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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف
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أحكام أحاديث  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 

 الجنايات

 الدراسات الإسلاميةقسم: 

 

  

 : عن المقرر علومات العامةأوال: الم

 أحكام الجنايات أحاديث  :اسم المقرر  .1

 3202457 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل:     الرابع المستوى: المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

6.  
، أحاديث األسرة، أحاديث أحكام العبادات الجناياتفقه  :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 أحاديث المعامالت

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، برا  التزييري وحلر  اللرا لوانتهرا   مر  برا    رل الننايرا ابتردا  أحلرا  الننايرا   بأحادير يتناول هذا المقررر لرل مرا 

حترر  يلررو  لرردل اللالرر   الننايررا  و قوباتهررا  يحفررا اللالرر  ألدررر  رردد مرر  امحاديرر   ررل منررال أويهرردا المقرررر  لرر  
 م  هذه امحادي  لفوا د امخرلستنبال ا، وليفية استنبال ونه الداللة واأحلا  الننايا  حليلة م  امدلة  ل  

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- الجنايات والعقوبات المقررة لها في الشريعة اإلسالمية.الدالة على أنواع األحاديث أهم يظهر المعرفة والفهم ب 

a2 –  والواردة في المقرر.  الجنايات وعقوباتهاان يشرح أهم األحاديث الدالة على أنواع 
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

a3-  تحديد وإبراز أهم ما يحتوى عليه الحديث من المواضيع. 

 المهارات الذهنية
b1 – .يستنتج الفوائد واألحكام من هذه األحاديث 

b2 –  أحكام الجنايات يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على. 
b3 -  مع بيان االختالف في طريقة  الجناياتالمقارنة بين المواضيع في هذا المقرر مع المواضيع نفسها في فقه    

 تناولها في كل من المقررين.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  وأحكامها الجناياتبه على  لاالستبدايستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر. 

c2 –  التي تحدث في الواقع   الجنايات األحاديث علىيطبق ما تم أخذه في. 

c3- .صيغة ما يستفاد من األحاديث في بطريقة علمية سلمية 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 - السنة النبوية.بأهمية ،  ويسعى إلى توعية المجتمع الحديث لى االستبدايدرس حاجة المجتمع إل 

- d3 ه في الواقع الحياتيتقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه. 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  يظهر المعرفة والفهم بأهم

األحاديث الدالة على أنواع الجنايات 

والعقوبات المقررة لها في الشريعة 

 اإلسالمية.

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

ان يشرح أهم األحاديث الدالة  – a2 التقييم الصفي

والواردة في  الجنايات وأحكامها على
 المقرر.

a3-   تحديد وإبراز أهم ما يحتوى
 عليه الحديث من المواضيع.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يستنتج الفوائد واألحكام من

 هذه األحاديث.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –   يحفظ كمية كبيرة من

 أحكام الجناياتاألحاديث الدالة على 

b3 -  المقارنة بين المواضيع في هذا
المقرر مع المواضيع نفسها في فقه 

 مع بيان االختالف في طريقة الجنايات
 تناولها في كل من المقررين.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

الجنايات به على  لالمقرر االستبدا
 اختبارات تحريرية وشفهية.التكليفات الجماعية والفردية، 
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

 مجموعات النقاش. وأحكامها.
 التعلم الذاتي.

 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 األسئلة القصيرة.
 تقيم التكليفات. 

 مالحظة األداء.
 

c2 – حاديث يطبق ما تم أخذه في األ

على أحكام الجنايات التي تحدث في 

 الواقع اليومي

c3-  صيغة ما يستفاد من األحاديث

 في بطريقة علمية سلمية.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

الحديث،  ويسعى إلى  لاالستبدا

توعية المجتمع بأهمية السنة 

 النبوية.

- d3  تقديم حلول عملية لمشكالت

ه في الواقع محتملة قد تواجه

 الحياتي.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 الننايا  لتا 
 في الجناياتباب 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول  7201
 …"الله صلى الله عليه وسلم" ال يحل دم امرئ مسلم

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال   7201
صلى الله عليه وسلم "أول ما يقضى بين الناس رسول الله 

 يوم القيامة..."

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت  7201
 رسول الله يقول: ال يقاد الوالد بالولد "

وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي: هل عندكم شيء  7212
 …"من الوحي

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جارية وجد  7217
 …"قد رض رأسها

وعن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من  7214
 …"هذيل

وعن أنس : أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية  7211
 …"جارية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :  قُتل   7722
 …"غالم غيلة

 

1 07  

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

2 

 الننايا  لتا 

 الدياتبياب 

 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه  7720

عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله علية وسلم 
كتب إلى أهل اليمن " إن من اعتبط مؤمنا قتال عن  بينة 

3 1 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,



 

1 

 

 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

"… 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  7721

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أال إن دية 
 …"لعمدالخطأ وشبه ا

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول  7772
 …"الله صلى الله عليه وسلم " عقل أهل الذمة 

 

 

c2,c3,d

1,d2,d3 

1 

 الننايا لتا  

 الدم والقسامة باب

 باب قتال أهل البغي.

باب قتال الجاني وقتل 
 المرتد.

 

رضي الله عنه عن رجال  عن سهيل بن أبي حثمة 7774
 …من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  7771
 صلى الله علية وسلم " من حمل علينا السالح فليس منا "

عن عرفجة بن شريح رضي الله عنهما قال :  7702
سمعت رسول الله صلى الله  علية وسلم يقول " من أتاكم 

 …"مركم جميعو أ

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله      7707
 صلى الله عليه وسلم "من قُتل دون ماله فهو شهيد"

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم  7703
صلى الله عليه وسلم "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 

"... 

الله وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى  7701
 عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه "

عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن  7700
 …"رجال من األعراب أتى رسول الله فقال يا رسول الله
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a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

4 

 الحدود لتا 

 حد الزانيباب 

 باب حد القذف.

 باب حد السرقة.

 باب حد شارب الخمر.

 باب التعزيز وحكم الصائل.

 

عن أبي هريرة قال أتى رجل من المسلمين رسول  7732
 …"الله فناداه 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أنه  7730
 …"خطب فقال " إن الله بعث محمداً بالحق

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى  7730
يعمل عمل قوم لوط  الله عليه وسلم قال " من وجتموه

"… 
عن أنس بن مالك قال :أول لعان كان في اإلسالم  7744

 أن شريك بن سحماء قذفه هالل بن أميه بامرأته..."
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه  7741

 …"وسلم :" ال تقطع يد السارق إال في
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول  7712

 …"له عليه وسلم " لعن الله السارق الله صلى ال

وعن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى  7713
 …"الله عليه وسلم يقول " ال قطع في ثمر  

ولمسلم عن علي رضي الله عنه : جلد النبي صلى  7710
 …الله عليه وسلم أربعين 

 …عن عمر قال : نزل تحريم الخمر 7711
ما أسكر كثيره فقليله  عن جابر أن رسول الله قال 7711
 حرام

عن أبي بردة األنصاري أنه سمع رسول الله صلى  7713
 …"الله عليه وسلم يقول " ال يجلد  فوق عشرة أسواط 

3 1 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

استنباط أكبر قدر  1

من الفوائد 

 واألحكام من

 األحاديث المقرر.

a1,a2b1,b2,c1c3d2,d3 4 طوال الفصل 

حفظ كمية كبيرة  2

من األحاديث في 

 .هذا المقرر.

a2,b2,c1,c2,d2,d3 3 طوال الفصل 

ذكر أهم المسائل  3

الجنايات   في

التي  وأحكامها

يحتاج الناس فيها 

في االستشهاد 

  ها.باألدلة على

a1,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3  3 عشرالرابع 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

يم والتق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجباتال

 الترم
5 5% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 4 اختبار أول 2

3 
منتصف  اختبار

 الفصل

7 
10 10% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1 

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 10 اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d2,d3 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال  الحضور والمشاركة

 الترم
72 72% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 :تعلملمصادر ا: عشرالحادي 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخالصنعانيالمؤلف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد ، سبل السالم -7

 المساعدةالمراجع 

تحقيق: عصام ، هـ(1251محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: المؤلف: ، نيل األوطار -1
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

 .م1991 -هـ 1411الطبعة: األولى، ، ار الحديث، مصر،  دالدين الصبابطي

حققه وعلق ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -0

 مكتبة التابعين، -مكتبة الصحابة، األمارات  ، وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حالقعليه 

 القاهرة

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -7

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -0

 ملتقى أهل الحديث. -3

 النبوية وعلومها.موقع شبكة لسنة  -4

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .1

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحاديث أحكام الجناياتخطة مقرر 
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 أحاديث  أحكام الجنايات  :مقرر توصيف

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alisiraj3@gmail.com  اإللكترونيالبريد  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أحكام الجناياتأحاديث  :اسم المقرر  .1

 3202457 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1    1 

 الثاني، الفصل الرابعالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

، أحاديث أحكام ، أحاديث أحكام العباداتالجناياتفقه  :(لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة   .5

 العامالت، أحاديث أحكام األسرة

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

، بذاب التعزيذز وحكذم الصذائليتناول هذذا المقذرر كذل مذا بأحاديذث أحكذام الجنايذات ابتذداء مذن بذاب  فذي الجنايذات وانتهذاء 

الطالب حصذيلة ويهدف المقرر إلى أن يحفظ الطالب أكثر عدد من األحاديث في مجال الجنايات وعقوباتها حتى يكون لدى 

 من األدلة على  أحكام الجنايات، وكيفية استنباط وجه الداللة واستنباط الفوائد األخرى من هذه األحاديث

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- الجنايات والعقوبات المقررة لها في الشريعة اإلسالمية.أهم األحاديث الدالة على أنواع يظهر المعرفة والفهم ب 

a2 –  والواردة في المقرر. الجنايات وعقوباتها ان يشرح أهم األحاديث الدالة على أنواع 

a3-  تحديد وإبراز أهم ما يحتوى عليه الحديث من المواضيع. 

 المهارات الذهنية
b1 – .يستنتج الفوائد واألحكام من هذه األحاديث 

b2 –  أحكام الجنايات يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على. 
b3 -  مع بيان االختالف في طريقة  الجناياتالمقارنة بين المواضيع في هذا المقرر مع المواضيع نفسها في فقه    

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 تناولها في كل من المقررين.

 المهنيةالمهارات العملية 
c1 - به على الجنايات وأحكامها ليستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر االستبدا. 

c2 – الجنايات  التي تحدث في الواقع  يطبق ما تم أخذه في األحاديث على. 

c3- .صيغة ما يستفاد من األحاديث في بطريقة علمية سلمية 

 المهارات العامة
d1-   ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة 

d2 - الحديث،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية السنة النبوية. ليدرس حاجة المجتمع إلى االستبدا 

- d3 ه في الواقع الحياتيتقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه. 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/  الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

 لتا  الننايا 
 باب في الجنايات

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:  7201

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ال يحل 
 …"دم امرئ مسلم

عن ابن مسعود رضي الله عنه   7201
وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

 "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة..."

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  7201
قال: سمعت رسول الله يقول: ال يقاد الوالد 

 بالولد "

وعن أبي جحيفة قال : قلت لعلي: هل  7212
 …"عندكم شيء من الوحي

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن  7217
 …"جارية وجد رأسها قد رض

وعن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان  7214
 …"من هذيل

وعن أنس : أن الربيع بنت النضر  7211
 …"كسرت ثنية جارية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما   7722
 …"قال :  قُتل غالم غيلة
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2 

 لتا  الننايا 

 بياب الديات

 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن  7720
عنهم عن حزم عن أبيه عن جده رضي الله 

النبي صلى الله علية وسلم كتب إلى أهل 
اليمن " إن من اعتبط مؤمنا قتال عن  بينة 

"… 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص  7721
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال " أال إن دية الخطأ وشبه 

 …"العمد

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال  7772
صلى الله عليه وسلم " عقل  قال رسول الله

 …"أهل الذمة 

3 1 

1 

 لتا  الننايا 

 باب الدم والقسامة

 باب قتال أهل البغي.

 

عن سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه  7774

عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن 
 …سهل 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  7771
الله صلى الله علية وسلم " من قال رسول 

 حمل علينا السالح فليس منا "

3 9 
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عن عرفجة بن شريح رضي الله  7702 باب قتال الجاني وقتل المرتد.
عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله  

علية وسلم يقول " من أتاكم و أمركم 
 …"جميع

عن عبد الله بن عمر قال: قال      7707
رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قُتل 

 يد"دون ماله فهو شه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  7703
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "لو أن 

 امرءا اطلع عليك بغير إذن ..."

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله  7701
 صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه "

عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي  7700
ب أتى رسول الله عنهما أن رجال من األعرا

 …"الله فقال يا رسول الله

 

4 

 الحدود لتا 

 باب حد الزاني

 باب حد القذف.

 باب حد السرقة.

 باب حد شارب الخمر.

 باب التعزيز وحكم الصائل.

 

عن أبي هريرة قال أتى رجل من  7732
 …"المسلمين رسول الله فناداه 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  7730
" إن الله بعث محمداً  عن أنه خطب فقال

 …"بالحق

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن  7730
النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجتموه 

 …"يعمل عمل قوم لوط 

عن أنس بن مالك قال :أول لعان كان  7744
في اإلسالم أن شريك بن سحماء قذفه هالل 

 بن أميه بامرأته..."

لى عن عائشة قالت قال رسول الله ص 7741
الله عليه وسلم :" ال تقطع يد السارق إال 

 …"في

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  7712
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن 

 …"الله السارق 

وعن رافع بن خديج قال : سمعت  7713
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ال 

 …"قطع في ثمر  
: جلد  ولمسلم عن علي رضي الله عنه 7710

 …النبي صلى الله عليه وسلم أربعين 
 …عن عمر قال : نزل تحريم الخمر 7711
عن جابر أن رسول الله قال ما أسكر  7711

 كثيره فقليله حرام

عن أبي بردة األنصاري أنه سمع  7713
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ال 

 …"يجلد  فوق عشرة أسواط 

3 1 

 41 71 والساعاتإجمالي األسابيع 

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -7

 الحوار والمناقشة. -0

 مجموعات النقاش. -0

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -1
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VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
استنباط أكبر قدر من الفوائد  1

 .واألحكام من األحاديث المقرر

 a1,a2b1,b2,c1c3d2,d3 طوال الترم

ي حفظ كمية كبيرة من األحاديث ف 2

 ..هذا المقرر

 a2,b2,c1,c2,d2,d3 طوال الترم

أحكام ذكر أهم المسائل في  3

التي يحتاج الناس فيها في الجنايات 

  باألدلة علىاالستشهاد 

 a1,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 الرابع عشر

 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %72 72 طوال الترم الواجبات 1

 %1 1 4 اختبار أول 2

 %72 72 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %1 1 72 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %12 12 71 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 .، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخصنعانيإسماعيل بن صالح بن محمد الالمؤلف: محمد بن ، سبل السالم .1

 

 المساعدةالمراجع 

تحقيق: عصام ، هـ(1251المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، نيل األوطار -1

 .م1991 -هـ 1411الطبعة: األولى، ، ار الحديث، مصر،  دالدين الصبابطي

حققه وعلق ، سام عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد الب، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -0

 مكتبة التابعين، -مكتبة الصحابة، األمارات  ، عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حالق

 القاهرة

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب   والغياب:حضور ال   -1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  -2

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   -1
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يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  -4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   -5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  -6

 


