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 تصر  منوذج توصيف خم
 312رقم  -الدور الثاين-كلية الرتبية  رقم املكتب         سلم  428        رقم ورمز املقرر 

الربيد االلكرتوين أو رقم   وية دالئل والشمائل النبال   اسم املقرر 
  اهلاتف

aalfadel@ksu.edu.sa 

 1-10ن  م  الثننيا الساعات املكتبية   ساعتان دة  م عدد الساعات املعت
منصة )بالك   عرب  عن بعد  اضرة احمل  دميآلية تق

 زووم( )أو    بورد(
  

 
  أهداف املقرر: 

دراسة صفات النيب صلى هللا عليه وسلم اخلُلقية واخلِلقية،  أن يتعرف على الدالئل والشمائل واخلصائص النبوية، وأشهر املؤلفات فيها، مع 
كمها، واملوقف الشرعي منها. كما يهدف إىل التعرف على أشهر دالئل  وبة إليه يف ذلك، وحوبيان هديه يف العالقات االجتماعية، واآلاثر املنس

فعال  نبوته عليه الصالة والسالم، وما اختص به عن أمته، وعن سائر األنبياء، واحلث على االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف األقوال األ
حيح يف التعامل مع ما ُيضاف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من  ق املنهج العلمي الصوسائر األحوال، وإكساب الطالب القدرة على تطبي

 .الدالئل والشمائل واخلصائص واآلاثر
 

 األسبوع  ساعات التدريس  املوضوعات(  2)
وموضوعهما، ومثرهتما، والفرق  الوحدة األوىل/ تعريف الدالئل والشمائل لغة واصطالحا، 

 2 بينهما وبني اخلصائص. 
 

1 

 1 2 الوحدة الثانية/ نشأة التأليف يف الدالئل والشمائل واخلصائص، وأشهر مؤلفات احملد ِّثني فيها. 
 : الوحدة الثالثة/ صفات النب 

، ويف  للنب اخلِّلقية وما يتعلق هبا من أحكام: ذكر ما ثبت يف الوصف العام  صفات النب  -أ
 ، وطوله، ولونه. حسنه، وخامت النبوة، وشعره، وحليته، وشيبه، ووجهه

2 
 

1 

  /الوحدة الرابعة
، وتقنعه، وجلوسه،  ‘ الفعلية وأحواله: ذكر ما ثبت يف وصف مشي النب  صفات النب   -ب

 واتكائه، وأكله، وشربه، وتعطره، وكحله، وخضابه. 
2 

 

1 

  /الوحدة اخلامسة 
اكه. ، وضحكه، ومزاحه، ونومه، وبكائه، وحجامته، وسو ه ‘ذكر ما ثبت يف وصف كالم    2 

 

1 
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 /الوحدة السادسة 
، وحيائه، وكرمه،  اخلُلقية: ذكر ما ثبت يف وصف تواضع النب  صفات النب  -ج

 وشجاعته، وعفوه، ورفقه، وحلمه، وزهده، وإيثاره، وحكمته، وتوازنه، واعتداله. 
2 

 

 

1 

  :يف عالقاته االجتماعية  الوحدة السابعة/ هدي النب 
 2 ومواليه، وخدمه. زوجاته، وأوالده، وأقاربه، يف التعامل مع   ذكر ما ثبت من هدي النب -

1 

 :يف عالقاته االجتماعية     الوحدة الثامنة/ هدي النب
 2 ذكر ما ثبت من هدي النب يف التعامل مع جريانه، وعموم املسلمني، وأعدائه.  -

 

1 

 :، وآالته، وآاثره  الوحدة التاسعة/ لباس النب 
 .والعمامة، واخلامت، والنعل، واخلفاإلزار،      لباس النب -
 .السيف، والدرع، واملغفر، والقدح، والصاع، واملد ، والفراش  آالت النب  -
 . املنسوبة إليه اآلن: مدى ثبوهتا، واملوقف الشرعي من آاثره آاثر النب -

4 

 

 

2 

 1 2 الثابتة.  أشهر دالئل نبوة النب   /  لعاشرةالوحدة ا
 1 2 الثابتة.  عشر/ اتبع أشهر دالئل نبوة النب  ادية احل الوحدة

عن سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم، وما   عشر/ ما اختص به النب نية الوحدة الثا
 4 على أمته.  اختص به عن سائر أمته، وحقوق النب  

 

2 

 
 

 قييم:يس والت. التدر

 يم يالتق وطرقتيجيات التدريس مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استرا ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  المعارف 1.0

1.1 
ف بالدالئل والشممئائل والائممائن الة، يمم    أن يعر ِّ

 وأشهر الئئةفات فيها.

 الئحاضرة 

 
 االخت،ارات 

1.2 
أشهر دالئل ن، تممع يهيممع الئممسة وال ممس    يذكرأن 

 أمتع  وين سائر األن،ياء.وما اختن بع ين 
 تقييم ال اجب قئير واجب

  المهارات 2.0

2.1 
أن يةقد ما يضاف إلمما الة،ممى هللاممها   يهيممع وسممهم 

 من الدالئل والشئائل والائائن.

 الئحاضرة 

 

 االخت،ارات 

 

2.2 

يهيع وسهم الُاهقي  أن يهان هللافات الة،ى هللاها   

هقي   وهديع فى العسقممات االجتئاييمم     واآلثممار والاِّ

 الئة  ب  إليع فى ذلك

 ورق  العئلتقييم        ورق  يئل

2.3 
الئ قمما الشممريى الئممحيآل مممن اآلثممار  ي ممتة، أن 

 الئتعهق  بالدالئل والشئائل والائائن الة، ي .

 ال،حث

 

 تقييم ال،حث
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.4 
الئممةها العهئممى الئممحيآل فممى التعامممل ممم  يةفممذ أن 

 الة، ي الدالئل والشئائل والائائن واآلثار 

 الئحاضرة 

 
 االخت،ارات 

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
العئا الذهةى ين طريق  التفكير الةاقدأن يتقن مهارة 

 أوراق العئل

أوراق العئل وفق تقييم 

 محكات محددة

3.2 
العئل الفردي ين طريق  أن يقد ر جه د العهئاء فى حفظ ال ةَّ  الة، ي .

 كتاب  التقرير

حكات التقرير وفق متقييم 

 محددة

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألس، ع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 ال ادس االخت،ار الفئهى األول 1

 % 20 الحادي يشر االخت،ار الفئهى الثانى 2

 % 2 العاشر واجب قئير 3

 % 4 الاامس ورق  يئل 4

 % 4 تفاقح ب اال كتاب  تقرير 5

 % 10 ح ب االتفاق بحث يهئى 6

7 
جمممممممممممممممدول  االخت،ار الةهائى

 االخت،ارات

40 % 

 الخ(   مشروع جئايى  ورق  يئلتقديئىيرض  شفهى     تحريري اخت،ار)يم يالتق أنشط 
 

 

 للمقرر المرجع الرئيس
 دالئل الة، ة د. مةقذ ال قار   رابط  العالم االسسمى . 

 

 المراجع المساندة
 الئكتب االسسمى .الشئائل   الشيخ هللاالآل الشامى    من معين

   1986هم  /  1406دالئل الة، ي   اإلما  أب  نعيم األهللا،هانى   دار الةفائس  ال

 الشئائل الئحئدي    اإلما  الترمذي   دار إحياء التراث

 اإللكترونيةالمصادر 

  (./http://shamela.wsم ق  الئكت،  الشامه  )

 (./http://www.waqfeya.com ةي  )م ق  الدرر ال

 (./http://www.waqfeya.comم ق  الئكت،  ال قفي  )

 

   ىأخر

 


