
 : األولدراسيلفصل الا ـم2016 - 2015 ه1437 - 1436 العام الجامعي
 أ.د.رأفت محمد رشيد الميقاتي أستاذ المادة  :
 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة :

 عملي نظري  عدد ساعات التدريس
45   

 :: وصف المقررأوًل 
الفقه قسم الشريعة اإلسالمية شعبة أحد المقررات اإلجبارية لمرحلة دبلوم الدراسات العليا في  هذا المقرر

 .وأصوله
 :أهداف المقرر ثانًيا:

 ربط الطالب بالمجالت المحكمة المعتمدة في العالم اإلسالمي. – 1
 تدريب الطالب على التعامل مع النوازل المعاصرة من منظور فقهي مقارن. – 2
 معرفة الهدف من المقارنة بين المذاهب. – 3
 تحديد منهج المقارنة. – 4

 
 
 

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الفقه وأصوله - الخطة الدراسية
 مقرر: الفقه المقارن 

و  242حتى  155) من ص .الدريني مقارن مع المذاهب لفتحيالفقه اإلسالمي ال .1
 (737حتى  703ومن ص  427حتى  347من ص 

بن  المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لمحمد علي وعلي بن محمد .2
 .عبد العزيز الهندي

 –دبي  –/ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  1األول / جمجلة المعيار / العدد  .3
 .414حتى  383من ص 

حكام المتعلقة بالزواج للدكتور رأفت سباب اختالف الفقهاء في تفسير األمذكرة أ .4
 الميقاتي

 الكتاب المقرر:



 
 :مقرر: محتوى الثالًثا

 وأبرز المصادر و المراجع والمؤلفين نشأة المذهب الحنفي ومراحل تطوره -1

 ساعات( 3)           .                                                    واألقوال المعتمدة والراجحة 

 وأبرز المصادر و المراجع والمؤلفين شأة المذهب المالكي ومراحل تطورهن -2

 ساعات( 3)           .                                                   مدة والراجحةواألقوال المعت 

 وأبرز المصادر و المراجع والمؤلفين  شأة المذهب الشافعي ومراحل تطورهن -3

 ساعات( 3)            .                                                    واألقوال المعتمدة والراجحة

 
 وأبرز المصادر و المراجع والمؤلفين شأة المذهب الحنبلي ومراحل تطورهن -4

 ساعات( 3)         .                                                 واألقوال المعتمدة والراجحة 

 

 ساعات( 9)                     ير آيات األحكام المتعلقة بالزواج.أسباب اختالف الفقهاء في تفس -5

   .والمؤمنين المشركين بين التزاوج مةحر  -

   .الزوجية المعاشرة حدود -

   .الزوجية المعاشرة في األيمان استعمال في التعسف حرمة -

  .والتراجع الطالق في هللا حدود -

   .بالرضيع الوالدين وصية -

   .زوجها عنها المتوفى الحامل حداد -

    عدتها أثناء لزوجها المفارقة خطبة حكم -

    .عدتها أثناء لزوجها المفارقة خطبة حكم -

    .البغاء من التحصين في األولياء مسؤولية -

    .هللا بحدود المستهتر الزوج جزاء -

   .والرجعة الطالق في التعسف -

    .وزواجا   طالقا   الحقوق  رعاية -

 ساعات(                      3)                                                                      التسعير الجبري. -6

 ساعات( 3)                                                                 الوالية في عقد النكاح. -7

                                                             ساعات( 3)                                                 .)التعزير بالمال( عقوبة التغريم بالمال -8

                                                                                                                                                              ساعات( 3)                                               .أثر تغير قيمة العملة على أداء االلتزام  -9

 ساعات( 3)        تحديد جنس الجنين.                                                         - 10

 ساعات( 3)         الشرعي لناقل العدوى".                  األمراض المنقولة جنسيا "التكييف   - 11

 ساعات( 3)                                      العدول عن الخطبة.                           - 12

 ساعات( 3)                                                                    الرجوع عن الهبة. - 13



 :: األساليب واألنشطةبًعارا
 .تاذ لمباحث و مناقشتها مع الطالبعرض األس -
 .تكليف الطالب بأبحاث و عرضها و مناقشتها -

 : التقويم:امًساخ
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 : المراجع:اسادسً 
 .بداية المجتهد و نهاية المقتصد )ابن رشد( -1

 .مختصر اختالف العلماء )ابي جعفر الطحاوي( -2

 .(المغني )ابن قدامة المقدسي -3

 .المجموع شرح المهذب )النووي( -4

 .بن حزم الظاهري(المحلى باآلثار )ا -5

 .التمهيد )ابن عبد البر( -6

 .الموسوعة الفقهية الكويتية -7

  .مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة الكويت -8

     .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي السعودية -9

 .مرجع العلوم اإلسالمية، د. محمد الزحيلي -  10
 .و غيرها من المؤلفات

 


