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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 حكام يث األأحاد 

 التدريسي المسؤول. 2 زياد صالح حميد د. أ. م.  

 . القسم/ الكلية3 العلوم اإلسالمية   /الدراسات اإلسالمية 

 ziyad.hameed@su.edu.krd    يميل:الا

 14 50 464 0750  رقم الهاتف )اختياري(:

 : التصالا معلومات .4

 

  4النظري:   

  

)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

 خالل االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ات ساع 6

 

 (course code) . رمز المادة7 

 

 للتدريسي االكاديمي البروفايل. 8
 

 
 
 
 
 

، االختالف ..أحاديث األحكام، فقه الحديث  
 
 

ية للمادة  ت الرئيسالمفردا .9

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة . 10

الكريم( )القرآن  هللا  كتاب  بعد  اإلسالمية  للشريعة  الثاني  المصدر  هو  الشريف  علماء  الحديث  ويستنبط  يقتبس  منه   ،

ً قديماً و–المسلمين   أحكام دينهم، وتوجيهات حياتهم.  -حديثا

ستدالل العلماء بها على األحكام الفقهية، ألحكام العملية، واستباط فقهها واهذه المادة تدرس األحاديث النبوية المتعلقة با

 علقة بالجنايات. والمقرر منها مجموعة من األحاديث المت

الخطأ، وال يخفى أن الفهم الخطأ في هذه المسائل يؤدي ي ال نقع في  وهذه المادة لها أهميتها البالغة، ينبغي معرفتها، لك

 نساني. إن هذه المسألة موضوعها النفس اإل إلى أخطاء جسيمة، إذ

ضوء   في  الشرعية  األحكام  تطبيق  وكيفية  المسائل  بهذه  خاصة  العلم  وطالب  عامة  المجتمع  تبصير  ينبغي  لذلك 

  ضوابطها.

 اسة إلى: تهدف الدر :أهداف المادة .11
 تعلقة بهذه المواضيع.تعّرف الطالب على أحاديث األحكام، وكيفية تخريج الحديث، والكتب المؤلفة والم -1

 على طريقة العلماء في استنباط األحكام الفقهية من أحاديث األحكام. بالالطتعّرف  -2

 إضاءة الطريق أمام الطالب لمعرفة أشهر المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود. -3

ليتمكن الحقاً  يتم -4 علمية،  أسس  على  بناء  فيها،  المختلف  الفقهية  المسائل  على غور  الطالب  الحلول  رن  إيجاد  في 
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 جدّ من المسائل الجديدة في مجتمعه. المناسبة لما تست

التخريج،   -5 النبوية، مثل: كتب  التي تساعد في شرح وتحليل األحاديث  المصادر  الطالب في معرفة مختلف  يتمّكن 

 ريب الحديث، القديمة منها والحديثة.والشروح وغ

 بعض   قبول  في  العلماء  فاختال:  منها  ألسباب  كان  وإنما  لهوى  اتباعا  يكن  لم  العلماء  اختالف  أن  الطلبة   يعلم  أن -6

   .منها االستنباط كيفية في واختالفهم األحاديث،

 

 : الطالب التزامات  .12
المرجوة     النتيجة  على  الحصول  االلتبغية  الطالب  والذهني  على  الفعلي  بالحضور  والمشاركة  زام  المحاضرات  في 

المطروحة واضافة المعلومات   مناقشة المسائلالوجيهة وباألسئلة  اغناء المادة  وذلك ب  ،رسوالتفاعل اإليجابي مع الدالفعالة  
قراءة    حاضرةوموضوع الم  المصادر المتعلقة بالمادة    قراءة  قبل دخول كل محاضرة  وعليه يجب على الطالب،  الجديدة  

 .متانية ودقيقة
 

 : . طرق التدريس13

إيصال   سبيل  الطفي  إلى  العلمية  صحي المادة  فهماً  وتفهيمهم  ً لبة  ه  حا الكوخالل  يتّم  ذا  الوسائل  الرس  خالل  من  تعليم 

الرئيسة والعن النقاط  العرض )داتاشو( لعرض  الحاسوب )الكومبيوتر( وجهاز  التعليم، مثل آالت  اوين المستحدثة في مجال 

ساليد عرض  خالل  من  عليها  والوقوف  باالهتمام  والجديرة  إليها،  البارزة  الطلبة  ذهن  لجلب  وذلك  استخدام  ات،  وكذلك 

 ب وطرق التدريس المعاصرة، ومنها: لغة الجسد إليجاد التفاعل اإليجابي والمشاركة الفعالة. السبورة، مع مراعاة أسالي

الكتاب ال  سواء كانت منهجيّا أو غيره، فالتعليم بين دفتي    واإلحالة إليهاورغم ذلك ال ينبغي أن ننسى دور وفضل الكتب  

 ن هذه الوسائل المستحدثة تكون وسيلة للتسهيل أكثر.يعدلها بديل آخر، إال أ

 

 الطلبة في المادة كاآلتي: ميتقي سيكون : نظام التقييم. 14
 

 ٪(، وتوزع الدرجات كالتالي:50( درجة، والنجاح من ) 100المادة عليها ) 
 

 امتحانين فصليين أو أكثر . ٪ ( معدل السعي السنوي، وتوزع هذه الدرجات على40)  -1
 

               ٪ ( على االمتحان النهائي .60)  -2

                                        

 : الطالب نتائج تعلم. 15

فف  أهدابناء على وضوح   ذكرناها  التي  رقم  المادة   " فقرة  المادة"11ي  اهداف  بالتزاماته/  الطالب  قام  فإذا  سيحقق    ، 

لطالب ويمكنهم  وذلك ألن محتويات الكورس مناسبة لمستوى االكافية    لدى الطالب وسيحصل على المعلومات  التعلم نتيجته

وناقدة لما    لدى الطالب عقلية واعية  تنمي  دة أحاديث األحكامما، فإن المسائل والفنون والقواعد المذكورة في  فهمها واستيعابها

    ا. يتلقاهوأية مسألة  ،  رواية يسمعهاار في أية  قبل اتخاذ القردائماً    ؤه  مبد  يينالتبيسمع ويقرأ وفق منهجية علمية دقيقة ويكون  

بين الماضي ن برؤية واقعية يربط  لك  يعيش مع ما مضى وسلف  واستنباط األحكام منهالفاهم لقواعد وضوابط علم الحديث  و

 . والحاضر ليبني المستقبل الزاهر

 
 . قائمة المراجع والكتب16

 جع الرئيسيةالمراأوالً: 

 م. 2003هـ 1424فوة األحكام من نيل األوطار وسبل السالم، دار الفرقان، أ.د. قحطان الدوري، ص -1

 الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار شرح منتقى األخبار.  -2

 نعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السالم. الص -3

 د. محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة األسانيد. -4

 : لمفيدة المراجع اثانياً: 

 حكام شرح عمدة األحكام.ابن دقيق العيد، إحكام األ -1

 النووي، يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم. -2

 العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح البخاري. -3

 الحديث والتخريج. باقي كتب شروح -4

 : المجالت العلمية ومصادر االنترنيتثالثا: 

   www.ahlalhdeeth.com. على شبكة اإلنترنيتملتقى أهل الحديث  :موقع
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 لمحاضراسم ا
 . زياد صالح حميد د

 -موزعة على األسابيع  – . المواضيع17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation           ضمان اجلودة واالعتمادية                      مديرية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

 
 


