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 ساق:امل فوص
ويبحث هذا  نية.مية، وهو من مسرررتول السررراة ال اهذا املقرر هو أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشرررريعة والدراسرررات اإلسرررال

 من كتاب الطهارة وكتاب الصالة. :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 
1 - 2 خمتارة من  . حفظ مخسني حديثا1 .أن ينمي الطالب مهارة احلفظ عن ظهر قلب. 1 

ل أحاديث األحكام يف الطهارة و أص
 والصالة

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

1 - 2  
أن يطبق الطالب ما تعلمه يف مادة دراسة األسانيد على واحد وعشرين . 4

. دراسة أسانيد واحد وعشرين حديثا 2 .من أحاديث األحكامحديثا 
من أصول أحاديث األحكام يف الطهارة 

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

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

 .الفقهاء
1 - 2  .أن يشرح الطالب األلفاظ الغريبة. 7 

موصلة  ة  أحاديث املقرر دراس. دراسة 3
 ستنباط األحكامال

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

. معرفة األحكام املستفادة من 4
 أحاديث املقرر

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

خمتلف  . تطبيق مناهج العلماء على5
 احلديث

1 - 2  .ىل الرتجيحإأن يناقش الطالب قول من ذهب . 14 
1 - 2  .أن يوضح الطالب قول من قال ابجلمع بني األحاديث. 15 
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1 - 2  .أن يناقش الطالب اإلجاابت املقدمة حلل االستشكال. 16 
. اإلجابة عما يستشكل من 6

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

. تطبيق القواعد األصولية يف 7
 ستنباط من احلديثاال

1 - 2  .حلديثااستنباطه من أن يطبق الطالب قواعد العام واخلاص يف . 20 
1 - 2  .احلديث منعد املطلق واملقيد يف استنباطه أن يطبق الطالب قوا. 21 
1 - 2  .أن يرجح الطالب بقوة ثبوت احلديث. 22 

. الرتجيح بني أقوال العلماء يف 8
 استدالهلم ابحلديث

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

. بيان أثر االجتهاد يف علوم احلديث 9
 يف اختالف الفقهاء

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

1 - 2  
رسال يف اختالف واإلأن يبني الطالب أثر االختالف يف الوصل . 27

 .الفقهاء
 

 

 
 ساق:امل تولحم

 

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

 

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

 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد
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 :التقومي  
 الاسبة                                                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
 

 املوضوع احملاضرة األسبوع
القراءات املطلوبة 

 واألنشطة

1 

(1) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (1)ح: ماء البحر  8 – 1ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(2) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (4،5، 3، 2)حاملاء إذا أصابته جناسة:  16 - 8ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

2 

(3) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (9)حسؤر الكلب:  - (6القلتني: ح)حديث  25 - 17ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(4) 
 37 - 26ص 

 –( 20ح) :آنية الكفار – (13: ح)وقوع الذابب يف اإلانء
 (30ح) :لوضوءسنية السواك ل

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

3 

(5) 
 47 - 38ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (31)حصفة الوضوء: 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(6) 
 54 - 47ص 

الرتتيب يف الواجبات:  – ( 41: ح)فضل الوضوء -( 32ح )
 (45ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

4 

(7) 
 63 - 55ص 

املسح  – (49( و )48)( و 47: ح)التسمية على الوضوء
 (60)و  (59)و  (54)حعلى اخلفني: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(8) 
 72 - 64ص 

آداب  – (84: )أحكام احلدث –تكملة املسح على اجلوربني 
 (2/  87: ح)قضاء احلاجة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 املساعدةواالستعانة ابملراجع 

5 

(9) 
 80 – 73ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (103( و )102) (99)و  (97)و  (96: )ح
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(10) 
 90 – 81ص 

اغتسال النيب  – (114( و )113: ح)الغسل وحكم اجلنب
 (118)و  (117ح)صلى هللا عليه وسلم: 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

6 

(11) 
 98 – 91ص 

من فضائل  –( 124( و )123ح) :حتت كل شعرة جنابة
 (125) : حاألّمة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(12) 
 105 – 98ص 

: كيفية التيمم  –( 127( و )126ح) :مايصح به التيمم
 (129)و  (128ح)

الدرس من الكتاب املقرر حتضري 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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7 

(13) 
 113-106ص 

( و 163( و )162ح) :أوقات يُنهى عن الصالة فيها
 (206)و  (205: ح)سرت العورة –( 164)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(14) 
 122-114ص 

 :صالةاحلركات يف ال –( 219( و )218ح) :ترك كالم الناس
 (232: ح)ابب سرتة املصلي –( 224ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

8 

(15) 
 132-123ص 

 ( 237: ح)ع يف الصالةابب احلث على اخلشو  -( 234ح)
و  (250)و  (249: ح)حترمي اختاذ القبور مساجد –

(258) 

املقرر حتضري الدرس من الكتاب 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(16) 
 142-133ص 

(: 264ح): أصول أحكام الصالة – (263: ح)حتية املسجد
 من سبب الورود إىل املعىن والرواايت

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

9 

(17) 
حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (265) -مشكل احلديث واالستنباط : (264: )حتتمة  150-142ص 

 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(18) 
 159-150ص 

و  (267: ح)صالته صلى هللا عليه وسلم -( 266ح: )
(268) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

10 

(19) 
 168-160ص 

 – (275( و )274( و )273: ح)رفع اليدين يف الصالة
 (278: ح)قراءة البسملة – ( 277: ح)وجوب الفاحتة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(20) 
 176-168ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (302)ح: القنوت -( 280( و )279ح)
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

11 

(21) 
 185-176ص 

القعود  - (309)و (308)و (307)و (304)و (303)ح
 (310واإلشارة للتشهد: ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(22) 
 193-185ص 

ة على النيب صلى الصال – (312( و )311: ح)دعاء التشهد
 الرواايت والغريب (:314ح): هللا عليه وسلم

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 ابملراجع املساعدةواالستعانة 

12 

(23) 
 202-193ص 

( و 339: )سجدة الشكر – (: االستنباط314)حتتمة 
 (342: ح)فضل صالة التطوع -( 341( و )340)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(24) 
 209-202ص 

( و 344( و )343: ح)النوافل الراتبة )التابعة للفرائض(
: أتكيد سنة الفجر وآداهبا – (347( و )346) ( و345)

 (352) و( 351ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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(25) 
 216-210ص 

 و (362) و (361) و (360) و (359)حصالة الضحى: 
 (364) و (363)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(26) 
 224-217ص 

 – (370( و )369( و )368: ح)فضل صالة اجلماعة
اجلماعة  – (372( و )371: ح)أتكيد صالة اجلماعة

 (373: ح)لألعمى وأهل األعذار

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

14 

(27) 
 232-225ص 

ر يف صالة املسافر: القص – (420: ح)ابب صالة الرتاويح
 (422) و (421: ح)الصالة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(28) 
 243-233ص 

: مسافة سفر القصر -( 425من أين يقصر املسافر؟ ح)
 (432) و (431: ح)اجلمع بني الصالتني يف السفر – (426)ح

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

15 
 حماضرة يستدرك فيها شيئ من الفوائت (29)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

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

 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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UNIVERSITY OF TRIPOLI –   طرابلس جامعة

لثانيا بسم هللا الرمحن الرحيم  الفصل الدراسي : 

 (1اسم املساق: أحاديث األحكام )
 معتمدة( عةسا 45) 

 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   
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 :حفظها األحاديث املطلوب
[3 – 9 – 13 – 20 – 30 – 31 – 32 – 41 – 54 – 59 – 60 – 96 – 

97 – 114 – 117 – 125 – 128 – 163 – 206 – 219 – 232 – 237 
– 250 – 258 – 264 – 265 – 267 – 268 – 273 – 279 – 280 – 

310 – 311 – 312 – 314 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 
346 – 347 – 368 – 371 – 372 – 373 – 420 – 426 – 431 – 
432]. 

 :األحاديث املطلوب دراسة أسانيدها وخترجيها
-129-123-102-84-185تكملة ص:  -1-6-30-45-47-54-59]

205-206-264-279-302-310-422-431-487.] 
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