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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

أحكام أحاديث  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 

 عباداتال

 الدراسات الإسلاميةقسم: 

 

  

 : عن المقرر علومات العامةأوال: الم

 أحاديث أحكام العبادات  :اسم المقرر  .1

 3202151 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل:      األولالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 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

 مطيع شبالةد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
بأحاديث العبادات ابتداء من الطهارة وانتهاء بالحج، ويهدف المقرر إلى ان يحفظ  الطالظأ ثك ظر يتناول هذا المقرر كل ما 

عدظى العبظادات، وكيفيظل ابظتنباط واظ  عدد من األحاديث فظ  ماظال العبظادات حتظى يكظون لظدل الطالظأ ح ظيدل مظن األدلظل 
 الداللل والفوائد األخرل.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
a1-  الدالة على أنواع العبادات المختلفة من الطهارة حتى الحج األحاديث أهم يتعرف على 

a2 –  والواردة في المقرر. أهم األحاديث الدالة على أنواع العبادات المختلفة من الطهارة حتى الحجان يشرح 

 



 

3 

 

 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
b1 – .يستنتج الفوائد واألحكام من هذه األحاديث 

b2 –  .يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على العبادات 

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

c2 – .يطبق ما تم أخذه في األحاديث على العبادات التي يوديها منفردا أو في جماعة 

 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 

 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  يتعرف على أهم األحاديث الدالة

على أنواع العبادات المختلفة من 

 الطهارة حتى الحج 

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعيةالمناقشة 

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي
a2 –  ان يشرح أهم األحاديث الدالة

على أنواع العبادات المختلفة من 

والواردة في  الطهارة حتى الحج
 المقرر.

 

 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

 األحاديث الدالة على العبادات.

 

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

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

به على العبادات  لالمقرر االستبدا

 وأحكامها..

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 مالحظة األداء.

 

c2 –  يطبق ما تم أخذه في األحاديث

على العبادات التي يوديها منفردا أو 

 في جماعة.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

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. 

 دراسة الحالة.وأسلوب 

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

االستبدال الحديث،  ويسعى إلى 

توعية المجتمع بأهمية السنة 

 النبوية.

 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 كتاب الطهارة
 باب المياة -0
 باب اآلنية -6
 باب إزالة النجاسة -3

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ,في البحر"هو   0
 الطهور ماؤه ,الحل ميتته"  

رسول الله "إن  عن أبي سعيد الخدري قال:قال   6
 الماء طهور ..." 

عن عبد الله بن عمر قال:قال رسول الله "إذا كان    4
 الماء قلتين ..."

عن ابن عمر قال :قال رسول الله "أحلت لنا    00
 ميتتان ودمان..."

عن حذيفة بن اليمان قال:قال رسول الله "ال    04
 تشربوا في آنية الذهب والفضة..."

لمحبق قال: قال رسول لله "دباغ عن سلمة بن ا   01
 جلود الميتة طهورها"

عن أبي السمح قال : قال رسول الله "يغسل من      62
 بول الجارية ..."

 معه...

2 6 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

2 

 كتاب الطهارة

 باب الوضوء -4

باب المسح على  -5
 الخفين

 نواقض الوضوء -2

 وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء ...    31
عن أبي هريرة قال " إذا استيقظ أحدكم من نومه    35
"... 
عن أبي هريرة قال :سمعت رسول الله يقول " إن    41

 أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ..."
 عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي ...   53
 عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش...  26
ال رسول الله " إذا وجد عن أبي هريرة قال : ق   25

 أحدكم في بطنه شيئاً..."
 

6 2 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

1 

 كتاب الطهارة

ادآب قضاء  -1
 الحاجة .

باب الغسل وحكم  -8
 الجنب

 باب التيمم -9

عن أبي قتادة قال :قال رسول الله " ال    82

 يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ..."

قال رسول الله عن أبي سعيد الخدري قال :    98

 "الماء من الماء"

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول   013

 الله "غسل يوم الجمعه..."

عن عمار بن ياسر قال : بعثني النبي في   001

 حاجة ...

1 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت   062 باب الحيض -01

 تستحاض ...

4 

 كتاب الصالة

 باب المواقيت  -0

 باب اآلذان -6

باب شروط  -3
 الصالة

باب سترة  -4
 المصلي

باب الحث على  -5
الخشوع في 

 الصالة

عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال "   038

 وقت الظهر إذا زالت الشمس..."

عن عقبة بن عمر :ثالث ساعات كان    050

 رسول الله ينهاها أن نصلي فيهن ...

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال :  025

 بي _وأنا نائم رجل... طاف

عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله "  602

 يقطع صالة الرجل لمسلم ..." 

عن أبي هريرة قال : قال رسول لله " إذا   651

 قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء..."

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول   626

 الله "ال صالة لمن لم يقرأ بأم لقرآن " 

ن عباس قال :قال رسول الله " أال عن اب 612

 وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجداً أو راكعاً..."

عن عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا   695

 رسول الله ...

عن ثوبان قال كان رسول الله إذا انصرف   314

 من صالته استغفر الله ثالثا ...

عن أبي هريرة قال : صلى النبي إحدى   306

 عشى ركعتين...صالتي ال

عن ابن عمر قال :حفظت  من النبي عشر  336

 ركعات...

3 9 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

5 

 كتاب الصالة

باب صالة  -2
 الجماعة واإلمامة

باب صالة  -1
المسافر 

 والمريض

 باب الجمعة -8

باب صالة  -9
 العيدين

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول  328

 الجماعة أفضل من صالة الفذ ..." الله"صالة

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله " إنما  314

 جعل اإلمام ليؤتم به..."

عن أبي مسعود قال : قال رسول الله "يؤم  380

 القوم أقرأهم لكتاب الله..."

عن طارق بن شهاب أن رسول الله قال  431

 الجمعة حق واجب على كل مسلم..."

ت عمن صلى مع النبي عن صالح بن خوا 440

 يوم ذات الرقاع صالة الخوف ...

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  420

: قال نبي الله " التكبير في الفطر سبع في 

 األولى..."

6 2 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

6 

عن أم عطية قالت : دخل علينا النبي ونحن نغسل  519 كتاب الجنائز

 ابنته ...
عباس قال :سمعت النبي يقول " ما من عن ابن  563

 رجل مسلم يموت ..."
عن بريدة بن الحصيب األسلمي قال : قال رسول   541

 الله " كنت نهيتكم ..."

1 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

7 

 كتاب الزكاة

 باب صدقة الفطر -0
 باب صدقة التطوع -6

عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له : هذه فريضة  520

 الصدقة ...

 عن معاذ بن جبل أن النبي بعثه إلى اليمن ... 526

عن علي قال : قال رسول الله "إذا كانت لك مائتا  522

 درهم ..."

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر  585

... 

0 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر  585 كتاب الصيام 8

... 
1 3 a1,a2,b
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقول " إذا  عن 201

 رأيتموه فصوموا ..."

 عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي فقال ... 236

 

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 

9 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله "ال تشد  226 كتاب الحج

 الرحال إال إلى ثالثة مساجد..."

: قال رسول الله " العمرة إلى عن أبي هريرة قال  223

 العمرة كفارة لما بينهما..."

عن ابن عباس قال " أن النبي وقت ألهل المدينة :  215

 ذا الحليفه ..."

عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله حج فخرجنا  293

 معه...

1 3 

 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 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

الفوائد  استنباط أكبر قدر من 1

 .واألحكام من األحاديث المقرر

a1,b2,c1,d1,d2 4 طوال الفصل 

حفظ كمية كبيرة من األحاديث  2

 ..في هذا المقرر

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 طوال الفصل 

ذكر أهم المسائل في العبادات  3

التي يحتاج الناس فيها في 

 االستشهاد باألدلة على 

a1,b1,c2,d1,d2 3 الرابع عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

طوال   الحضور والمشاركة 

 الترم
01 01% 

 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الكحالني ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، سبل السالم -0

 

 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، مصرد،  الدين الصبابطي

حققه وعلق ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -6

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

 القاهرة

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -0

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -6

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 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 العبادات  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحاديث أحكام العبادات طة مقررخ
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د/ مطيع محمد شبالة / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771694191صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني        
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أحاديث أحكام العبادات :اسم المقرر  .1

 3202151 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1    1 

 المستوى الثاني، الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 فقه العبادات :(السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات   .5

 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 

ما بأحاديث العبادات ابتداء من الطهارة وانتهاء بالحج، ويهدف المقرر إلى ان يحف  الطالأ ثك ظر  يتناول هذا المقرر كل

عدد من األحاديث ف  ماال العبادات حتظى يكظون لظدل الطالظأ ح ظيدل مظن األدلظل عدظى العبظادات، وكيفيظل ابظتنباط واظ  

 الداللل والفوائد األخرل.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن:

 المعرفة والفهم

a1-  يتعرف على أهم األحاديث الدالة على أنواع العبادات المختلفة من الطهارة حتى الحج 

a2 – .ان يشرح أهم األحاديث الدالة على أنواع العبادات المختلفة من الطهارة حتى الحج والواردة في المقرر 

 
 المهارات الذهنية

b1 – .يستنتج الفوائد واألحكام من هذه األحاديث 

b2 –  .يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على العبادات 
 المهارات العملية المهنية

c1 -  به على العبادات وأحكامها.. لتم اخذه في هذا المقرر االستبدايستخدم ما 

c2 – .يطبق ما تم أخذه في األحاديث على العبادات التي يوديها منفردا أو في جماعة 
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 المهارات العامة

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

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

  

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

 كتاب الطهارة
 باب المياة -00
 باب اآلنية -06
 النجاسةباب إزالة  -03

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله   0
 ,في البحر"هو الطهور ماؤه ,الحل ميتته"  

عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول    6
 الله "إن الماء طهور ..." 

عن عبد الله بن عمر قال:قال رسول    4
 الله "إذا كان الماء قلتين ..."

عن ابن عمر قال :قال رسول الله    00
 ا ميتتان ودمان...""أحلت لن

عن حذيفة بن اليمان قال:قال رسول    04
 الله "ال تشربوا في آنية الذهب والفضة..."

عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول    01
 لله "دباغ جلود الميتة طهورها"

عن أبي السمح قال : قال رسول الله      62
 "يغسل من بول الجارية ..."

 معه...

2 6 

2 

 كتاب الطهارة

 باب الوضوء -04

 باب المسح على الخفين -05

 نواقض الوضوء -02

وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء     31
... 
عن أبي هريرة قال " إذا استيقظ    35

 أحدكم من نومه ..."
عن أبي هريرة قال :سمعت رسول    41

الله يقول " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا 
 محجلين ..."

عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع   53
 النبي ... 

عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت   26
 أبي حبيش...

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله    25
 " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً..."
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1 

 كتاب الطهارة

 ادآب قضاء الحاجة . -01

باب الغسل وحكم  -08
 الجنب

 باب التيمم -09

 باب الحيض -61

عن أبي قتادة قال :قال رسول    82

الله " ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 

"... 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال    98

 رسول الله "الماء من الماء"

عن أبي سعيد الخدري قال : قال   013

 رسول الله "غسل يوم الجمعه..."

عن عمار بن ياسر قال : بعثني   001

 النبي في حاجة ...

أن فاطمة بنت أبي  عن عائشة  062

 حبيش كانت تستحاض ...

1 3 

4 

 كتاب الصالة

 باب المواقيت  -01

عن عبد الله بن عمرو أن النبي   038

قال " وقت الظهر إذا زالت 

 الشمس..."
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 باب اآلذان -00

 باب شروط الصالة -06

 باب سترة المصلي -03

باب الحث على  -04
 الخشوع في الصالة

عن عقبة بن عمر :ثالث    050

ساعات كان رسول الله ينهاها أن 

 نصلي فيهن ...

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه  025

 قال : طاف بي _وأنا نائم رجل...

عن أبي ذر الغفاري قال : قال  602

رسول الله " يقطع صالة الرجل لمسلم 

 "... 

عن أبي هريرة قال : قال رسول   651

لى الصالة فأسبغ لله " إذا قمت إ

 الوضوء..."

عن عبادة بن الصامت قال : قال   626

رسول الله "ال صالة لمن لم يقرأ بأم 

 لقرآن " 

عن ابن عباس قال :قال رسول  612

الله " أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن 

 ساجداً أو راكعاً..."

عن عبد الله بن مسعود قال :   695

 التفت إلينا رسول الله ...

عن ثوبان قال كان رسول الله   314

إذا انصرف من صالته استغفر الله 

 ثالثا ...

عن أبي هريرة قال : صلى   306

 النبي إحدى صالتي العشى ركعتين...

عن ابن عمر قال :حفظت  من  336

 النبي عشر ركعات...

5 

 كتاب الصالة

باب صالة الجماعة  -05
 واإلمامة

باب صالة المسافر  -02
 والمريض

 الجمعةباب  -01

 باب صالة العيدين -08

عن عبد الله بن عمر قال : قال  328

رسول الله"صالة الجماعة أفضل من 

 صالة الفذ ..."

عن أبي هريرة قال : قال رسول  314

 الله " إنما جعل اإلمام ليؤتم به..."

عن أبي مسعود قال : قال رسول  380

 الله "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله..."

شهاب أن رسول عن طارق بن  431

الله قال الجمعة حق واجب على كل 

 مسلم..."

عن صالح بن خوات عمن صلى  440

مع النبي يوم ذات الرقاع صالة 

 الخوف ...

عن عمرو بن شعيب عن أبيه  420

عن جده قال : قال نبي الله " التكبير 

 في الفطر سبع في األولى..."

6 2 

6 

علينا النبي  عن أم عطية قالت : دخل 519 كتاب الجنائز
 ونحن نغسل ابنته ...

عن ابن عباس قال :سمعت النبي يقول  563
 " ما من رجل مسلم يموت ..."

عن بريدة بن الحصيب األسلمي قال :   541
 قال رسول الله " كنت نهيتكم ..."

1 3 

7 

 كتاب الزكاة

 باب صدقة الفطر -3

عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له :  520

 هذه فريضة الصدقة ...

عن معاذ بن جبل أن النبي بعثه إلى  526

0 3 
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 اليمن ... باب صدقة التطوع -4

عن علي قال : قال رسول الله "إذا  522

 كانت لك مائتا درهم ..."

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله  585

 زكاة الفطر ...

8 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله  585 كتاب الصيام

 زكاة الفطر ...

ابن عمر قال : سمعت رسول الله عن  201

 يقول " إذا رأيتموه فصوموا ..."

عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى  236

 النبي فقال ...
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9 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول  226 كتاب الحج

 الله "ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد..."

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله "  223

 إلى العمرة كفارة لما بينهما..."العمرة 

عن ابن عباس قال " أن النبي وقت  215

 ألهل المدينة : ذا الحليفه ..."

عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله  293

 حج فخرجنا معه...

1 3 

 45 05 إجمالي األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -0

 الحوار والمناقشة. -6

 النقاش.مجموعات  -6

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

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

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

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

 .واألحكام من األحاديث المقرر

 a1,b2,c1,d1,d2 طوال الترم

ي حفظ كمية كبيرة من األحاديث ف 2

 ..هذا المقرر

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 طوال الترم

ذكر أهم المسائل في العبادات التي  3

يحتاج الناس فيها في االستشهاد 

  باألدلة على

 a1,b1,c2,d1,d2 الرابع عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
التقويم/ موعد 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %01 01 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2
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 أحاديث أحكام العبادات  :مقرر توصيف

 %01 01 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 01 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %21 21 02 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 .المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الكحالني ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 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 ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -6

 مكتبة التابعين، -مارات مكتبة الصحابة، األ ، 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.

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

 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

  توقيعه:                   مطيع محمد شبالة  د/اسم معد مواصفات المقرر:

 


