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 ساق:امل فوص
ويبحث هذا  رابعة.مية، وهو من مستوى السنة الهذا املقرر هو أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسال

 .أحاديث النكاح، والطالق، وابقي أحكام األسرةمن  :املقرر يف جمموعة من أحاديث كتاب بلوغ املرام
 

 
 ميأدوات التقو 

 راتااالختب-1 التقومي الصفي-2 البحوث العلمية-3 ملف الطالب-4 مقابلة اجملموعة-5 داء العملياأل -6
 

 ساقأهداف امل خرجات التعليميةامل ميأدوات التقو 
حفظ مخسني حديثا خمتارة من . 1 أن ينمي الطالب مهارة احلفظ عن ظهر قلب. 1 2 - 1

أحاديث األحكام يف أحكام  ولأص
 .األسرة

 أن حيفظ الطالب زادا نبواي يصحح له حياته األسرية. 2 2 - 1
 أن يزيد الطالب خمزونه اللغوي من ألفاظ النيب صلى هللا عليه وسلم. 3 2 - 1

1 - 2 
عشرين حديثا  أن يطبق الطالب ما تعلمه يف مادة دراسة األسانيد على. 4

دراسة أسانيد عشرين حديثا من . 2 من أحاديث األحكام
أصول أحاديث األحكام يف أحكام 

 .األسرة
 أن يناقش الطالب أحكام األئمة االجتهادية يف احلكم على األحاديث. 5 2 - 1

أن مييز الطالب الصحيح على طريقة احملدثني من الصحيح على طريقة . 6 2 - 1
 الفقهاء

 أن يشرح الطالب األلفاظ الغريبة. 7 2 - 1
موصلة  ة  دراسة أحاديث املقرر دراس. 3
 .ستنباط األحكامال

 أن يبني الطالب أسباب الورود. 8 2 - 1
 أن يوضح الطالب كيفية االستدالل )وجه الدليل(. 9 2 - 1
 أن حيدد الطالب ما يستفاد من ظاهر احلديث. 10 2 - 1

املستفادة من م معرفة األحكا. 4
 .أحاديث املقرر

 أن يذكر الطالب مذاهب العلماء الذين أخذوا بظاهر احلديث. 11 2 - 1
 أن يناقش الطالب أسباب عدول العلماء عن األخذ بظاهر احلديث. 12 2 - 1
 أن يناقش الطالب قول من ذهب اىل النسخ. 13 2 - 1

تطبيق مناهج العلماء على خمتلف . 5
 أن يناقش الطالب قول من ذهب اىل الرتجيح. 14 2 - 1 .احلديث

 أن يوضح الطالب قول من قال ابجلمع بني األحاديث. 15 2 - 1
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 أن يناقش الطالب اإلجاابت املقدمة حلل االستشكال. 16 2 - 1
اإلجابة عما يستشكل من . 6

 أن يبني الطالب أن هناك إجاابت ال حتل االستشكال. 17 2 - 1 األحاديث
 أن خيتار الطالب اإلجابة األقوى حلل االستشكال. 18 2 - 1
 حلديثاأن يطبق الطالب قواعد األمر والنهي يف استنباطه من . 19 2 - 1

تطبيق القواعد األصولية يف . 7
 ستنباط من احلديثاال

 حلديثاأن يطبق الطالب قواعد العام واخلاص يف استنباطه من . 20 2 - 1
  احلديثيطبق الطالب قواعد املطلق واملقيد يف استنباطه يفأن . 21 2 - 1
 أن يرجح الطالب بقوة ثبوت احلديث. 22 2 - 1

الرتجيح بني أقوال العلماء يف . 8
 استدالهلم ابحلديث

 أن يرجح الطالب بقوة داللة احلديث. 23 2 - 1
 أن يرجح الطالب بسياق املقال واملقام. 24 2 - 1
 يبني الطالب أثر زايدات الثقات يف اختالف الفقهاءأن . 25 2 - 1

بيان أثر االجتهاد يف علوم احلديث . 9
 يف اختالف الفقهاء

 أن يبني الطالب أثر االختالف يف الرفع والوقف يف اختالف الفقهاء. 26 2 - 1

رسال يف اختالف لطالب أثر االختالف يف الوصل واإلأن يبني ا 2.7 2 - 1
 الفقهاء

 

 

 
 ساق:امل توىحم

 

 الكتب املعتمدة:
 . للدكتور نور الدين عرت /إعالم األانم شرح بلوغ املرام  .1

 

 :ضافيةمراجع إ
 سبل السالم شرح بلوغ املرام/ لألمري الصنعاين. (1
 فتح الباري شرح صحيح البخاري/ البن حجر العسقالين. (2
 شرح صحيح مسلم/ لإلمام النووي. (3
 األحكام / البن دقيق العيد.إحكام األحكام شرح عمدة  (4

 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد
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 :التقومي  
 النسبة                                                توزيع الدرجات:

        %10                                              ةمشاركحضور و 
      ---                                       أحباث و أنشطة        

      ---                                  اختبارات
   %30                                     امتحان جزئي

        %60                                   امتحان هنائي              
 

  بعض السياسات
 .املهارات أسهلكون املشاركة أفضل واكتساب املعلومات و ذلك لتضرة و حماعلى الطالب قراءة املطلوب قبل كل  .1
 .الصفالشرب يف ممنوع األكل و  .2
 .خالل احملاضرة ممنوع استخدام احلاسوب واهلاتف .3
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 :احملاضرات جدول

 
 القراءات املطلوبة واألنشطة املوضوع احملاضرة األسبوع

1 

(1) 
 7-1ص 

: حديث الواهبة –( 969حترمي اخلطبة على اخلطبة: ح)
 (.971( و )970ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(2) 
 13-7ص 

اإلعالن واالحتفال  –تتمة االستنباط من حديث الواهبة 
 (972)ح ابلزواج: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 املساعدةواالستعانة ابملراجع 

2 

(3) 
 21-13ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (975)و (974) و (973)ح: عقد النكاح بعبارة النساء
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(4) 
 27-21ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (978) و (977) و (976): حإذن املرأة بنكاحها
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

3 

(5) 
 35-28ص 

 و (981) و (980) و (979)حإبطال مقايضة النكاح: 
 (985) و (984) و (983) و (982)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(6) 
 43-35ص 

 :حترمي نكاح احملّلل – (986)ح :ما يشرتطه أحد الزوجني
 –( 993ح) :الكفاءة يف الدين – (992) و (991) ح

 (994: ح)مىت حتّل املطلقة لألول

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

4 

(7) 
 51-44ص 

 و (998) و (997) و( 996و ) (995)حالكفاءة: 
 (1000) و (999)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(8) 
 58-52ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (1022) و (1021) و (1020)حالغيلة والعزل: 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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5 

(9) 
 64-59ص 

ليه كم صداقه صلى هللا ع  –( 1024ح) :العتق املهر
: زفافإكرام املرأة قبل ال – (1025: ح)وسلم لنسائه

 (1027: ح)عطية الزوج ألهل امرأته – (1026ح)

 حتضري الدرس من الكتاب املقرر
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(10) 
 71-65ص 

 الطالق السنّ  – (1065: ح)تشريع الطالق للحاجة
 األسانيد والرواايت :(1066: ح)والبدعي

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

6 

(11) 
 78-72ص 

املطلقة  وجوب مراجعة –الطالق البدعي  –الطالق للسنة 
إمساك  وجوب –الجيب يف املراجعة اإلشهاد  –يف احليض 

 وقوع الطالق يف احليض –املطّلقة يف احليض 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(12) 
 88-78ص 

رّد اجلمهور  –أدلة القائلني بعدم وقوع الطالق يف احليض 
 على خمالفيهم

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

7 

(13) 
 95-89ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  نظرة املؤلف يف املسألة –دفاع اجلمهور عن أدلتهم 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(14) 
 103-96ص 

أدلة اجلمهور من الكتاب  – (1067: ح)طالق الثالث
 أدلة اجلمهور من السنة –

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

8 

(15) 
 111-103ص 

أدلة اجلمهور من آاثر الصحابة وغريهم  :(1067)تتمة ح
 ملحوظة على الشوكاين –نظرة املؤلف يف املسألة  –

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(16) 
 117-111ص 

 :طالق الثالث يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
 (1070ح)من كناية الطالق:  –( 1069و 1068)ح

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

9 

(17) 
 125-118ص

ما اليقع  –( 1072( و )1071ح)هزل النكاح والطالق 
اليمني ابحلرام:  – (1074) و (1073ح) :طالقًا

 (1075ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(18) 
 132-126ص

وجوب الرجعة يف الطالق  –( 1080)ح :ابب الرجعة
 (1081ح)البدعي: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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10 

(19) 
 138-133ص

 و (1098) و (1097)حابب العّدة واإلحداد: 
 (1101) و (1100) و (1099)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(20) 
 143-138ص

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (1102)حهل للمطلقة ثالاًث نفقة وسكن؟ 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

11 

(21) 
 151-143ص

 و (1104) و (1103)حاإلحداد وما جيتنب فيه: 
(1105) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(22) 
 157-152ص

 –( 1107) و (1106) :منع خروج املعتدة إال لعذر
 و (1121)و  (1120ح)النسب لصاحب الفراش: 

الشرح  -احلديث ورود سبب  (:1123) و (1122)
 والبالغة

املقرر حتضري الدرس من الكتاب 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

12 

(23) 
 163-157ص

 –تكملة يف أسرار العّدة  –تتمة احلديث: االستنباط 
 (1124)ححقيقة الرضاع: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(24) 
 168-163ص

 و (1126) و (1125): حال رضاع بعد حولني
 (1128) و (1127)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

13 

(25) 
 176-169ص 

: عدد الرضاع احملّرم –( 1129ح) :رضاع الكبري
 (1130ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(26) 
 182-176ص 

لنب  –( 1131ح) :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
 (1132ح)الفحل: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

14 

(27) 
 187-182ص 

: اختيار املرضع –( 1133ح) :االحتياط يف الرضاع
 أمهية لنب األم واإلرضاع الطبيعي – (1134ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(28) 
 195-188ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (1137) و (1136) و (1135): حنفقة الزوجة
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
http://www.ut.edu.lb/


  

 
UNIVERSITY OF TRIPOLI –   طرابلس جامعة

 الفصل الدراسي : الثاني بسم هللا الرمحن الرحيم

 (3أحاديث األحكام ) اسم املساق:
 معتمدة( ساعة45)

 مصطلح احلديثمتطلب سابق: 

 أستاذ المساق:  أ. د. علي نايف بقاعي

لكتروني:البريد اإل   

 لغة التدريس:  عربية

:الشعبة    

 موعد المحاضرة: 

 رقم القاعة: 

م2018 –م 2017هـ / 0144 -هـ 1439 اخلطة الدراسية الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية   
 

 الحرم الجامعي في طرابلس
 اإلسالميزيتون أبي سمراء، شارع اإلصالح، مجمع اإلصالح 

 447200/1/3/4 6 961 +هاتف: 
 393538 70 961+خليوي: 

 447202 6 961+ فاكس: 
 info@ut.edu.lb البريد: 

 لبنان -طرابلس 

Tripoli Campus 
Zaytoun Abi-Samra, Islah St., Islah Islamic Complex 

 Tel: + 961 6 447200/1/3/4 
Mobile: +961 70 393538 

 Fax: +961 6 447202 
E.mail: info@ut.edu.lb 

Tripoli - Lebanon 

7 www.ut.edu.lb  
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(29) 
 201-195ص 

: التفريق لإلعسار –( 1138ح) :نفقة املعتدة
 (1142) و (1141) و (1140ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  حماضرة يستدرك فيها شيئ من الفوائت (30)
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

 

 :األحاديث املطلوب حفظها
[969 – 974 – 975 – 976 – 977 – 978 – 979 – 982 – 986 – 

994 – 995 – 998 – 1020 – 1021 – 1022 – 1025 – 1026 – 
1027 – 1066 – 1067 – 1068 – 1070 – 1071 – 1072 – 1073 

– 1074 – 1075 – 1080 – 1081 – 1097 – 1102 – 1103 – 
1104 – 1105 – 1106 – 1107 – 1125 – 1126 – 1128 – 1129 

– 1130 – 1131 – 1132 – 1133 – 1134 – 1135 – 1136 – 
1137 – 1140 – 1142]. 

 :األحاديث املطلوب دراسة أسانيدها وخترجيها
[973 – 978 – 982 – 995 – 1021 – 1027 – 1063 – 1065 – 

1068 - 1069 – 1071 – 1072 – 1080 – 1099 - 1100 – 1127 
– 1128 – 1134 – 1138 - 1140.] 
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