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 ا.د. ابراىيم طو حمودي احمد التميمي  االسم

 yahoo.com06Ibrahim.taha@ البريد االلكتروني

 الحديث التحليلي  اسم المادة
 مناىج العلماء في التعرض لشرح الحديث النبوي الشريف  مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

وبيان عند العلماء  المتبعةاىم المناىج لوقوف على اىمية اصول ىذا العلم من خالل تتبع ا
 مفهومها لديهم . وكذلك الوقوف على اىم المصنفات فيها.

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 

الوقوف على اىمية اصول ىذا العلم من خالل تتبع اىم المناىج التفسيرية عند العلماء وبيان 
 يهم . وكذلك الوقوف على اىم المصنفات فيها.مفهومها لد

 ال يوجد الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 

 ه( .258فتح الباري بشرح صحيح البخاري لالمام ابن حجر العسقالني ) ت ـــ 
 صحيح مسلم بشرح النووي .ـــ 
 

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
مفصل اليومية ل

 األول والثاني
االمتحان  المشروع

 النيائي

 %06 ـــــ %06 دال يوج 06%

 معمومات إضافية
 %82الفصل االول = 
 %82الفصل الثاني = 

  %02االمتحان النهائي = 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة  الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 عموم القران والتربية االسالمية القســم : 

 الرابعة المرحمة : 
 أ.د. ابراىيم طو حمودي : االسم 

 استاذ دكتور ي : المقب العمم
 دكتوارهالمؤىل العممي : 
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 جدول الدروس ألسبوعي

 املادة النظرية التاريخ األسبوع
املادة 

 العلمية
 املالحظات

واىميتو ونشاتو  ، حديثالالتعريف بعلم  0-3/06/0607 1
 وتطوره والفائدة منو

  

    .بيان اقسام الحديث بصورة مجملة  9-06/06/0607 2

 دراستو،موضوع ىذا العلم وغايتو والفائدة من  00-07/06/0607 3
 .وتطوره وشروط من تصدى لو 

  

   . ونصوصىذا العلم  ودالالت قواعد  03-02/06/0607 4

   اىر، النص ، المحكم ، المفسر الظ  36-30/06/0607 5

شرح الحديث  االثر الفقهي المترتب على 0-7/00/0607 6
 مراتب االلفاظ او النصوص الواضحةالنبوي و 

  

   النصوص الحديثيةعارض تمناقشة مسالة  03-02/00/0607 7

   الوقوف على مراحل تطور الحديث التحليلي  06-00/00/0600 8

9 
حديث االعمال بالنيات ، ديث االول : الح 07-02/00/0607

نيده وفوائده ونقده عند شرحو وبيان اسا
 .العلماء 

  

   . الحديث الثاني : حديث )الدين النصيحة( 2-5/00/0607 11

الحديث الثالث : )احفظ اهلل يحفظك، احفظ  00-00/00/0607 11
 . اهلل تجده تجاىك(

  

   . اإلسالم على خمس الحديث الرابع : بني 02-09/00/0607 12

   تكملة حدبث بني االسالم على خمس  0607/ 05-00/00 13

حق المسلم على المسلم الحديث الخامس:  0-0/0/0602 14
 خمسٌ 

  

الحديث السادس : المسلم من سلم  2-9/0/0602 15
 . المسلمون من لسانو ويده

  

الحديث السابع : إن الحالَل بيِّن وإن الحرام  05-00/0/0602 16
 . بيِّن

  

الىم مفاصل المادة الدراسية التي تم  اعادة 00-03/0/0602 17
 دراستها .

  

   بداية العطلة الربيعية  02/0/0602 18

 عطلة نصف السنة
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19 00-07/0/0607 
تحليل اللغوي للحديث وبيان اىمية مراحل ال

 ة . معرفة االلفاظ الغريب
  

   . الحديث الثامن : النساء ناقصات عقل ودين 5-0/3/0607 21

النساء ناقصات عقل اكمال شرح الحديث  00-03/3/0607 21
 .وتنفصيلو ودين 

  

َفاِن ِمْن َأْىِل النَّارِ  09-06/3/0607 22    .الحديث التاسع : ِصنـْ

يغيره الحديث العاشر : من رأى منكم منكًرا فل 00-07/3/0607 23
  بيده..

  

   . الحديث الحادي عشر : السبع الموبقات 0-3/2/0607 24

 السبع الموبقاترح الحديث اكمال ش 9-06/2/0607 25
 وتنفصيلو .

  

الحديث الثاني عشر : )إذا لم تستح فاصنع  00-07/2/0607 26
 . ما شئت(

  

   .الحديث الثالث عشر : )من غشنا فليس منا( 03-02/2/0607 27

الحديث الرابع عشر : من أحدث في أمرنا  0/5/0607 28
 . ىذا ما ليس منو فهو رد

  

بعث بو الحديث الخامس عشر : مثل ما  7-2/5/0607 29
 من الهدى والعلمعليو الصالة والسالم النبي 

  

اعادة الىم مفاصل المادة الدراسية التي تم  02-05/5/0607 31
  دراستها .

  

31 00-00/5/0607    

32 02-09/5/0607    

33     

34     

35     

36     

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم  (CDمالحظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )     
 

 التميمي : االستاذ الدكتور ـــ ابراىيم طو حمودي  االسم و المقب العممي                      
                     


