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

 ساعات معتمدة 3 عتمدةعدد الساعات الم
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 
، وهو من مستتو  الست ة لية الشريعة والدراسات اإلسالميةهذا المقرر هو أحد المقررات اإللزامية من متطلبات ك 

 .طلب سابق( كمت1( والبالغة)2( )1حتاج لدراسته ال حو والصرف)، وتالثالثة

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 :ريس هذا المقرر لتمكين الطالب منيهدف تد 

 .داب االجتماعية والحدود الشرعيةمعرفة األحكام الشرعية المتعلقة باآل -1

 .جه القراءات المتواترة دون غيرهاضبط أسباب ال زول الصحيحة وأو  -2

 .هب المختلفة في المسائل الخالفيةالوقوف على أدلة المذا  -3

 .وازل والمسائل المستجدة في عصر االربط بين آيات األحكام وال  -4

 .على أهم سمات م اهجهم في التفسيرضبط مذاهب المفسرين والوقوف  -5

 .من المسائل وأحكامهاتقان التفريق بين المتشابهات إ -6

 .م وذلك باألدلة ال قلية والعقليةدفع الشبهات المعاصرة الطاع ة في الكثير من األحكا -7

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (11313) 3تفسير آيات األحكام : لمقرر

 للصابو ي. –تفسير آيات األحكام/ د. محمد بن علي الصابو ي روائع البيان  الكتاب المقرر:
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 .ت األحكامالِحَكم المست بطة من آيك مقاصد التشريع وادراإ -8

 .فهم الخطاب القرآ ي ووجوه إعجازهل ةتوظيف علوم البالغ -9

 شكاالت فيما ظاهره التعارض من اآليات الكريمة واألحاديث ال بوية الشريفة.رفع اإل -10

 :: محتوى المقرراثالثً 
ساعات[ 3]                                        آيات الحجاب والنظر :المحاضرة السادسة     

ساعات[ 3]                    الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء :المحاضرة السابعة     

[ساعة ونصف]                                   ستئذان في أوقات الخلوةاال :المحاضرة الثامنة     

[ساعة ونصف]                              ت األقرباءكل من بيوإباحة األ :المحاضرة التاسعة    

 [ساعة ونصف]                                               طاعة الوالدين :المحاضرة العاشرة

[ساعة ونصف]                         التبني في الجاهلية واإلسالم :المحاضرة الحادية عشرة  

[ساعة ونصف]                                   رث بقرابة الرحماإل :المحاضرة الثانية عشرة     

ساعات[ 3]                                    الطالق قبل المساس ة:المحاضرة الثالثة عشر     

[ة ونصفساع]              أحكام زواج النبي صلى هللا عليه وسلم ة:المحاضرة الرابعة عشر  

[ساعة ونصف]                                     من آداب الوليمة ة:المحاضرة الخامسة عشر     

[ونصف ساعة]             الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ة:المحاضرة السادسة عشر     

[ونصف ساعة]                                 حجاب المرأة المسلمة ة:المحاضرة السابعة عشر     

ساعات[ 3]                                  صورلحكم التماثيل وا ة:المحاضرة الثامنة عشر     

[عة ونصفسا]                             موقف الشريعة من الحيل ة:المحاضرة التاسعة عشر     

[ساعة ونصف]                                         الحرب في اإلسالم :المحاضرة العشرون     

[ة ونصفساع]                         ترك العمل بعد الشروع :المحاضرة الحادية والعشرون     

[ساعة ونصف]                                التثبت من األخبار ن:المحاضرة الثانية والعشرو     

[نصفوساعة ]                             حرمة مس المصحف :المحاضرة الثالثة والعشرون     

[ة ونصفساع]                    الظهار وكفارته في اإلسالم :المحاضرة الرابعة والعشرون     

[ساعة ونصف]   صلى هللا عليه وسلم       نجوى الرسول :المحاضرة الخامسة والعشرون     
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ساعات[ 3]          التزاوج بين المسلمين والمشركين :المحاضرة السادسة والعشرون     

[صفساعة ون]                     صالة الجمعة وأحكامها :المحاضرة السابعة والعشرون     

[ة ونصفساع]                                 أحكام الطالق :المحاضرة الثامنة والعشرون     

[ة ونصفساع]                                  عدة المطلقة :المحاضرة التاسعة والعشرون     

[ساعة ونصف]                                             تالوة القرآن :المحاضرة الثالثون     

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 .ت فار أذهان الطالب بأسئلة دقيقةاس -1

 .قة بحثية في مسألة محددةتكليف الطالب بمراجعة كتب التفسير وكتابة ور  -2
 ويم:: التقاخامسً 

 (.درجات 10: )ال شاط الصفي

 درجة( . 90: )االمتحان ال هائي

 : المراجع:اسادسً 
 .مام القرطبيمع ألحكام القرآن/ لإلالجا -1

 .رلإلمام الطاهر بن عاشو  /تفسير التحرير والت وير -2

 .لكريم/ لإلمام الشيخ محمد الغزالي حو تفسير موضوعي لسور القرآن ا -3

 .للراغب األصفها يفي غريب القرآن/ المفردات  -4

 


