومه(
 

 أوالً: المواد اإلجبارية:

 0502701دراسات في علوم القرآن:- 1

 تهدف هذه المادة إلى دراسة مواضع متعلقة بالقرآن الكريم للوقوف على معانيه وأسراره.  

رف السبعة، المحكم والمتشابه، رسم القرآن وتشتمل على: دراسة أسباب النزول بتوسع، واألح 

 ن.تشرقيواجراء دراسات مقارنة لعلوم القران عند المعاصرين والمس الكريم، الناسخ والمنسوخ

 0502702دراسة نصية في كتب التفسير:-2

ي فساليبهم أعلى  تهدف هذه المادة إلى تعميق الفهم لدى الطالب لعبارات المفسرين ودالالتها والوقوف

 لتفسير.ا
ين لمفسراف الطالب من خاللها بأساليب عر  وتشتمل على: دراسة عدة موضوعات من كتب التفسير ي  

تفسير  كبير،وأيضاً في جهودهم في التفسير وذلك في سورتي البقرة وآل عمران من خالل التفسير ال

 ان الزاد.يمشاف، مجمع البيان، فتح القدير، هالقرآن العظيم، الك

 0502703ساليب البيان:اإلعجاز وأ-3

الملكه  إيجادتهدف هذه المادة إلى إطالع الطالب على آراء العلماء والمصنفين في وجوه اإلعجاز و

راسة لمجاز، دواع الدى الطالب على النقد والتحليل.وتشتمل هذه المادة على: االستعارة، التشبيهات، أن
 ن.اإلعجاز البياني، اإلعجاز العلمي والتشريعي في القرآ

 0502704دراسات في علوم الحديث . -4

شخصية اء التهدف المادة إلى تمكين الطالب من التعامل بكفاءة مع المصطلحات الحديثية، وبن
لحديث في ا العلمية ليتمكن من االستفادة من مراجع هذا العلم والبحث فيها وتشتمل على: دراسات

 المبتدع روايةمنكر ورواية المجهول والوحدان والحسن والمرسل والمنقطع والمدلس وزيادة الثقة وال

 ث.وقواعد التصحيح والتضعيف واجراء دراسات مقارنة حول مناهج المصنفين في علوم الحدي

 0502706علل الحديث . -5

علوم بلتها تهدف المادة إلى بيان مفهوم العلل وميدانها وأهم المصطلحات الواردة فيها، وص

ق الكشف م وطرتنقية السنة النبوية، وتشتمل على بيان قواعد هذا العل الحديث األخرى وأهميتها في
هج على منا لطلبةعن العلة، ودراسة نماذج مختارة من األحاديث المعل ة كما تهدف المادة إلى تمرين ا

ات لرواياالمصنفين في العلل وكيفية التعامل مع نصوص النقاد وتعزيز قدرتهم في التمييز بين 

 ونقدها.
 

 

 

 0502727:في أصول الدين مناهج البحث وتحقيق النصوص في الحديث-6

تهدف المادة إلى تعليم الطالب األسس والقواعد للبحث العلمي وشروطه. وتشتمل التعرف على  

مناهجه المتعددة وإتاحة المجال للطالب للتعرف على تراث السابقين والمخطوطات التي تركوها 
الطالب  وتعريف ونقدهاالتراث لتعزيز ملكة البحث وتذوق النصوص وتدريبه على قواعد تحقيق هذا 

بالحاسوب واستخداماته في مجال البحوث الحديثية والتطبيق العملي للطالب على المهارات البحثية 
يستفاد منها وكيفية كتابة األبحاث  التي التخصصمن خالل مناقشة البحوث والرسائل العلمية في 
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واجراء دراسات نقدية وتطبيقية على ة للتعرف إلى أنواع مناهج البحث وتحقيق النصوص باإلضاف
 مناهج البحث المعاصرة في علوم الشريعة.

 المواد االختيارية ثانياً : 
 أ( مساق التفسير

 0502712دراسات في التفسير الموضوعي:-1

 على الموضوعية.تهدف هذه المادة إلى التوصل إلى فهم عميق ودقيق لآليات والسور بأسلوب يقوم  

علقة وتشتمل على: التعريف بالتفسير الموضوعي ونشأته ومناهجه، واختيار بعض الموضوعات المت 
من خالل السور التالية: السورة.بكل نوع من أنواعه الثالثة:الكلمة، الموضوع،

في  يموضوعمع دراسات مقارنة لمناهج المؤلفين في التفسير ال المجادلة، الفجرالنساء،األنفال،

 العصر الحديث.

 0502713االتجاهات الحديثة في كتب التفسير:-2

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باالتجاهات الحديثة في التفسير، وبيان االنحرافات عند بعضها،  

ين ريب بوغرس روح اإلبداع وذلك بدراسة االتجاهات التالية: العقلي، العلمي، الحركي، والتق
 المذاهب.

على: دراسة أهم الكتب المؤلفة في التفسير الحديث، واالطالع على مدارس التفسير المتعلقة وتشتمل  

ها أعالموبالمدرسة السلفية المعاصرة وبيان مناهجهم واتجاهاتهم، ومدرسة األستاذ محمد عبده 
 واتجاهاتها.

 0502714دراسات في التفسير التحليلي:-3

ير عند الطالب بتزويده بأصول التفسير التحليلي، مع القدرة تهدف هذه المادة إلى إيجاد ملكة التفس 
ال، األنفعلى التعامل مع القرآن ونصوصه قراءة وتفسيراً.وتشتمل على: دراسة سورتي األعراف و

ا هذه ي عالجتهة التتحليالً بدراسة الجانب اللغوي والبياني فيها، وكذلك القضايا االجتماعية والسياسي

 السورة.

 0502715خاصة في القصص القرآني:موضوعات -4

تهدف هذه المادة إلى اطالع الطالب على حقيقة القصة القرآنية وما تؤديه من رسالة تربوية وتشتمل  

 رآنيةعلى دراسة قصة آدم، وإبراهيم، وموسى، ولوط، ويوسف، بتوسع من خالل جمع اآليات الق
 بكل قصة.

عالقتها باإلعجاز، والكشف عن أسرار مجيء القصة وتشتمل على: دراسة مفهوم القصة في القرآن و 
ا أثير اقش مالواحدة في أكثر من سورة، ومقارنتها بالقصة األدبية ويختار المدرس بعض القصص وين

 حوله من شبهات في قصة إبراهيم ونوح وداوود وسليمان، ويوسف عليهم السالم.

 

 0502716القراءات القرآنية:-5

 ريف الطالب بعلم القراءات ليحيط بعلم أصول القراءات العشرة.تهدف هذه المادة إلى تع 

ا من وتشتمل على: معنى القراءات، والتعريف بأصول القراءات العشرة واالطالع على ما فيه
 اختالف في أصولها والفرش.

 0502717أعالم المفسرين ومناهجهم:-6

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بطبقات المفسرين وأهم اعالمهم، ومناهجهم واتجاهاتهم  
 .لمجالاالتفسيرية لتتكون لدى الطالب ملكة التفسير، والقدرة على النقد والمقارنة في هذه 
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وتشتمل على دراسة: سيرة األعالم التالي ذكرهم من حيث الشخصية، والبيئة والعصر، وآثر  
 سة نقديةة درايه وفي تفسيره. ودراسة أسباب تأليفهم للتفاسير ومناهجهم واتجاهاتهم المختلفذلك ف

 مقارنة وهم:

 ي.شعراوالطبري، البيضاوي، الزمخشري، ابن عطيه،القرطبي،الطباطبائي،اآللوسي،أبو السعود،ال

 ثانياً: المواد االختيارية 
 ب( مساق الحديث النبوي :

 0502705حديث:دراسة نصية في كتب ال-1

تهدف المادة إلى دراسة جملة من النصوص الحديثة وشروحها للوقوف على تحليل مفرداتها  

ء في ت العلماسهاماواستنباط األحكام الفقهية والفوائد واللطائف الحديثية منها مع اختيار نماذج من إ

ري، صحيح البخاهذا المجال. من خالل كتاب بدء الوحي والفتن من كتاب فتح الباري في شرح 
الل خوكتاب القدر من كتاب شرح النووي على مسلم كذا دراسة نصوص من كتب علوم الحديث من 

 يح منكتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في علم مصطلح األثر البن حجر وموضوع الحديث الصح

 كتاب توضيح األفكار للصنعاني.

 0502721الحديث: ات في مختلفدراس-2

ى بيان معنى المختلف ومضمونه وأهميته وتشتمل على دراسة أسباب تهدف المادة إل 

لمختلف شأة اناالختالف الحقيقية والظاهرة وأقسام مختلف الحديث إضافة إلى تعريف الطالب بتاريخ 
ف ختالوتطوره وتدوينه ومصادر هذا العلم، ومذاهب المحدثين واألصوليين في كيفية إزالة اال

الت ى مشكمجموعة من أحاديث المختلف بالدراسة التطبيقية ونماذج عل والترجح فيها كما تتناول

 الحديث وبيانها ومناقشة األبحاث المختصة بذلك.

 0502727مناهج البحث وتحقيق النصوص في الحديث:-3

تهدف المادة إلى تعليم الطالب األسس والقواعد للبحث العلمي وشروطه. وتشتمل التعرف  

ركوها لتي تاتاحة المجال للطالب للتعرف على تراث السابقين والمخطوطات على مناهجه المتعددة وإ
 وتدريبه على قواعد تحقيق هذا التراث لتعزيز ملكة البحث وتذوق النصوص ونقدها.

وتعريف الطالب بالحاسوب واستخداماته في مجال البحوث الحديثية والتطبيق العملي للطالب  

 قشة البحوث والرسائل العلمية في التخصص.على المهارات البحثية من خالل منا
 .ج البحث مناه التي يستفاد منها وكيفية كتابة األبحاث وتحقيق النصوص باإلضافة للتعرف إلى أنواع

 

 0502722دراسات في نقد الحديث ورجاله:-3

 تهدف المادة إلى تنمية قدرات الطالب النقدية للحديث. من خالل تعرفه ابتداءاً إلى المكتبة 

ع معامل الحديثية الشاملة وحسن التعامل معها وطرق الكشف عن الحديث وتنمية قدراته على الت
 .رجال الحديث ترجمة ونقداً ومعرفة قواعد الجرح والتعديل وأصول التعامل مع مصنفاته

ً من حيث الوقوف على ً وتطبيقيا ج مخار ومعرفة قواعد التصحيح والتضعيف للمتن وللسند نظريا

لحكم الك في والنكارة والمتابعات والشواهد وأثر ذ ،وتتبع الطرق ومعرفة التفرد والشذوذالحديث 
 على الحديث. ودور نقد المتن في الحكم ليبنى من خالل ذلك منهجية ناقدة في الحديث.

 0502723الحديث الموضوعي:-4

ان ما قام به تتناول هذه المادة التعريف بالحديث الموضوعي والتصنيف على الموضوعات وبي 
 العلماء من الدراسات الموضوعية القديمة.



 4 

وتشتمل: دراسة بعض الموضوعات المعاصرة بجمع األحاديث وتصنيفها من أجل الوصول  
ن موعات إلى المعاني والتوجيهات واألحكام واللطائف التي تشتمل عليها في معالجة هذه الموض

 لم ونهجه في ذلك.خالل التعرف على أسلوب النبي صلى هللا عليه وس

 0502724السنة في الدراسات المعاصرة:-5

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالجهود العلمية المتعلقة بالسنة في العصر الحاضر سواء  

 شرقينأكانت في جانب البناء واإلشادة أم في جانب الهدم والطعن وتشمل دراسة شبهات المست

ة الحديثي لجهوداأعالم المحدثين ودراساتهم في السنة وأنواع وآثارها على السنة النبوية والتعريف ب
 المعاصرة.

 0502725حديث تحليلي:-6

تهدف المادة إلى تمكين الطالب من االطالع على جملة من مناهج العلماء في شرح الحديث  
ات ذبواب وتعريفه باألمور التي يهتم بها النقاد عند شرح الحديث وتشمل دراسة مجموعة من األ

م ى مسلاألهمية للطالب في هذه المرحلة من خالل شرح أحاديث في فتح الباري وشرح النووي عل

 مع اجراء دراسات مقارنة تطبيقية. وعون المعبود وتحفة األحوذي

 0502717أعالم المحدثين ومناهجهم:-7

نة تهدف هذه المادة إلى تعرف الطالب على أعالم الحديث ودورهم عبر القرون في خدمة الس 

 تنقيتها،ويقها النبوية، والتعرف إلى ثمار جهودهم وآثارهم وأهمية ذلك في حفظ السنة النبوية وتوث
مية العل ومن ثم التعرف إلى طرائق وأساليب المحدثين في التصنيف فيه ومعرفة مقاصدهم واألسس

برة في لمعتط اوالمنهجية التي ساروا عليها ومعرفة مناهج المحدثين في قضايا علم الحديث والشرو

ي الفنية فهية وانتقاء الحديث الصالح للعمل به ومعرفة المصطلحات الخاصة بكل علم واالتجاهات الفق
لدى  نهجيةالرواية. ومن ثم تنمية قدرات الطالب على التعامل مع مصنفات الحديث وبناء عقلية م

 الطالب.

 ساعات 9مسار الرسالة بواقع  0502790الفئة الثالثة :-


