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 األول والثاني :الفصل الدراسي مـ2016 - 2015هـ/ 1437 - 1436 جامعيالعام ال
 :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

لسنة من مستوى اهو مية، و إلسالأحد املقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات ا هذا املقرر
 .ت إسالميةدبلوم دراسا –األوىل 
 :أهداف المقرر ثانًيا:

 على ضوء الكتاب والسنة. رفة النفس ما هلا وما عليها مع  -1
 واج وآاثرهيف الز  ائلهسألة من مسمناقشة أقوال األئمة والفقهاء توصالا إىل احلقيقة يف كل م  -2

 ري ذلك.، وغوحضانة، وحجر، ووالية املتعددة من طالق، ونفقة، وعّدة، ونسب، ورضاع،
مية، مع ة اإلساللشريعامعرفة الرتكات وكيفية توزيعها على الورثة واملستحقني وفقاا ألحكام   -3

  جينحوا إىلال ناس كيني النشر هذه املعارف بوصااي اليت تتبع الرتكة، ومن مث مالحظة الديون وال
 اخلطأ.

 :: محتوى المقررثالًثا
 ألحوال الشخصية.القسم األول: ا

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دراسات إسالميةالدبلوم  - - الخطة الدراسية
 (2: الفقه اإلسالمي )مقرر

 لحميد.اي الدين عبد ياألحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية محمد مح  - 1 :الكتاب المقرر

 عبود. منشاوي عثمان –الوجيز في الميراث   - 2                          
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 : كتاب الزواجأوًل 

 ساعة ونصف[]                                                      . حكمة مشروعية الزواج .1
 .عقد الزواج وأجزاؤه .2
 .الكالم على خطبة النساء، ومىت جتوز ؟ ومىت حترم؟ .3
 ساعات[ 3]                                                                  .شروط الزواج .4

 .شروط انعقاد الزواج -أ
 .شروط صحة الزواج  -ب
 .شروط نفاذ الزواج -ج
 .شروط لزوم الزواج -د

                .هل يدخل اخليار عقد الزواج؟ .5
 ساعات[ 3]                                              .أنواع صيغة الزواج وحكم كل نوع .6

  .العقد املنجز، وحكمه -أ
 .قد املعلق وحكمهالع -ب
 .العقد الذي أضيف إليه شرط وحكمه -ج
 .زواج املتعة، والزواج املؤقت -د
 .زواج الشغار -هـ

 .حكم الزواج .7
 .احملرمات من النساء، وأسباب حترميهن .8

 .بسبب القرابة أو النسب مما حير  -أ
 .م املصاهرةما حيرّ   -ب
 .هل تثبت حرمة املصاهرة ابلزان -ج
 .احملرمات ابلرضاع -د
 .اجلمع بني حمرمني -هـ

 .تعلق حق الغري مبن يراد العقد عليها .9
 .زواج الرجل مبن طلقها طلقة اثلثة .10
 .زواج الرجل بعد أن يكون عنده أربع حرائر .11
 .مرأة ال تدين بدين مساويزواج الرجل املسلم اب .12
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 .التزويج ابألمة بعد احلرة .13
 ساعات[ 3]                                                         .الوالية يف النكاح .14
 .أنواع الوالية -أ

 .أسباب والية اإلجبار ، وبيان من تثبت عليه -ب
 .بيان من له والية اإلجبار، ومىت تثبت؟ -ج
 .فسخ زواج الصيب أو الصبية بعد البلوغ -د
 ستحباب، وعلى من تثبت؟والية الندب أو اال -هـ
 .ما يشرتط يف الوالية -و
 ؟.مب تثبت الوالية -ز
 .الوالية بسبب القرابة -ح
 .الوالية ابلوالء -ط
 .الوالية ابلوالية العامة -ي
 .ترتيب األولياء -ك
 .غيبة الويل -ل
 .عضل الويل -م
 .قانون حتديد سن الزواج .15
 ساعات[ 3]                                                           . الوكالة ابلزواج .16
 .الكفاءة يف الزواج .17
 .تكون الكفاءة حقا له بيان من -أ

 .الوقت الذي تشرتط فيه الكفاءة -ب
 .بعض آاثر كون الكفاءة حقا للمرأة ولألولياء -ج

 .القول يف زواج الكتابيات .18
 .زواج غري املسلمني بعضهم ببعض .19
 .إثبات الزواج، واإلقرار به .20
 ة ونصف[ساع]                                                           .حقوق الزوجية .21
 .واجبات املرأة، وهي حقوق الرجل -أ

 .حقوق املرأة ، وهي واجبات الرجل -ب
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                                            .احلقوق املشرتكة بني الزوجني -ج
 ساعات[ 3]                     :                                             كتاب املهر  :ااثنيً 

 .تعريف املهر .1
 .دليل على وجوب املهرال .2
 .املهر واجب على الزوج .3
 .النوع الذي يكون منه املهر .4
 .ال جتب تسمية املهر يف العقد .5
 .أقل املهر، وأكثره .6
 .موجب العقد .7

 .احلقوق املتعلقة ابملهر أ
 .تعجيل املهر، وأتجيله .8
 .مىت تصح تسمية املهر؟ ومىت تفسد؟ .9

 .قل منهما؟مىت جيب املسمى؟ ومىت جيب مهر املثل؟ ومىت جيب األ .10
 .مب يعترب مهر مثل الزوجة؟ .11
 .مب يثبت مهر مثل الزوجة؟ .12
 .الزايدة على املهر ، واحلط منه .13
 .مىت جيب على الزوج كل مهر الزوجة؟ .14
 .اخللوة ، وأنواعها ، وأحكامها .15
 .مىت جيب على الزوج نصف مهر الزوجة؟ .16
 .تصرف الزوج فيما سقط عنه من مهر الزوجة .17
 .املتعة .18
 ؟.مىت جتب املتعة أ

 .قدرها ب
 ؟.مىت ال جيب على الزوج شيء .19
 .إضافة الشروط إىل املهر .20
 .من له والية قبض املهر .21
 .تصرف الزوجة يف مهرها .22
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 .ضمان املهر .23
 .هالك املهر، واستهالكه، واستحقاقه .24
 .قضااي املهر .25
 .اجلهاز وأاثث البيت .26
 .قضااي اجلهاز وأاثث البيت .27
 ساعات[ 3]                                                                ا:كتاب النفقةاثلثً 

 .معىن النفقة .1
 .األسباب اليت جيب هبا النفقة .2
 .الدليل على وجوب النفقة .3
 .سبب استحقاق الزوجة للنفقة .4
 .ط استحقاق الزوجة للنفقةشرو  .5
 .السفر ابلزوجة، ومىت يكون امتناعها مسقطا لنفقتها؟ .6
 .القول يف تقدير النفقة .7
 .إلنفاق بعد فرض القاضيا منامتناع الزوج  .8
 .املسكن .9

 .أجرة خادم الزوجة، ونفقته  .10
 .نفقة زوجة الغائب .11
 .مىت تكون نفقة الزوجة دينا على زوجها؟ .12
 .تعجيل الزوج نفقه زوجته .13
 .نفقة األقارب .14
 .نفقة الفرع على أصله أ
  .نفقة األصل على فرعه .15
 .ل زوجة األب وخادمهآنفقة  .16
 .نفقة ذوي األرحام أ
 .نظرة عامة يف مباحث النفقات .17
 .العدل بني الزوجات .18
 موضع وجوب العدل، ودليل وجوبه أ
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 .املراد ابلعدل ب
  ولو العدل واجب  ليس للقسم مدة حمدودة شرعا، جيوز أن هتب إحدى الزوجات قسمها ألخرى، ج

 .كان بعض الزوجات غري مسلمات
 .سفر الزوج إبحدى زوجاته د
 .للعدل الغرض املقصود للشارع من ذكر منوذج ه
 .على إحدى زوجاته رحكم الزوج إذا كان جيو  و
 ساعة ونصف[]                                                           :ا: فسخ النكاحرابعً 

 .معىن الفرقة .1
 .فرق النكاح إما طالق وإما فسخ .2
 .الفرق بني الطالق والفسخ .3
 .قد يتوقف الفسخ على قضاء القاضي، وقد ال يتوقف .4
 .احنالهلا مؤقتاا  ي، وقد تقتضاحنالل العقدة مؤبداا  يقة قد تقتضالفر  .5
 .حكام الفرقةأ .6

 ساعات[ 3]                                                        ا: كتاب الطالقخامسً 

 .معىن الطالق .1
 .الدليل على جواز الطالق .2
 .حكمة مشروعية الطالق .3
 .شروط الطالق .4

 .ع منه الطالقمن يق أ
 .عليه الطالق من يقع ب
 .ما يقع به الطالق ج

 .عدد الطلقات .5
 .أنواع صيغة الطالق .6

 .الصيغة املنجزة، وحكمها  أ
 .الصيغة املضافة إىل املستقبل، وحكمها ب
 .الصيغة املتعلقة على شرط ، وحكمها ج
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 .يف إيقاع الطالقبيان من له احلق  .7
 .الطالق إما رجعي أو ابئن .8
 .الطالق الرجعي، وأحكامه .9

 .ببينونة صغرى وأحكامهالطالق البائن  .10
 .الطالق البائن ببينونة كربى وأحكامه .11
 .مقارنة بني أنواع الطالق .12
 .الطالق إما سين أو بدعي .13
 .الكالم على الرجعة .14
 .القضااي اليت تكون من شأن الرجعة .15
 .طالق املريض .16
 .فعل املرأة وهي مريضة شيئا يقتضي فسخ الزواج .17
 .تفويض الرجل إىل زوجته الطالق  .18
 .ويض وأنواعهاصيغة التف أ
 .األحوال اليت يفرق فيها القاضي بني الزوجني .19
 .تطليق القاضي لعدم إنفاق الزوج .20
 .تطليق القاضي بسبب العيب .21
 .تطليق القاضي بسبب الضرر .22
 .التطليق بسبب غيبة الزوج .23
 .التطليق حلبس الزوج .24

 ساعة ونصف[]                                                                :كتاب اخللع

 .تعريف اخللع .1
 .ماالبد منه لتحقق اخللع .2
 .حكم اخللع .3
 .صفة اخللع .4
 .صيغة اخللع، وأنواعها وحكم كل نوع .5
 .بدل اخللع .6
 .آاثر اخللع .7
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 .وجوه االتفاق واالفرتاق بني اخللع والطالق على مال .8
 ختلعة.ما يشرتط يف الزوجة امل .9

 .خلع الصغرية .10
 .خلع املريضة .11
 .هخلع احملجورعليها للسف .12

 ساعات[ 3]                                                                       :كتاب العدة

 .معىن العدة .1
 .من جيب عليه االنتظار .2
 .بيان من جتب عليها العدة، ومن ال جتب .3
 .حكمة مشروعية العدة .4
 .أنواع العدة .5

 .االعتداد ابحليض -أ
 .االعتداد ابألشهر -ب
 .االعتداد بوضع احلمل -ج
 .خالصة ألنواع املعتدات -د
 .انتقال العدة من نوع إىل آخر -هـ

 .ماجيب على من طلقها زوجها مث أعادها مث طلقها .6
 .الوقت الذي تبدأ منه العدة .7
 .واجبات الزوجة املعتدة .8
 .من جتب هلا نفقة العدة ومن ال جتب هلا .9

 .وسبب وجوهبا شروطهانفقة العدة و  .10
 .لزوج؟مىت تكون نفقة العدة دينا على ا .11

 
 :القسم الثاين: املواريث

 ساعة ونصف[]                          . حكمة مشروعيتهو ، علم املرياث: موضوعه، وفضله .1
 .احلقوق املتعلقة ابلرتكة .2
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 .شروط اإلرث .3
 .أسباب اإلرث .4
 ساعة ونصف[]                                                             .املستحقون للرتكة .5
 .وارثون من الذكورال .6
 .الواراثت من النساء .7
 .موانع اإلرث .8
                                                                    ساعة ونصف[]                                                               .الفروض املقررة  .9

 .العصبات .10
 .مسائل

 .احلجب .11
                                                                                                 ساعات[ 3]                                                            .خمارج الفروض .12
 .العول .13
 .التصحيح .14
                                                    ساعة ونصف[]                                           .كيفية تقسيم الرتكة بني الورثة  .15
 .كيفية تقسيم الرتكة بني الغرماء .16
              ساعات[ 3]                                                                 .التخارج  .17
 .الرد .18
 .خوةمقامسة اجلد لإل .19
 .املسألة األكدرية .20
 .املناسخة .21
 [ساعة ونصف]                                                                ى.اخلنث .22
 .مرياث احلمل .23
 .املفقود .24
 .املرتد .25
 .األسري .26
 .الغرقى واهلدمى واحلرق .27
 .مرياث ذوي األرحام .28
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 .الوصية الواجبة .29
    [ساعة ونصف]                                                                  .متارين عامة

 :: األساليب واألنشطةارابعً 

 تمارين عملية.و  المشاركات الصفية،و إلقاء المحاضرات، 

 : التقويم:اخامسً 
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 
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 : المراجع:اسادسً 
 .حاشية ابن عابدين  - 1

 .مغني المحتاج للخطيب الشربيني – 2

 .على الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي –  3

 .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي  –  4

 .األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية لمحمد أبو زهرة -  5

 فرائض/ اإلمام الشيخ إبراهيم الفرضي.العذب الفائض شرح عمدة ال - 6

 ا.عدنان نج –لمواريث في الشريعة اإلسالمية/ للشيخ حسن خالد ا - 7

 أحكام المواريث/ د. محمد مصطفى شلبي. - 8

 


