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رر  ف  المق  وصي   ت 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 

 

 : ف املقرراهدأأواًل /  

مها،  دراسة صفات النيب صلى هللا عليه وسلم اخلُلقية واخلِلقية، وبيان هديه يف العالقات االجتماعية، واآلاثر املنسوبة إليه يف ذلك، وحك  أن يتعرف الطالب على الدالئل والشمائل واخلصائص النبوية، وأشهر املؤلفات فيها، مع

االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف األقوال األفعال وسائر األحوال،  الشرعي منها. كما يهدف إىل التعرف على أشهر دالئل نبوته عليه الصالة والسالم، وما اختص به عن أمته، وعن سائر األنبياء، واحلث على  واملوقف

 ل مع ما ُيضاف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من الدالئل والشمائل واخلصائص واآلاثر. يح يف التعام وإكساب الطالب القدرة على تطبيق املنهج العلمي الصح 

 

 

 



 

 : رجاتاملقرر وتوزيع الد متطلبات   /نياً اث

 

 لتسليم ا موعد لدرجة ا لنشاط ا

 بارت خالرجوع للبوابة اإللكرتونية للنظام األكادميي ملعرفة وقت ومكان اال درجة   40  نهائي الختبار اال

 4/3ثامن  األسبوع ال درجة  20 األول الفصلي  االختبار 

 25/3 عشر ادي األسبوع احل درجة  20 االختبار الفصلي الثان 

التأليف يف دالئل النبوة، والشمائل  عن ) لخيص ت كتابة 

 ( النبوية، واخلصائص النبوية 
 امس األسبوع اخل درجات  10

صفات النيب صلى هللا عليه وسلم  ) عن   خريطة مفاهيم 

لعالقات االجتماعية، واآلاثر  اخلُلقية واخلِلقية، وهديه يف ا

 ( يف ذلك املنسوبة إليه  

 التاسع األسبوع  درجات  8

ذكر أشهر دالئل نبوته عليه الصالة  )وهو:   قصي  واجب

 ( ه عن أمته، وعن سائر األنبياءوالسالم، وما اختص ب
 الثان عشر  األسبوع درجات  2

 

 

 



 

 هـ2144للعام الدراسي   ولالفصل األ النبوية( الدالئل والشمائل اثلثاً / توزيع املوضوعات الدراسية ملقرر )

 

 األسبوع  ائمة املوضوعاتق
 1 التهيئة للفصل الدراسي 

ينهودددا و ددد  صدددا،حام وووهدددووهوام و راودددام والفدددر   األوىل/ تعريدددل الددددلشل واللدددواشل ل دددة واالوحدددد  
 اخلصاشص.

 وأشهر وؤلفات احملد ِّث  فيها.الوحد  الثانية/ نلأ  التأليل يف الدلشل واللواشل واخلصاشصم 
2 

 : الوحد  الثالثة/ صفات النب 
م ويف حسدن،م وادا  ووا يتعلق هبا ون أحكام: ذكر وا ثبت يف الوصل العام للنب اخلِّلقيةصفات النب  -أ

 النبو م وشعرهم وحليت،م وشيب،م ووجه،م وطول،م ولون،.
3 

  /الوحد  الرا عة
م وتقنع،م وجلوس،م واتكاش،م وأكلد،م وا ثبت يف وصل ولي النبوأحوال،: ذكر  الفعليةصفات النب  -ب

 ،م واضا ،.وشر ،م وتعارهم وكحل
4 

  /الوحد  اخلاوسة 
 م وهحك،م ووزاح،م ونوو،م و كاش،م وحجاوت،م وسواك،. ذكر وا ثبت يف وصل ك،م  - 

5 

 /الوحد  السادسة 
م وحياشدد،م وكرودد،م وشددجاوت،م ووفددوهم وصددل تواهددن النددب اخلُلقيددة: ذكددر وددا ثبددت يف صددفات النددب  -ج

 ازن،م واوتدال،.ورفق،م وحلو،م وزهدهم وإيثارهم وحكوت،م وتو 
6 

  :يف و،قات، الجتواوية  الوحد  السا عة/ هدي النب 
 7 وووالي،م وادو،. التعاول ون زوجات،م وأولدهم وأقار ،م  يفذكر وا ثبت ون هدي النب   -

 :يف و،قات، الجتواوية     اونة/ هدي النبالوحد  الث
 8 ووووم املسلو م وأوداش،. ذكر وا ثبت ون هدي النب يف التعاول ون جريان،م   -



 :م وآلت،م وآاثره  الوحد  التاسعة/ لباس النب 
 .اإلزارم والعواوةم واخلا م والنعلم واخلل    لباس النب -
 . فرم والقدحم والصاعم واملد م والفراش السيلم والدرعم وامل  آلت النب  -
 . قل اللروي ون آاثره املنسو ة إلي، اآلن: ودى ثبواام واملو   آاثر النب -

9 

 10 الثا تة.  أشهر دلشل نبو  النب   /  لعاشر الوحد  ا
 11 الثا تة.  ولر/ ات ن أشهر دلشل نبو  النب  احلادية  الوحد 

ون ساشر األنبياء وليهم الص،  والس،مم ووا ااتص  ، ون   اتص  ، النب  ولر/ وا انية الوحد  الثا
 12 ولى أوت،.    ساشر أوت،م وحقو  النب

 

 مراجع املقرر:  -رابعاً 

 للمقرر  املرجع الرئيس 
 إشراف: مركز إحسان لدراسات السنة النبوية.  ل النبوية، الدالئل والشمائ

 . يف دار أطلس اخلضراء الكتاب  يوجد

 املراجع املساندة

 . سالمي، رابطة العامل اإلد. منقذ السقار   ،دالئل النبوة 

 . ، املكتب االسالمي يصاحل الشام، الشيخ من معني الشمائل

 م 1986 / هـ 1406 ، ، دار النفائسأبو نعيم األصبهان اإلمام  ،دالئل النبوية ال

 ، دار إحياء الرتاث ، اإلمام الرتمذيالشمائل احملمدية 

 اإللكرتونية املصادر 

 (. /http://shamela.wsموقع املكتبة الشاملة ) 

 (. / http://www.waqfeya.comموقع الدرر السنية )

 (. / http://www.waqfeya.comاملكتبة الوقفية ) موقع



 

 

 : إرشادات هامة للطالبة   –  دساً اس

 الفصلي يف يوم احملاضرة ووقتها.  ة أبداء االختبارتلتزم الطالب .1

 ال ُُيرى اختبار فصلي بديل إال بعد تقدمي اإلثبات لعذر طيب أو حالة وفاة أو سفر طارئ. .2

 .لعمل يف املوعد احملددوع درجات األعمال الفصلية يف حال التخلف عن تسليم اقرر من جممستحسم أستاذة امل .3


