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الوصف املختصرملساقات التخصص اإلجبارية
اسم املساق
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطلبة بأسس النحو العربي ،واإلعراب ،وذلك بدراسة إعراب
النحو ()1
ّ
ّ
األصلية ،وتقسيمات أزمنة
والفرعية ،وموانع ظهورالعالمة
االسم ،والفعل بالعالمات األصلية،
ً
ً
الفعل ،وماهية االسم تعريفا ،وتنكيرا ،واعتالل آخره ،ودراسة الجملة من حيث مفهومها،
ً
ّ
إسمية وفعليةّ ،
وتعرف أحكام املبتدأ والخبر أصالة ،وأشكاال،
وعناصرها ،و انقسامها إلى
ً
ً
ً
ً
ً
و أنواعا ،وتقديما ،وتأخيراِ ،وذكرا وحذفا ،ودخول النواسخ على الجملة اإلسمية ،كان وأخواتها
ّ
وملحقاتها ،وإن وأخواتها وملحقاتها ،والفاعل وأحكامه ،ونائب الفاعل .ويركز املساق على
التدريب والتطبيق ملساعدة الطالب في توظيف قواعد اللغة العربية عند االستعمال قراءة
وكتابة ومحادثة.
ّ
ّ
العربية
التفصيلية ملكمالت الجملة في
يهدف هذا املساق إلى تمكين الطلبة من معرفة األحكام
النحو ()2
ً
ً
ً
ّ
اإلعرابية واملعاني الداللية بدراسة املفعول به وأحكامه.
تقنينا ،وتحليال ،وتداخال في العالقات
و ملحقات املفعول به في أسلوب االختصاص ،والنداء والندبة واالستغاثة واالشتغال والتنازع،
واملفعول املطلق ،ونائبه ،واملفعول فيه ،واملفعول ألجله ،واملفعول معه ،والحال ،والتمييز،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
واالستثناء تقديما وتأخيرا ،ذكرا وحذفا وتقديرا ،إعرابا وتحليال ،واملجرورات ،واملمنوع من
الصرف ،مع إثراء املساق بتطبيقات متنوعة على نصوص قرآنية ،و ّ
أدبية منتقاة من الشعر
والنثر القديم والحديث.
التالوة والتجويد يهدف هذا املساق إلى إكساب الطالب مهارة التالوة الصحيحة للقرآن الكريم من خالل إتقان
أحكام التجويد ،ويشتمل على بيان معنى التجويد ،وأهميته ،وأحكام االستعاذة والبسملة
()1
والوصل بين السور ،وآداب تالوة القرآن الكريم ومراتبها ،و إتقان أحكام التجويد األساسية من
أحكام النون الساكنة والتنوين ،وأحكام امليم الساكنة ،واملدود  ،ويركز على تطبيق ذلك عمليا
(تالوة) على الجزأين األخيرين من القرآن الكريم (الجزء التاسع والعشرين والجزء الثالثين)،
وتكليف الطالب بحفظ الجزء الثالثين (جزء عم) من القرآن الكريم.
يهدف هذا املساق إلى بيان دورالسيرة النبوية في فهم طبيعة اإلسالم ،ويشتمل على بيان أهمية
السيرة النبوية
دراسة السيرة النبوية وكيف تطورت وأهم خصائصها ،وأسباب اختيار شبه الجزيرة العربية
ً
لتكون مهدا للرسالة الخاتمة ،وبيان حالة العالم قبيل البعثة النبوية ،كما يتضمن دراسة
تحليلية ملراحل حياة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -منذ والدته حتى وفاته ،ومنهجه في تبليغ
ً
الدعوة ،ويركز على إبراز العظات والعبر لالستفادة منها في حياتنا باعتبار السيرة النبوية منهجا
للدعوة والدعاة ،وكذلك دفع الشبهات التي أثيرت حول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،-ودراسة
أهم الغزوات ،وبيان الهدف الحقيقي من ورائها.

04013211

04013221

04013231

04013241

يهدف هذا املساق إلى التعريف بكتاب هللا تعالى ،ومعرفة كيفية فهمه وتفسيره ،ويشتمل على
علوم القرآن
بيان نشأة علم "علوم القرآن" ،والتعريف بالوحي ومراحل نزوله ،وأول ما نزل وآخره ،واملكي
واملدني ،وأسباب النزول ،وعلم املناسبات ،وجمع القرآن الكريم وترتيب آياته وسوره ،ونزوله
على سبعة أحرف ،ونبذة عن القراءات القرآنية والقراء ،والفرق بين املحكم واملتشابه،
والناسخ واملنسوخ ،ويتناول أيضا بعض األفكار املتعلقة بموضوع القصص القرآني ،وكذلك
مبحث إعجاز القرآن ،ويتعرف على معنى التفسير والتأويل ،ومناهج التفسير واملفسرين من
تفسير بالرواية؛ ( املأثور ) ،وتفسير بالدراية؛ (الرأي) ،وبيان ضوابط كل منهما .والتعريف
بأشهراملفسرين ونبذة عن تفاسيرهم ومناهجهم فيها.
يهدف هذا املساق إلى بيان جهود العلماء في خدمة الحديث النبويَ ،
وتع ُّرف الطالب على أهم
علوم الحديث
موضوعات علم مصطلح الحديث ،ويشتمل على التعريف بعلم مصطلح الحديث ونشأته،
وأشهرمصنفاته ،كما يتحدث عن الحديث املقبول والحديث املردود و أقسام كل منهما وكيفية
التمييزبينها ،وما هي صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته ،وما هي شروط قبول رواية الراوي،
ومراتب الجرح والتعديل ،وكيفية الرواية وآدابها وطرق التحمل وصيغ األداء ،وآداب املحدث
وطالب الحديث.
العقيدة اإلسالمية يهدف هذا املساق إلى التعريف بعلم العقيدة ونشأته وتطوره ومصادره و أقسامه ،ويهدف أيضا
إلى التعرف على أبرزقضايا العقيدة اإلسالمية املتعلقة بالذات اإللهية من حيث إثبات وجودها
()1
باألدلة العقلية والنقلية والعلمية املعاصرة ،والرد على أهم شبه امللحدين قديمها وحديثها،
ويتناول املساق أيضا بيان مفهوم الوحدانية وأدلة إثباتها العقلية والنقلية والرد على أهم شبه
املشركين قديمها وحديثها ،ويتناول املساق أيضا بيان مفهوم الصفات اإللهية و أفعالها
و أنواعها وأدلة إثباتها العقلية والنقلية والوقوف على آراء العلماء فيها ،وما الفرق بين األسماء
اإللهية وصفاتها ،ويهدف املساق أيضا إلى بيان مفهوم اإليمان وزيادة ونقصانه .ويبين املساق
كما ويركز املساق على إبرازأثراإليمان باهلل تعالى في حياة الفرد واملجتمع.
علم أصول الفقه يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بعلم أصول الفقه واملصطلحات العلمية املتعلقة به،
وبيان أهميته ،ومصادر األحكام الشرعية األصلية والتبعية ،ومفهوم الحكم الشرعي و أنواعه،
والتعريف بأنواع الحاكم واملحكوم فيه واملحكوم عليه ،وكيفية تفسيرالنصوص الشرعية من
حيث أقـسام اللفظ الشرعي ودالالته ،ويركزاملساق أيضا على طرق استنباط األحكام الشرعية
بأسس ومبادئ علم أصول الفقه ،ومعرفة تقسيم اللفظ باعتبارات متعددة والدالالت املترتبة
على ذلك ،ومعرفة ما هو االجتهاد و أنواعه وشروط كل نوع ،والتعرف على مقاصد الشريعة
وعالقتها بعلم األصول واستنباط الحكم الشرعي.

 04013311التالوة والتجويد يهدف هذا املساق إلى إكساب الطالب مهارة التالوة الصحيحة للقرآن الكريم من خالل إتقان
أحكام التجويد ,ويشتمل على اآلتي :مراجعة املوضوعات اآلتية من مساق (التالوة والتجويد
()2
 )1وهي(املقدمات في مصطلحات علم التجويد ،وآداب التالوة ،وأحكام االستعاذة والبسملة
والوصل بين السور ،وأحكام النون الساكنة والتنوين ،وأحكام امليم الساكنة ،وأحكام امليم
والنون املشددتين ،وأحكام املد .ثم دراسة مخارج الحروف وألقابها ،وصفات الحروف ،وأحكام
الراء ،واإلدغام (املتماثلين ،املتجانسين ،املتقاربين) ،وأحكام الوقف واالبتداء بكل تفصيالتها،
والروم واإلشمام ،والرسم القرآني وتفريعاته املتعلقة بالتالوة كقاعدة الوقف على مرسوم
الخط وتطبيقاتها واملقطوع واملوصول ،والتعريف برواية اإلمام حفص عن عاصم الكوفي
وبأصول مذهبه في القراءة وموقع قراءته من القراءات وتالميذه والطريق التي نقرأ بها ،ونبذة
عامة عن القراء وتالميذهم ومعرفة األوجه التي انفرد بها اإلمام حفص عن غيره .ويركز على
تطبيق ذلك عمليا (تالوة) على الجزأين السابع والعشرين والثامن والعشرين من القرآن
الكريم ،وتكليف الطالب بحفظ الجزء التاسع والعشرين(جزء تبارك) من القرآن الكريم.
 04013312القصص القرآني يهدف هذا املساق إلى التعريف بمفهوم القصة في القرآن وخصائصها ،والوقوف على أهداف
القصة القرآنية وغاياتها وخصائصها ،والفرق بينها وبين القصة األدبية ،واملقارنة بين املنهج
القصص ي في القرآن و املنهج القصص ي في التوراة (نماذج منه) والتعرف على مناهج البحث في
القصة القرآنية عند املؤلفين ،واكتشاف املنهج الصحيح في دراسة القصة القرآنية من خالل
الدراسة التطبيقيـة على نماذج متنوعة من القصص القرآني ،والتعرف على اإلسر ائيليات
و أثرها على دراسة القصص القرآني ومنهج التعامل معها.
يهدف هذا املساق إلى تحليل األساليب البيانية في النص القرآني من حيث اللفظ والتركيب
البيان القرآني
ً
ً
والسياق  .ويتضمن :تعريفا موجزا بنظرية النظم واعتمادها على علم املعاني ،و أثر ذلك في
ً
اإلعجاز البياني ،وفهم النص القرآني ،وبيان أسلوبه املتفرد عن كالم الخلق ،مراعيا النظرة
البيانية الداللية ،والنظرة اللغوية الجمالية ،والتركيب األدبي .ويركز املساق على بيان أسرار
التعبير القرآني في مظاهره البالغية املتعددة ،كأسرار التقديم والتأخير ،والتعريف والتنكير،
04013314
والحذف والذكر ،والفصل والوصل ،والقصر ..وغيرها ،ويناقش دعوى القول بالزيادة والحشو
في القرآن ،مركزا على أسرار حروف املعاني في القرآن ،كما يتناول موضوع بالغة التصوير في
القرآن وجمالياته ،وموضوع الحقيقة واملجاز ،ويختم املساق بدراسة تطبيقية على بعض
ً
السور والنصوص القرآنية وتحليلها بيانيا .كما يطمح هذا املساق إلى ربط املعاني القرآنية
باملو اقف الحياتية والحضارية والنفسية واالجتماعية.

ودراسة يهدف هذا املساق إلى التعريف بمصطلح اإلسناد ومصطلح التخريج ،وكيفية استخراج مواضع
 04013321تخريج
أسانيد الحديث الحديث النبوي من مصادره األصلية ،وبيان الطرق املتنوعة للتخريج ،كالتخريج من حيث
النبوي
ألفاظ متن الحديث ،والتخريج من حيث موضوع الحديث والتخريج من حيث إسناد الحديث،
ويبين املساق كيفية دراسة أسانيد الحديث النبوي ،وكيفية استخراج تراجم رواة اإلسناد ،ومن
ً
ُ
ّثم ُي ّبين كيفية الحكم على رواتها انطالقا من تطبيق قواعد علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل
 ،والتوصل إلى الحكم عليها ّإما بالقبول أو الرد ،وبيان مرتبة الحديث ،ويتعرض املساق أيضا
لدراسة منهجية البحث في تخريج الحديث ودراسة أسانيده وكيفية كتابته وتوثيق معلوماته،
ّ
بأهم مصادر الحديث الشريف وعلومه ككتب الجرح والتعديل ،وكتب
وكذلك التعريف
الطبقات وتاريخ البلدان ،و أيضا يتطرق املساق إلى بيان كيفية استخدام الوسائل التقنية
الحديثة  -كالحاسوب والبرامج اإللكترونية  -في تسهيل عملية الوقوف على مصادر الحديث
وكتب الجرح والتعديل والحكم على اإلسناد عند علماء الحديث.
 04013331العقيدة اإلسالمية يهدف هذا املساق إلى التعرف على أبرزقضايا العقيدة اإلسالمية املتعلقة بمباحث النبوات من
حيث إثبات تعريف النبوة وما هي الحكمة اإللهية من بعث الرسل واألنبياء ،والفرق بين النبي
()2
والرسول ،وبيان صفات األنبياء مما يجوز ويجب في حقهم وما يستحيل عليهم و إثباتها باألدلة
العقلية والنقلية ،ومفهوم املعجزة و أنواعها وشروطها ،وعالقتها بإثبات صدق النبوة عموما
وصدق نبوة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم خصوصا ،والرد على أهم شبه املنكرين للنبوات
قديمها وحديثها ،ويهدف املساق أيضا إلى بيان أسماء الرسل واألنبياء ونبذة عن حياتهم ،وما هي
الكتب السماوية املنزلة عليهم وخصائصها ،كما ويركز املساق على إبراز أثر اإليمان بالنبوات في
حياة الفرد واملجتمع.
 04013341فقه العبادات ( )1يهدف هذا املساق إلى بيان مفهوم فقه العبادات ،وأهمية دراسته ،وكيفية أداء العبادات على
الوجه الصحيح املبين في مراجع الفقه اإلسالمي؛ بوصفها فرائض وواجبات أمرهللا تعالى عباده
بالتزامها ،ويشتمل املساق على دراسة :الطهارة ،الوضوء ،املسح على الخفين ،الجبائر
والعصائب ،الغسل ،التيمم ،الصالة ،شروطها ،أركانها وسننها ،مكروهاتها ،ومبطالتها ،السجود
بأنواعه (سجود السهو ،سجود التالوة) ،صالة الجماعة ،والجمعة ،وصالة املسافر،
والعيدين ،والكسوف والخسوف .ويركز بوجه خاص على األحكام األساسية املتعلقة باألركان
والشروط والكيفيات مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة.
 04013342فقه العبادات ()2

يهدف هذا املساق إلى دراسة أحكام الصيام والزكاة والحج والنوازل املعاصرة ،وفقه زكاة الفطر
والعمرة مع فقه الدليل ،ويشتمل املساق على دراسة األحكام الشرعية املتعلقة بأحكام صيام

الفريضة والتطوع والزكاة و أنصبتها وما تجب فيه ،والحج و أنواعه وأركانه وواجباته وشروطه،
وأحكام العمرة وأركانها وشروطها ،بصفة عامة ،ويركز املساق بوجه خاص على األحكام
األساسية املتعلقة باألركان والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع تلك العبادات ،وعلى الكيفيات
مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة.
يهدف هذا املساق إلى التعريف بمبادئ التفسير ،ومؤهالت املفسر ،و أنواع و أنماط التفسير،
 04013412التفسيرالتحليلي
وأدوات التفسير التحليلي لكتاب هللا تعالى ،وتوضيح هدايات القرآن الكريم وإشاراته
وتوجيهاته ،والوقوف على أحكامه العقدية والعملية ،وبيان حكم القرآن وتوجيهاته ،والتعرض
للمسائل الحياتية املعاصرة ،والوقوف على إعجاز اآليات وبالغتها ،ومعرفة أسباب النزول
والقراءات واإلعراب والربط بين اآليات ،من خالل تفسيرسورمختارة من األجزاء الثالثة األخيرة
ً
ً ّ
ً
ً
تفسيرا تحليليا وموضوعيا ،تمثل نماذج من القرآن املكي واملدني ،وتفسيرا ملفردات النص
ً
ً
القرآني ،ونظم اآليات وبناء تراكيبها ،وفهم سياقاتها؛ سباقا ولحاقا ،وبيان مناسباتها وترابطها،
من خالل كتب التفسير مع تطبيق ما درسه الطالب من علوم القرآن وأدو اته .والتعرف الجيد
على املصادراألصيلة والحديثة في موضوع التفسيرالتحليلي  ،ومعرفة مهارات التفسيرالتحليل
ًّ
تحليليا ،والتطوير الذاتي للطالب
،والقدرة على تحليل بعض آيات القرآن الكريم تفسيرا
للوصول إلى مستوى التفسيرالتحليلي .
 04013431التسامح في اإلسالم يهدف هذا املساق إلى التعرف على مفهوم التسامح في اإلسالم وأهم املفردات الشرعية املتعلقة
به كالسالم والعفو واملغفرة والصفح وما يقابله من مفردات كالغلو والتطرف والتعصب،
ويتطرق أيضا إلى إبراز قيمة التسامح كخلق أصيل يدعو إليه الوحي اإللهي في سائر األديان
السماوية عموما واإلسالم بشكل خاص ،وما هي موضوعات التسامح الواردة في القرآن الكريم
وتطبيقاته في سنة وسيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،وما هي شروط وضوابط التسامح
في التعامل مع أصحاب األديان والعقائد املختلفة ،وما هي أسباب التطرف والتعصب الديني
ووسائل نبذها ومكافحتها عبر القوانين والتشريعات كقانون دولة اإلمارات الخاص بمكافحة
التمييز والكراهية وازدراء األديان ،ويهدف املساق أيضا إلى إبراز أثر التسامح في حياة الفرد
واملجتمعات اإلنسانية والتعرف على الدور الفعال لدولة اإلمارات العربية املتحدة في نشر
التسامح بين الناس على مستوى املحلي والعاملي.
 04013432العقيدة اإلسالمية يهدف هذا املساق إلى التعرف على أبرز قضايا العقيدة اإلسالمية املتعلقة بمباحث السمعيات
من حيث تعريفها ،وما هي أنواعها ،و إثبات كل نوع باألدلة النقلية والعقلية ،كاإليمان باملالئكة
()3
وعذاب القبر ونعيمه ،و إثبات البعث والرد على شبه منكريه ،وأشراط الساعة الصغرى
والكبرى وأدلتها من القرآن والسنة ،واإليمان بأهوال يوم القيامة ونعيمه ،و إثبات الحشر

والنشر والحساب والصراط ،والشفاعة و أنواعها ،ورؤية هللا تعالى يوم القيامة ،كما ويركز
املساق على إبرازأثراإليمان بالسمعيات في حياة الفرد واملجتمع.
يهدف هذا املساق إلى تحديد مفهوم الدين وعالقته بالعقيدة والتشريع واألخالق ،وما مدى
أصالة الدين وضرورته للفرد واملجتمع ،ومناقشة أهم النظريات الحديثة املفسرة ملفهوم الدين
وكيفية نشأته ،ويتطرق املساق أيضا إلى دراسة أهم األديان السابقة على اإلسالم كالهندوسية
والبوذية والبرهمية واليهودية واملسيحية حيث يتناول عرض أهم عقائدها كما هي واردة في أشهر
كتبهم دون التعرض ملناقشتها وذلك الستيعاب معتقداتهم الدينية ومبرراتها من وجهة نظر
 04013433مقارنة األديان
أصحابها ،ويهدف املساق أيضا إلى بيان أهم النبوءات التي جاءت بها األديان السابقة الدالة
على نبوة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وعقد املقارنة بين األديان وبين الدين اإلسالمي من
حيث بيان األمور التي يشترك فيها مع سائر األديان األخرى وما يتميز به عليها ،مع بيان سماحة
الدين اإلسالمي في تعامله مع أصحاب الديانات األخرى بمنهجية وسطية معتدلة بعيدة عن
الغلو والتعصب غاية تحقيق التعايش السلمي بين جميع الناس على مختلف دياناتهم.
يهدف هذا املساق إلي بيان الحكم الشرعي ملجموعة من القضايا الفقهية ( القديمة و املعاصرة
 04013441فقه املعامالت
) التي يحتاج إليها الناس فى حياتهم ،ويشتمل على دراسة األحكام املتعلقة بالبيع و أنواعه والربا
والقرض والضمان واإلقالة واإلجارة والجعل واملزارعة والرهن والشركة و أنواعها ،وكذلك
األحكام املتعلقة باملعامالت املصرفية واألسهم والسندات ،ويركز على األقوال الراجحة املدعمة
باألدلة النقلية والعقلية ،والسيما ما يتعلق بالقضايا املعاصرة ،كما يركز على صور املعامالت
وتطبيقاتها الشائعة في حياتنا اليوم ،وضرب األمثلة منها.
يهدف هذا املساق إلى تعليم الطالب القوانين املتعلقة بأحكام الزواج والطالق وإجراءات عقد
النكاح حسب األنظمة .ويشتمل على دراسة أحكام الزواج مـن حيث غايته والـحكمة منـه
األحوال ومشروعيته وأساسه ،وأحكام الخطبة والعدول عنها ،أركان عقد الزواج وشروط انعقاده
فقه
04013442
وصحته ونفاذه ولزومه ،أقسام الزواج واآلثار الـمترتبة على كل منها ،والطالق ومشروعيته
الشخصية
وحكمته ،أنـواع الـطالق وصيغته وشروط املطلق واملطلقة ،آثار الطالق ،حقوق األوالد ،طـرق
و إثبات النسب ،الرضاع والحضانة ،والوالية .
 04013451مناهج البحث في يهدف املساق إلى البحث في طبيعة املعرفة ،و أنواع البحث العلمي ،و فوائد البحث العلمي في
الدراسات اإلسالمية وأهميته ،ونبذة عن مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية عند
الدراسات
العرب واملسلمين ،كمنهج االستدالل العقلي واالستقرائي التجريبي والوصفي ،ويتناول خطوات
اإلسالمية
إعداد البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ،و الفرق بين التقرير والبحث ،وكيفية كتابة
الرسالة العلمية ،واملقارنة بين البحث والرسالة والكتاب ،وفهم النص وفهم الو اقع مع مراعاة
املصالح املقصودة من النص واملصالح في مو اقع وجودها ،ومناهج املواءمة بين النص

والو اقع ،كالنظر في املآل واالستحسان وسد الذرائع .ويتناول كيفية تحقيق املخطوطات(،
وتتطرق الدراسة فيه إلى تعريف املخطوط و شروط تحقيقه والخطوات املتبعة لتحقيق
املخطوط  ،وكيفية تحقيق النص في املخطوط ،ثم ترقيمه وفهرسته (.

رقم املساق

اسم املساق
إعجازالقرآن الكريم

04013313

التفسيراملوضوعي

04013413

الوصف املختصرملساقات التخصص االختيارية

يهدف هذا املساق إلى التعريف بعلم إعجاز القرآن الكريم ،وأهم الجهود
العلمية املبذولة فيه قديما وحديثا ،و أبرزمصطلحات هذا العلم ومفاهيمه،
ومراحل التحدي ،وتاريخ اإلعجاز ،وجهود األقدمين واملحدثين في اإلعجاز
ابتداء من دور اإلشارات مرورا بدور الرسائل واألجزاء و انتهاء بالكتب .كما
يتناول بيان وجوه اإلعجاز املتعددة ابتداء من اإلعجاز البياني ومظاهره
املتعددة في الحرف والكلمة والجملة واآلية والسورة مرورا باإلعجاز العلمي
وضوابطه وشروطه و انتهاء باإلعجازالتشريعي والنفس ي والروحي وغيرها .كما
يمكن الطالب من رد الشبهات املثارة حول إعجاز القرآن ومناقشتها نقاشا
علميا منهجيا.
يهدف هذا املساق إلى التعريف بالتفسيراملوضوعي من حيث نشأته ومراحل
تطوره ،وأهميته و أبرز املؤلفات فيه ،وعالقة التفسير املوضوعي بمناهج
التفسير األخرى ،وما يمتاز به التفسير املوضوعي عن مناهج التفسير األخرى.
وقدرة هذا اللون من التفسير على معالجة مشكالت الو اقع بطريقة تحليلية
استقصائية و افية .كما يعرف بأنواع التفسيراملوضوعي والخطوات النظرية
والتطبيقية ملناهج البحث فيها وأهمها (املوضوع القرآني ،املصطلح القرآني،
الوحدة املوضوعية في السورة) وتطبيقات عليها ،كما يعرض لعلم املناسبات
َ
الطالب من االطالع على أبرز
وعالقتها بالتفسيراملوضوعي ،ويمكن هذا املساق
املصادر واملراجع التي تخدم البحث في مجال التفسير املوضوعي ،وكيفية

04013422

04013443

04013452

االستفادة منها ،وتكسبه الدربة على اختيار املوضوعات القرآنية ،وإعداد
مخطط البحث لها.
ي ً
مناهج املحدثين
يهدف هذا املساق إلى بيان مدى عناية علماء الحديث بالحديث النبو تدوينا
ً
وتصنيفا ،والجهود التي بذلته األجيال املتعاقبة من أجل خدمة السنة
النبوية ،واملحافظة عليها ،ونقلها إلى من بعدهم والتعرف على تاريخ نشأة
تدوين الحديث الشريف ومراحل تدوينه وبيان أنواع التأليف فيه وعلومه،
ككتب السنة من الصحاح والجوامع والسنن واملسانيد واملعاجم واملصنفات
واملوطآت وكتب الزوائد واألجزاء الحديثية وكتب علم الجرح والتعديل
والطبقات والوفيات وتاريخ البلدان والفهارس الحديثية ،وما هي خصائص
ومناهج هذه املصنفات والشروط التي التزموها في كتبهم ،كما يتناول املساق
ً
بيان منهج علماء الحديث في علم رواية األحاديث سندا ومتنا ومنهجهم في علم
ّ
والتعرف على مناهج أعالم الحديث  -كالبخاري ومسلم والترمذي -
الدراية،
ّ
في الحكم على أسانيد الحديث ،وما أهم الفروق بينها ،وما هي مناهجهم في
نقد الراوي واملروي .كما ّ
يهتم املساق بالتوعية بو اقع مناهج املحدثين
املعاصرومتابعة االهتمام بمناهج ّ
املحدثين املعاصرة والكتب املؤلفة في ذلك
ّ
املحدثين املعتمدة عند أهل الصناعة الحديثية،
والرد على املخالفين ملناهج
مما ّ
يعزز الوصول بالطالب االعتزاز بجهود العلماء في علم الحديث الشريف
.
يهتم هذا املساق بدراسة القواعد الفقهية عن طريق الوقوف على معناها
لغة واصطالحا ،ومعرفة مكانتها وموقعها من أصول الشريعة ،وإعطاء ملحة
تاريخية عن نشأتها ،والتعرف على أقسامها وأهم املصادر واملصنفات فيها،
القواعد الفقهية
ويشتمل على دراسة القواعد الفقهية الكبرى ،وما يندرج تحتها من قواعد
صغرى ،مثل :قاعدة األمور بمقاصدها وقاعدة ال اجتهاد مع وجود النص،
وقاعدة األصل براءة الذمة ،واألصل في األشياء اإلباحة ،وقاعدة اليقين ال
يزول بالشك،
فقه الدعوة والخطابة يهدف هذا املساق إلى بيان أهمية الدعوة اإلسالمية ،ودورها في تثقيف
املسلم ،ونشر الفكر الوسطي بعيدا عن الغلو والتطرف ،وإلى التعريف
بخطبة الجمعة والدرس الديني ،وكيفية االستعداد النفس ي والعلمي ملواجهة
الجمهور ،ويشتمل املساق على :تاريخ الدعوة ،وأساليبها ،وخصائصها،
وأهدافها ،ومشكالتها في ضوء العقل والنقل ،ويتناول املساق أيضا شروط

وصفات الخطيب والواعظ الناجح واملهارات العلمية والعملية الالزمة لهما،
والتعريف بأساليب الخطبة واملوعظة وعناصرهما الرئيسة وكيفية تحديد
َ
املسبق لهما ،ويركز على حسن استخدام الداعية
موضوعاتهما والتخطيط
املسلم للوسائل العلمية والبحثية والتقنية التي تتناسب ومتطلبات العصر.
وعلى بيان اآلثاراإليجابية للخطابة والوعظ الديني على حياة الفرد واملجتمع
انطالقا من القيم اإلسالمية الداعية إلى نشر التسامح والسالم بين األفراد
واملجتمعات اإلنسانية.

