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 : األولالفصل الدراسي مـ.2016 –2015هـ /1437 – 1436 العام الجامعي
 .د. حسن أحمد البستاني الرفاعي :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 دد الساعات المعتمدةع
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

تلأحذذالاقررذذ  اللامقةارنذذتلرذذتلرلية ذذشللعةنذذتلاقسذذ اإلتلماقا اهذذشللامهذذ رنتنلمهذذملرذذتلرهذذلم لاقهذذ لهذذ الاقررذذ  
ل.ابةمملا اهشللإه رنتل–األمقىل

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 إلى: هذا المقررريس يهدف تد

شلشلرذذتلاقرذذ هملاقح قذذالررش   ذذاألهذذااالاقرإل ةنذذتلللذذلةتحلةذذاللحلذذلهلاقيشقذذملقلذذ ولاألحعذذشملاقرذذ عم  لهذذش ر ل -1
ل شقر هملاقسشةإلا.

ةذذىلعنقنذذتلمفلحعذذشملاققرلنذذتلرذذتلاألاقذذتلاقسذذ فنتالاقرلش اذذتلللذذا املاقيشقذذملفةذذىلعنقنذذتلاهذذل  ش لاألااألهذذا -2
لةالأحعشرلش.اقررش  تلبلتلاقرهشئهلاقرتلةفلةللشلمل

الحتلشللت جهلفحلىلاللللإللمللإلل  لل؛اآل اءلاقرتلةقتلةالاقرهأقتلاقماحا لاقلإلمالفةىلاألهااالاقل بمنتل -3
 غ سلاقرةكتلاققرلنتلةالفرةنتلاقيشقم.مللاالفلااللماألاملرعلاقرتشقف

ل

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الدراسات اإلسالمية – الخطة الدراسية

 (1) الفقه اإلسالميلمقرر : 

 الكتاب المقرر: الفقه اإلسالمي/ د. إبراهيم سلقيني.
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                     :: محتوى المقرراثالثً 
 : مقدمة – 1

 )ساعة ونصف(    .   اءومراتب الفقه وسعته للحياة، فقه وبيان موضوعه،تعريف ال_                

 ساعة ونصف()        .         ومراتب كتب احلنفية ،الفقه والفتوى اصطالحات:_                

 :الطهارة -2

 عة ونصف()سا                                      .تعريف الطهارة_              

    .  أوصافها الشرعية وأنواع املياه من حيث أنواع املياه اليت يصح التطهر هبا،_              

 ساعة ونصف()                                            .أحكام اآلابر واألسآر_             

                                 .رةالطها وأمهية هريها،والنجاسات وكيفية تط املاء من املائعات، حكم التطهري بغري_             

 ساعة ونصف()                                                                                   

  .النجاسات املتفق عليها واملختلف فيها_             

                   نه عاملعفو  واملقدار غري مرئية،ة و ومرئي وجامدة ومائعة، ة وخمففة،غّلظىل مإتقسيم النجاسة _             

                                                           ساعة ونصف()                          .النجاسة وكيفية تطهري النجاسة احلقيقيةمن               

                          ونصف(ساعة )                         . اءواالستنج وحكم الُغسالة أنواع املطهرات،              

                          ساعة ونصف()                                    .وفرائض الوضوء أحكام الوضوء،_             

 ساعة ونصف()                  .ومكروهات الوضوء وآداب الوضوء، سنن الوضوء،_             

 (ساعة ونصف)     عه.      كام متفرقة وأوصاف الوضوء وأنواوأح نواقض الوضوء،_             

 صف(ساعة ون)   . دوبةاألغسال املسنونة واألغسال املنو  موجباته،و  أحكام الُغسل،_             

  .غتسالوآداب اال وسننه وكيفيته، فرائض الغسل،_             
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 ساعة ونصف()                   .نواقضهو  كيفيته،و  نه،ورك مشروعيته،و  تعريفه، م التيمم:أحكا_    

  .روض فيهمقدار املفو  مدته،و  مشروعيته،و  معىن املسح، أحكام املسح على اخلفني:_    

  .ونواقضه وشروطه، وكيفية املسح، سنن املسح،       

  .بائرواجل أحكام املسح على اجلوربني،_     

 ساعة ونصف()                                 .واالستحاضة أحكام النفاس،، و أحكام احليض_     

 :لصالةا-3

 ساعة ونصف()                .فوائدهاو  صفتها،و  مشروعيتها،و  سالم،مكانة الصالة يف اإل_    

                                                      .ذاناأل_    

                 .ةقات املستحبة واملكروهواألو  مواقيت الصالة،_    

                ساعة ونصف()                                                     .املتفق عليها شروط الصالة_    

                               .املختلف فيهاط الصالة و شر _    

             ساعة ونصف()                                                  .يام والقراءةالق أركان الصالة:_    

   ساعة ونصف()                                                              .الركوع والسجود_     

 ساعة ونصف()                    .التسليمو  الصالة فيه،و  القراءة فيه،و  هيئته، القعود األخري:_     

   ساعة ونصف()                 .واألذكار الواردة وكيفيتها، وآداهبا، وسننها، واجبات الصالة،_     

                   )ساعة ونصف(                  .يكره فعله امفسدات الصالة وم_     

      .صليامل ة من أجله وسرتةطع الصالمكروهات الصالة وما ال يكره فعله ومن ال تق_    

            )ساعة ونصف(                     .صالة اجلماعة_    

                                       .حكم البناء على الصالة_    

 )ساعة ونصف(        .أحكام سجود السهو والشك يف الصالة_     
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            .وسجدة الشكر يةشروعوم اتواضع السجدحكم سجود التالوة وم_     

 )ساعة ونصف(                .صالة اجلمعة والعيدين_     

                                                        .صالة النوافل على العموم_     

                     .صالة الكسوف واخلسوف واخلوف وصالة املريض واملسافر_     

                      .ة اجلنائز والشهيدصال_     

    :الصوم -4

                   )ساعة ونصف(                                  .فوائدهتعريفه وفضله و  :الصوم_      

                   .التماس اهلالل وأقسام الصوم ودليل مشروعيته_      

           .طرشروط الصوم واألعذار املبيحة للف_      

 )ساعة ونصف(            .مفسدات الصوم وكفايته وماال يفسده_      

  ر.عتكاف وصدقة الفطسنن الصوم واالو  ،ما يكره فعله_      

 :الزكاة -5

 ساعة ونصف()                 .ودليل مشروعيتها وفضلها وعقوبة مانع الزكاة-تعريفها_      

                 .الزكاة األموال اليت جتب فيها_      

 )ساعة ونصف(                    .شروط الزكاة ومصارفها_      

 احلج: -6

 ساعة ونصف()                        .تعريفه ومكانته ودليل مشروعيته وفوائده وشروطه_

                .فروض احلج وواجباته وسننه_     

 )ساعة ونصف(             .حرامالعمرة واإل_      

                        .حرام ومباحاتهه أداء احلج وحمظورات اإلوجو _      
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 ساعة ونصف()             .ما يفعله احلاج املفرد من وقت دخوله مكة حىت يفرغ من حجه_      

                             .ن والتمتعار حج الق  _      

 ساعة ونصف()                                                           .اجلناايت يف احلج_      

                                                           .خالصة عن كيفية أداء احلج_      

        .زايرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه وزايرة مسجده_      

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
لحشض  نلماقر شقست.اقر
ل

 : التقويم:خامًسا
 ف رت.ل20اقهإلالل

لف رت.ل20األ حشثلل

لف رت.ل60االرلحشتلاق لشئالل

 : المراجع:سادًسا
ل.إلبالهللالبتلرحرمالبتلرمامالاقرملةالاقح قااالتلنش لقلإلةلهلاقرتلش /لق -1

لابتلفشبالت.ل/ح نقتلاقرتلش لس حلل ما لاأل لش لةرهلأبحشسنتل الاقرتلش لفةىلاقا لا -2

لاقرجرمعلس حلاقرل م/لقإلرشملاق ممي. -3

لاققرهلفةىلاقر اهملاأل بإلت/لقةسلخلفبالاق حرتلاقجةا ي. -4

 


