الجامعة اﻷردنية

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة

نموذج السيرة الذاتية
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

البيانات الشخصية
اﻻســـــــم

أ .د .شرف محمود محمد القضاة

تاريخ ومكان الميﻼد

 ١٩٥١/٩/٩منيف – عجلون  -اﻷردن

الكلية

الشريعة

القسم

أصول الدين

المؤهﻼت الدراسية
الدرجة العلمية
اﻹجازة في الشريعة
)البكالوريوس(
التخصص في الحديث
وعلومه )الماجستير(
العالِمية في الحديث
وعلومه )الدكتوراه(

التخصص
شريعة /عام

الجهة المانحة لها
كلية الشريعة ،جامعة دمشق

التاريخ
١٩٧٣م

الحديث النبوي وعلومه

كلية أصول الدين ،جامعة
اﻷزهر
كلية أصول الدين ،جامعة
اﻷزهر

١٩٧٥م

الحديث النبوي وعلومه

١٩٨٠م

التخصص ومجاﻻت اﻻهتمام
التخصص العام

الشريعة – أصول الدين

التخصص الدقيق

الحديث النبوي وعلومه

مـجاﻻت اﻻهتمام

علوم الحديث ،شرح الحديث ،مختلف الحديث ،نقد الحديث ،العﻼقة بين الدين
والعلم ،اﻹعجاز العلمي في القرآن والحديث ،التجديد في علوم السنة ،الﺜقافة
اﻹسﻼمية.

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  ١٥٠كلمة(
مدرسة الحديث في الكوفة.
• وهي أول رسالة كتبت في المدارس الحديﺜية على اﻹطﻼق سنة ١٩٧٩-١٩٧٨م.
• ﺗدرس المدرسة من القرن الهجري اﻷول إلى منتصف القرن الرابع الهجري.
• ﺗبين ﺗاريخ الكوفة والحركة العلمية والمذهبية فيها.
• ﺗستعرض الكوفيين من حفاظ الحديث ورواﺗه ،وﺗترجم لمشاهيرهم.
• ﺗبين جهود الكوفيين في خدمة الحديث النبوي وعلومه.
• ﺗناقش ما وجه لمدرسة الكوفة من نقد.
وقد كانت نتائج الرسالة كما يلي:
 -١نشأت مدرسة الحديث في الكوفة سنة )١٧هـ( ،وامتدت إلى نهاية القرن الﺜالث الهجري ،ثم بدأت ﺗتقلص
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بشكل سريع جدا.
 -٢أن هذه الفترة التي وجدت فيها هذه المدرسة ،كانت الفترة التأسيسة لكافة علوم الحديث ،ولذلك فإن مدرسة
الحديث في الكوفة كانت من المدارس القليلة المؤسسة لعلوم الحديث ،وليست من المدارس المقلدة أو المكملة
على بناء اﻵخرين ،وﻻ يخفى أن التأسيس أهم وأكﺜر صعوبة من التكميل واﻹﺗمام.
 -٣أن الكوفة كانت مركزا هاما من الم راكز العلمية التي ازدهرت فيها كافة العلوم اﻹسﻼمية ،وقد ساعدت هذه
البيئة العلمية على ازدهار علوم الحديث في الكوفة.
 -٤أن الرواية انتشرت في الكوفة انتشارا واسعا جدا ،وأن نسبة الروايات الصحيحة فيها نسبة عالية ،يدلنا على
ذلك كﺜرة اﻷسانيد الكوفية الصحيحة المخرجة في الصحيحين ،والتي ذكرناها في فصل اﻷسانيد الصحيحة.
 -٥أن الكوفة شاركت مشاركة فعالة في حركة ﺗدوين السنة وعلومها ،وأن ذلك بدأ في فترة مبكرة جدا.
 -٦أن الكوفة كانت مركزا هاما لعلوم الحديث مما جعل كﺜيرا من كبار أئمة المحدثين يرحلون إليها في طلب
الحديث ،ويترددون عليها المرة بعد المرة.
 -٧أن الكوفيين نشطوا في الرحلة في طلب الحديث ،ونشره ،فساهم ذلك في رفع مستوى مدرسة الحديث في
الكوفة ،وزاد من ﺗفاعلها مع غيرها من المدارس الحديﺜية.
 -٨أن الكوفة ساهمت مساهمة فعالة في استخراج مسائل مصطلح الحديث ،وﺗنميتها ،وﺗنقيحها ،فكانت لهم آراء
كﺜيرة في كﺜير من مسائل هذا العلم ،قبل مرحلة ﺗدوينه بزمن طويل ،ومنذ فترة مبكرة من نشأﺗها.
 -٩أن حركة الوضع لم ﺗنتشر في الكوفة أكﺜر من غيرها ،فإن نسبة الذين اﺗهموا بالوضع من أهل الكوفة إلى
سائر الوضاعين هي حوالي  %٨فقط ،وأن الذين ﺗرجح عند العلماء أنهم من الوضاعين من أهل الكوفة )(١٩
رجﻼ فقط على مدى ثﻼثة قرون ،ولم يكن فيهم أحد من الوضاعين المشهورين المكﺜرين ،كما أن أحاديث هؤﻻء
انصبت على فضائل علي وآل البيت ،وذلك أقل خطرا من الوضع في غير الفضائل.
-١٠أن التدليس انتشر في كل المدارس الحديﺜية ،ولم يكن منحصرا في الكوفة والبصرة كما قال كﺜير من
العلماء ،ولكن الكوفة كانت أكﺜر المناطق ﺗدليسا ،ولكن ما يقارب نصف المدلسين من أهل الكوفة لم يقدح
العلماء في رواياﺗهم لندرة ﺗدليسهم أو قلته ،وأن الذين اشترط العلماء ﺗصريحهم بالسماع لقبول رواياﺗهم هم
) (١٧رجﻼ فقط.
-١١أن اﻹرسال كان منتشرا في الكوفة ،وأكﺜر ما ﺗروى المراسيل في الكوفة عن إبراهيم النخعي ،وهي أصح
المراسيل على اﻹطﻼق ،ثم الشعبي الذي ﻻ يكاد يرسل إﻻ صحيحا.
 -١٢أكدت لي هذه الدراسة أهمية دراسة المدارس الحديﺜية ،وذلك ﻷنها ﺗتصل اﺗصاﻻ وثيقا بكل نواحي الحديث
وعلومه ورجاله ،وبذلك يطلع الباحث على هذه النواحي من خﻼل المدرسة التي يدرسها ،وهذا أكﺜر فائدة من
انحصار الدراسة في جانب واحد ﻻ يتعداه إلى غيره إﻻ قليﻼ.
-١٣أن الحديث ليس فيه مدارس متميزة بشكل واضح ،كما في الفقه ،والسبب في ذلك انتشار الرحلة بين
المحدثين أكﺜر من انتشارها بين الفقهاء ،مما قرب وجهات النظر وضيق الفجوات ،وﻷن مسائل الفقه ﺗقتضي
طبيعتها اختﻼفا في وجهات النظر أكﺜر من الحديث.
-١٤أوقفتني هذه الرسالة على الجهود الضخمة التي قام بها المحدثون لحفظ الحديث نقيا من الشوائب ،وأنه ما
كان ذلك في وسع البشر لوﻻ ﺗوفيق ﷲ ﺗعالى لهم بحفظه ،ﻷنه مندرج في ﺗكفل ﷲ ﺗعالى بحفظ القرآن الكريم.
السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

محاضر متفرغ

كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية

١٩٧٨/١٩٧٧م

أستاذ مساعد

كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية

١٩٩٣-١٩٨١م

أستاذ مشارك

كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية ،وجامعة قطر

٢٠٠٢ -١٩٩٣م

أستاذ

كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية ،وجامعة اليرموك

 -٢٠٠٢حتى اﻵن

اﻷعمال اﻹدارية واللجان
مسمى العمل اﻹداري /اللجان والمهام
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عضو مجلس كلية الشريعة ممﺜﻼً لقسم أصول الدين مدة ست سنوات.

من الﺜمانينيات فصاعدا

عضو مجلس الجامعة اﻷردنية منتخبا عن كلية الشريعة لسنتين

،١٩٨٧/١٩٨٦
٢٠٠٢/٢٠٠١م.
من التسعينيات فصاعدا

عضو لجنة الخطة الدراسية لكلية الشريعة ،خطة عام.

١٩٩١م

عضو لجنة الدراسات العليا في كلية الشريعة لعدة سنوات.

عضو مجلس كلية الدراسات العليا في الجامعة اﻷردنية ممﺜﻼ لكلية الشريعة ،وكلية ١٩٩٢/١٩٩١م
الحقوق ،وقسم العلوم السياسية في كلية اﻻقتصاد.
رئيس قسم أصول الدين مدة سنتين

١٩٩٣ - ١٩٩١

عضو لجنة ﺗطوير خطة كلية الشريعة والقانون في قطر.

١٩٩٥م

رئيس لجنة ﺗحرير كتاب الﺜقافة اﻹسﻼمية ،الجامعة اﻷردنية.

٢٠٠١م – حتى اﻵن.

رئيس شعبة الحديث النبوي ،عدة سنوات ،الجامعة اﻷردنية.

من التسعينيات فصاعدا

رئيس لجنة الندوات والمؤﺗمرات لعام.

٢٠٠٥/٢٠٠٤م

رئيس اللجنة التحضيرية والمقرر لمؤﺗمر "التعامل مع النصوص الشرعية عند
المعاصرين".

٢٠٠٨م

عضو اللجنة العلمية لمؤﺗمر )ﺗوحيد الشهور القمرية( رئاسة الشؤون الدينية،
ﺗركيا.
رئيس لجنة الفتوى في كلية الشريعة.

٢٠١٦ - ٢٠١٣م
،٢٠١٦/٢٠١٥
٢٠١٧/٢٠١٦م

رئيس لجنة البحث العلمي في كلية الشريعة.

٢٠١٧/٢٠١٦م

رئيس لجنة التحليل الرباعي للخطة اﻻستراﺗيجية للكلية.

٢٠١٨/٢٠١٧م

اﻷبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث )الباحثين(
أ .د .شرف القضاة
ومحمد يوسف بن إسماعيل

عنوان البحث والناشر والتاريخ
التفسير العلمي ﻷحاديث التمر في ضوء جمع الروايات واﻻكتشافات العلمية
الجديدة  -جامعة العلوم اﻹسﻼمية – ماليزيا ،سنة ٢٠١٥م.

أ .د .شرف القضاة

الهدي النبوي في اﻷدب )كتاب( دار الحامد – عمان٢٠١٥ ،م.

أ .د .شرف القضاة

شرح اﻷربعين النووية )كتاب( دار الحامد – عمان.٢٠١٦ ،

عدد من الهيئة التدريسية.

الﺜقافة اﻹسﻼمية )كتاب( رئيس التحرير – دار الحامد – عمان٢٠١٧ ،م.

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة
مؤﺗمر اﻹمام الترمذي.

مكان وتاريخ انعقاده
موسكو١٩٩٠ ،م

٣

نوع المشاركة
المشاركة ببحث

الجامعة اﻷردنية

نموذج السيرة الذاتية

مؤﺗمر رابطة علماء الشريعة في أمريكا
الشمالية
ندوة التطبيقات الفلكية في الشريعة
اﻹسﻼمية
مؤﺗمر التجديد في الفكر اﻹسﻼمي

مركز اﻻعتماد وضمان الجودة

الوﻻيات المتحدة١٩٩٩ ،م

المشاركة ببحث

وزارة اﻷوقاف ،عمان ،اﻷردن ٢٠٠٠م

المشاركة ببحث

جامعة اليرموك ،اﻷردن٢٠٠١/٧ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر الفلك اﻹسﻼمي الﺜاني )عضو
اللجنة التحضيرية(

اﻷردن٢٠٠١ /١٠ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر ﺗطوير العلوم اﻹسﻼمية

جامعة اليرموك ،اﻷردن٢٠٠٢ ،م

المشاركة ببحث

ندوة التطبيقات الفلكية في الشريعة
اﻹسﻼمية
مؤﺗمر الوقاية من اﻹدمان وﺗأهيل
المدمنين
مؤﺗمر اﻻجتهاد في قضايا الصحة والبيئة
والعمران
مؤﺗمر التطبيقات الفلكية في الشريعة
اﻹسﻼمية
مؤﺗمر نحو صياغة حديﺜة لمقررات
الدراسة الشرعية

الجامعة اﻷردنية٢٠٠٢ ،م

المشاركة ببحث

وزارة الصحة ،اﻷردن٢٠٠٣ ،م،
٢٠٠٤م
جامعة اليرموك٢٠٠٣ ،م

المشاركة ببحث
المشاركة ببحث

الجامعة اﻷردنية٢٠٠٣ ،م

المشاركة ببحث

جامعة مﻼيا ،كواﻻلمبور ،ماليزيا
٢٠٠٤م

المشاركة ببحث

أسبوع )صناعة الشباب(

عمان ،اﻷردن٢٠٠٤ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر زراعة اﻷعضاء

جامعة مؤﺗة ،اﻷردن٢٠٠٤ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر اﻹمارات الفلكي اﻷول

أبو ظبي ،اﻹمارات العربية٢٠٠٦ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر الﺜقافة والعقيدة )وجهة نظر
ماليزية أردنية(

الجامعة اﻷردنية٢٠٠٧ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر الفلك والشريعة ،جمعية اﻷئمة

هولندا٢٠٠٨ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر التعامل مع النصوص الشرعية
عند المعاصرين

الجامعة اﻷردنية٢٠٠٨ ،م

المشاركة ببحث

مؤﺗمر اﻻنتصار للصحيحين

الجامعة اﻷردنية٢٠١٠ ،م

المشاركة ببحث

التطبيقات الفلكية في الشريعة اﻹسﻼمية

المركز الجغرافي اﻷردني٢٠١١ ،م

المشاركة ببحث

إثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة
والحساب الفلكي ،مجمع الفقه اﻹسﻼمي.

مكة المكرمة٢٠١١ ،م.

المشاركة ببحث

ندوة الدراسات العليا – اﻷهداف واﻵليات
والمخرجات

كلية الشريعة – الجامعة اﻷردنية ٢٠١٣م المشاركة ببحث

مستجدات طبية معاصرة بين الشريعة
والقانون ،جامعة العلوم اﻹسﻼمية.

عمان ،اﻷردن٢٠١٣ ،م.

المشاركة ببحث

ندوة ﺗوحيد التقويم الهجري الدولي،
رئاسة الشؤون الدينية في ﺗركيا.

استنبول وأنقرة ،أربع مرات– ٢٠١٣ ،
٢٠١٦م.

عضو اللجنة العلمية

ﺗوحيد التقويم الهجري الدولي ،رئاسة
الشؤون الدينية في ﺗركيا.

استنبول ٢٠١٦م.

المشاركة ببحث
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الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
١٩٩٥م
١٩٩٦م
٢٠٠٥م
٢٠٠٥م

مهارات التدريس والتقويم ،جامعة قطر
دورة كمبيوﺗر شاملة ،قطر
دورة " إكسل " الجامعة اﻷردنية
دورة إعداد المدربين ،مركز المؤﺗمنون ،عمان ،اﻷردن.

اﻷنشطة التدريسية
البكالوريوس

المقررات والمواد الدراسية التي
قام بتدريسها

الدراسات
العليا






الﺜقافة اﻹسﻼمية
الهدي النبوي في اﻷدب والرقائق
الحديث التحليلي
علوم الحديث
اﻷحاديث المنتقدة في الصحيحين
مختلف الحديث
التجديد في علوم السنة
الحديث والمدرسة العقلية
فقه الحديث
اﻹعجاز العلمي في القرآن والحديث








العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها
عضو الهيئة التأسيسية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم ،عمان ،اﻷردن.
عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث  ،عمان  ،اﻷردن.
عضو اللجنة الطبية اﻹسﻼمية – نقابة اﻷطباء اﻷردنية ،عمان ،اﻷردن.
عضو اﻻﺗحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
عضو المشروع اﻹسﻼمي لرصد اﻷهلة ،أبو ظبي.
عضو لجنة الخبراء للمنظمة اﻹسﻼمية للتربية والعلوم والﺜقافة )اﻹيسيسكو(
لتوحيد الشهور القمرية ،والجمعية المغربية لعلم الفلك ،المغرب.
عضو اﻻﺗحاد العالمي لعلماء المسلمين ،ومقرر لجنة اﻷردن.

التاريخ
١٩٩١م
١٩٩٢م
١٩٩٢م
١٩٩٩م
٢٠٠٦م
٢٠٠٨م
٢٠١٢م

المنح والجوائز التي حصل عليها
اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة ومكانها
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