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

 ساعات معتمدة 3 مدةد الساعات المعتعد
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

ة ر عبار والمقر لية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى السنة األولى، متطلبات ك المقرر هو أحدهذا 
ا لغوًيا فسيرهن استنباط هذه األحكام، بعد تالفقهاء م ، ومعرفة آراءآليات المتعلقة باألحكام الفقهيةعن تفسير ا

 .ونحوًيا وبالغًيا
 :أهداف المقرر ثانًيا:

 :ريس هذا المقرر لتمكين الطالب منيهدف تد

 .هللا من تفسير واستنباط األحكام ربط الطالب بكتاب -1

 .تعلم طرق االستنباط من كتاب هللاتأهيل الطالب علميًا حتى ي -2

 .ألحكام حفظًا وتفسيًراغلب آيات احاطة الطالب بأإ -3

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (11113) 1تفسير آيات األحكام لمقرر : 

 .الدكتور محمد بن علي الصابوني /روائع البيان من تفسير آيات األحكام الكتاب المقرر:
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 :: محتوى المقررثالًثا
 .ساعات( 3): الفاحتة احملاضرة األوىل -

 .ونصف( )ساعةاحملاضرة الثانية: موقف الشريعة من السحر  -

 (.ساعات 3)احملاضرة الثالثة : النسخ يف القرآن  -

 .(ساعة ونصف: التوجه إىل الكعبة يف الصالة )احملاضرة الرابعة  -

 .(ساعة ونصف)امسة : السعي بني الصفا واملروة احملاضرة اخل -

 .(ساعة ونصف)احملاضرة السادسة : كتمان العلم الشرعي  -

 (.ساعات 3)احملاضرة السابعة : إابحة الطيبات وحترمي اخلبائث  -

 (.ساعات 3)احملاضرة الثامنة : يف القصاص حياة النفوس  -

 (.ساعات 3)احملاضرة التاسعة : فريضة الصيام على املسلمني  -

 (.ساعات 3)احملاضرة العاشرة : مشروعية القتال يف اإلسالم  -

 (.ساعات 3)احملاضرة احلادية عشرة : إمتام احلج والعمرة هلل  -

 .(ساعة ونصف)احملاضرة الثانية عشرة : القتال يف األشهر احلرم  -

 (.ساعات 3)احملاضرة الثالثة عشرة : حترمي اخلمر وامليسر  -

 .(ساعة ونصف)عشرة : نكاح املشركات احملاضرة الرابعة  -

 .(ساعة ونصف)احملاضرة اخلامسة عشرة : اعتزال النساء يف احمليض  -

 .(ساعة ونصف)احملاضرة السادسة عشرة : ميني الطالق  -

 (.ساعات 3)احملاضرة السابعة عشرة : مشروعية الطالق يف اإلسالم  -



 

3 

 

 .(ساعة ونصف)احملاضرة الثامنة عشرة : أحكام الرضاع  -

 .(ساعة ونصف)حملاضرة التاسعة عشرة : عدة الوفاة ا -

 (.ساعات 3احملاضرة العشرون : خطبة املرأة استحقاقها املهر ) -

 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 ت.المناقشة مع الطالب وتكليفهم بتقديم أوراق بحثية تناقش خالل المحاضرا ايعتمد في التدريس أسبوعيً 

 

 : التقويم:اخامسً 
 عالمة(. 30السعي )امتحان 

 درجة( . 70: )االمتحان النهائي

 : المراجع:اسادسً 
 .أحكام القرآن/ للجصاص -1

 .البن العربي /أحكام القرآن -2

 .لهراسإللكيا ا /أحكام القرآن -3

 .للقرطبي وغيرها /أحكام القرآن -4

 


