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 األول :الفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 محمد حبلص.د.  أستاذ المادة:

 ساعات معتمدة 3 ت المعتمدةعدد الساعا
 عملي نظري  ساعات التدريسعدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

لسنة ، وهو من مستوى الية الشريعة والدراسات اإلسالميةهذا المقرر هو أحد المقررات اإلجبارية من متطلبات ك
هةةةذ   آراء ال ق ةةةاء مةةةن اسةةةتنبا ، ومعرفةةةة آليةةةات المتعلقةةةة بااحكةةةا  ال ق يةةةةالثانيةةةةا والمقةةةرر عبةةةارر عةةةن ت سةةة ر ا

 اات س رها لغوًيا ونحوًيا وبالغيً ااحكا  ، بعد 

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:

 ربط الطالب بكتاب هللا في استنبا  ااحكا ا -1

 تأه ل الطالب علمًيا حتى يعل  طرق االستنبا  من القرآن الكري ا -2

 بغية استخدا  القواعد ااصولية في استنبا  ااحكا  الشرعية من القرآن الكري اتعلي  الطالب ب -3

 إحاطة الطالب بأغلب آيات ااحكا  ح ًظا وت س ًراا -4

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (11213) 2: تفسير آيات األحكام لمقرر

 روائع البيان تفسير آيات األحكام/ د. محمد بن علي الصابوني. الكتاب المقرر:
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 :: محتوى المقررثالًثا
 الجزء األول من الكتاب:

ساعات[ 3]                                   المحاضرة الحادية والعشرون، الربا جريمة اجتماعية                  

 المحاضرة الثانية والعشرون، النهي عن مواالة الكافرين 

ساعات[ 3]                                المحاضرة الثالثة والعشرون، فريضة الحج في اإلسالم      

 المحاضرة الرابعة والعشرون، تعدد الزوجات في اإلسالم 

ساعات[ 3]                          موال األيتام اإلسالم أة والعشرون، رعاية المحاضرة الخامس     

ن، المحرمات من النساء  المحاضرة السادسة والعشرو  

اعات[س 3]                   ن، وسائل معالجة الشقاق بين الزوجين المحاضرة السابعة والعشرو     

ب رة الثامنة والعشرون، حرمة الصالة على السكران والجنضالمحا  

ساعات[ 3]                                   المحاضرة التاسعة والعشرون، جريمة القتل وجزاؤه     

 المحاضرة الثالثون، صالة الخوف

ساعات[ 3]                         يحرم من األطعمةما المحاضرة الحادية والثالثون، ما يحل و     

لثانية والثالثون، أحكام الوضوء والتيممالمحاضرة ا  

ساعات[ 3]                                المحاضرة الثالثة والثالثون، حد السرقة وقطع الطريق     

 المحاضرة الرابعة والثالثون، كفارة اليمين وتحريم الخمر والميسر 

ساعات[ 3]                                        المحاضرة الخامسة والثالثون، عمارة المساجد     

 المحاضرة السادسة والثالثون، منع المشركين دخول المسجد الحرام 

ساعات[ 3]                              سالم عة والثالثون، حكم األنفال في اإلالمحاضرة الساب     

 المحاضرة الثامنة والثالثون، الفرار من الزحف  

ساعات[ 3]                                   الثون، كيفية تقسيم الغنائم المحاضرة التاسعة والث     

 المحاضرة األربعون، التقرب إلى هللا بالهدي واألضاحي

 الجزء الثاني من الكتاب:

ساعات[ 3]                                                المحاضرة األولى، مقدمة سورة النور     
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اعات[س 3]                                     انية، قذف المحصنات من الكبائرالمحاضرة الث     

ساعات[ 3]                                              المحاضرة الثالثة، اللعان بين الزوجين     

ساعات[ 3]                                         المحاضرة الرابعة، في أعقاب حادثة اإلفك     

اعات[س 3]                                     المحاضرة الخامسة، آداب االستئذان والزيارة     

 :ا: األساليب واألنشطةرابعً 
 المناقشة، والتكل ف بالورقة البحثيةا

 

 : التقويم:اخامسً 
 عالمة(ا 30امتحان السعي: )

 عالمة(ا 70االمتحان الن ائي: )

 جع:: المرااسادسً 
 صاصاأحكا  القرآن/ للج -1

 أحكا  القرآن/ البن العربيا -2

 أحكا  القرآن/ للقرطبيا -3

 ت س ر آيات ااحكا / للسايسا -4

 
 

 


