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 ساق:امل فوص
ويبحث هذا  .هذا املقرر هو أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى السنة الثالثة

 الزكاة والصيام واحلج والعمرة والبيوع واملعامالت.الصلوات اخلاّصة و  املقرر يف جمموعة من أحاديث كتاب بلوغ املرام من أحاديث
 

 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 
. حفظ مخسني حديثا خمتارة من أصل 1 . أن ينمي الطالب مهارة احلفظ عن ظهر قلب1 2 - 1

أحاديث األحكام يف تكملة العبادات 
 .والبيوع

1 - 2  . أن حيفظ الطالب زادا نبواي يصحح له عبادته2 
1 - 2  النيب صلى هللا عليه وسلم. أن يزيد الطالب خمزونه اللغوي من ألفاظ 3 

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

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

 .العبادات والبيوع
1 - 2  يف احلكم على األحاديث . أن يناقش الطالب أحكام األئمة االجتهادية5 

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

 الفقهاء
1 - 2  . أن يشرح الطالب األلفاظ الغريبة7 

    ةحاديث املقرر دراسأ. دراسة 3
2 - 1 .ستنباط األحكامموصلة ال  . أن يبني الطالب أسباب الورود8 

1 - 2  الطالب كيفية االستدالل )وجه الدليل( . أن يوضح9 
1 - 2  . أن حيدد الطالب ما يستفاد من ظاهر احلديث10 

م املستفادة من . معرفة األحكا4
2 - 1 .أحاديث املقرر  . أن يذكر الطالب مذاهب العلماء الذين أخذوا بظاهر احلديث11 

1 - 2  بظاهر احلديث. أن يناقش الطالب أسباب عدول العلماء عن األخذ 12 
1 - 2  . أن يناقش الطالب قول من ذهب اىل النسخ13 

. تطبيق مناهج العلماء على خمتلف 5
 .احلديث

1 - 2  . أن يناقش الطالب قول من ذهب اىل الرتجيح14 
1 - 2  . أن يوضح الطالب قول من قال ابجلمع بني األحاديث15 
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1 - 2  حلل االستشكال. أن يناقش الطالب اإلجاابت املقدمة 16 
. اإلجابة عما يستشكل من 6

2 - 1 .األحاديث  . أن يبني الطالب أن هناك إجاابت ال حتل االستشكال17 
1 - 2  . أن خيتار الطالب اإلجابة األقوى حلل االستشكال18 
1 - 2  حلديثا. أن يطبق الطالب قواعد األمر والنهي يف استنباطه من 19 

األصولية يف . تطبيق القواعد 7
 .ستنباط من احلديثاال

1 - 2  حلديثا. أن يطبق الطالب قواعد العام واخلاص يف استنباطه من 20 
1 - 2   احلديث. أن يطبق الطالب قواعد املطلق واملقيد يف استنباطه يف21 
1 - 2  . أن يرجح الطالب بقوة ثبوت احلديث22 

. الرتجيح بني أقوال العلماء يف 8
 .ابحلديثاستدالهلم 

1 - 2  . أن يرجح الطالب بقوة داللة احلديث23 
1 - 2  . أن يرجح الطالب بسياق املقال واملقام24 
1 - 2  . أن يبني الطالب أثر زايدات الثقات يف اختالف الفقهاء25 

. بيان أثر االجتهاد يف علوم احلديث 9
 يف اختالف الفقهاء

1 - 2  يف الرفع والوقف يف اختالف الفقهاء . أن يبني الطالب أثر االختالف26 

1 - 2  
رسال يف اختالف لطالب أثر االختالف يف الوصل واإل. أن يبني ا27

 الفقهاء
 

 
 ساق:امل توىحم

 

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

 

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

 

 لكرتونية:إ مراجع
 ال يوجد
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 :التقومي  
 النسبة                                                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

 
 :احملاضرات جدول

 

األس
 بوع

 القراءات املطلوبة واألنشطة املوضوع احملاضرة

1 

(1) 
 7 – 1ص 

 خطبة اجلمعة –( 436ح)اترك اجلمعة 
 (446ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(2) 
 15 – 7ص 

ساعة  – (450ح) حتية املسجد واإلمام خيطب
و   (462( و )461( و )460ح) اإلجابة

 (476ح) تشريع العيدين –( 463)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

2 
(3) 

 24 – 16ص 

التكبري  –( 481ح)شهود النساء صالة العيد 
ة يف السن   –( 487ح)يف صالة العيدين 

 (494( و )493ح) الكسوف

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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(4) 
 32 – 24ص 

( و 496( و )495ح) صالة الكسوف كيف
صالة  – (499( و )498( و )497)

 (506( و )505( و )504ح) االستسقاء

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

3 

(5) 
 40 – 32ص 

سلم و استسقاء الصحابة ابلنيب صلى هللا عليه 
استحباب الدعاء إذا  –( 508( و )507ح)

 هاة الزكاة وحكمتفرضي –( 510ح)نزل املطر 
 (585ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(6) 
 47 – 41ص 

 نصبة الزكاةأ –( 592ح)زكاة النقود 
 (598( و )597ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

4 

(7) 
 58 – 48ص 

أخذ زكاة الزروع  –( 599ح)تتمة أنصبة الزكاة 
 (610ح) صدقة الفطر –( 600ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(8) 
 64 - 59ص 

فضل صدقة  –( 612ح)كمة زكاة الفطر ح  
 (614( و )613ح) التطوع

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

5 

(9) 
 71 – 65ص 

صوم  –( 617( و )616ح)أفضل الصدقة 
 (633ح) يوم الشك  

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(10) 
 79 – 72ص 

ني ة  –( 635( و )634ح)الصوم لرؤية اهلالل 
الصائم إذا افطر  - (639( و )638ح)الصوم 

 (651ح) اانسي  

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

6 

(11) 
 87 – 80ص 

( و 655ح)الرخصة يف الفطر للمسافر 
 ما يوجب القضاء والكف ارة –( 656)

 (659ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(12) 
 100 - 88ص 

حج ة النيب  –( 693( و )692ح)العمرة سن ة 
أتصيل  – (724ح) صلى هللا عليه وسلم

 االستنباط من احلديث

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة
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7 

(13) 
 108 – 100ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  تفصيل االستنباط
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(14) 
 117 – 109ص 

 –( 747( و )746ح)وقت الرمي وسننه 
( 748ح)وجوب احللق وتفضيله على التقصري 

 ترتيب أعمال يوم النحر –( 749و )
 (751( و )750ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

8 

(15) 
 123 – 117ص 

املبيت مبىن  –( 752ح)التحل ل من اإلحرام 
طواف  – (754( و )753ح) ليايل التشريق

 (760ح) الوداع

ضري الدرس من الكتاب املقرر حت
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(16) 
 130 – 124ص 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر  (766ح) البيع : شروطه وما هني عنه
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

9 

(17) 
 138 – 130ص 

( و 768ح)النهي عن بيع الكلب والسن ور 
( 778ح) بيع املاء وضراب اجلمل –( 769)

 (779و )

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(18) 
 144 – 139ص 

ال بيعتني  –( 783( و )782ح)قبض املبيع 
 ( 784ح) يف بيعة

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

10 

(19) 
 153 – 144ص 

سد   –( 786( و )785ح)بيوع منهيٌّ عنها 
 (791( و )790ح) والغرر ذرائع الراب

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(20) 
 159 – 153ص 

( و 792ح)ال إضرار ابلبائع وال املشرتي 
 النهي عن الضرار يف العقود –( 793)

 (794ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 ابملراجع املساعدةواالستعانة 

11 

(21) 
 164 – 159ص 

 حترمي االحتكار –( 797ح)أحكام التسعري 
 (798ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(22) 
 174 – 165ص 

 خيار اجمللس – (803ح) اخلراج ابلضمان
 (812( و )811ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 ابملراجع املساعدةواالستعانة 
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(23) 
 181 – 174ص 

التشديد يف حترمي  –( 813ح)خيار الشرط 
 (816( و )815( و )814ح) الراب

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(24) 
 187 – 181ص 

( و 818( و )817ح) ما جيري فيه الراب
(819) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

13 

(25) 
 192 – 187ص 

( 821( و )820ح) الفضل راباالحتياط من 
 (823( و )822و )

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(26) 
 198 – 193ص 

 –( 825( و )824ح)احليوان ابحليوان نسيئة 
 (826ح) حترمي العينة

الكتاب املقرر حتضري الدرس من 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

14 

(27) 
 204 – 198ص 

النهي  –( 828( و )827ح)من أبواب الراب 
( و 830( و )829ح ) ةعن بيع املزابن

(831) 

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

(28) 
 209 – 204ص 

اجلوائح يف بيع الثمار  –نظرة اقتصادية يف الراب 
 (837ح) على أصوهلا

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

15 
(29) 

 219- 210ص 

( و 843ح)الرهن  –( 839ح)الس لم 
 صد ق على املدين املعسرالت –( 844)

 (851ح)

حتضري الدرس من الكتاب املقرر 
 واالستعانة ابملراجع املساعدة

 --- من الفوائت يستدرك فيها شيءحماضرة  (30)
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UNIVERSITY OF TRIPOLI –   طرابلس جامعة

األول الفصل الدراسي :  بسم هللا الرمحن الرحيم  

 (2أحاديث األحكام ) :المساقاسم 
 معتمدة( ساعات 3) 

 مصطلح الحديث سابق: متطلب

أ. د. علي بقاعي: أستاذ المساق   

لكتروني:البريد اإل   

عربية لغة التدريس:    

:الشعبة    

لخميسا -الثالثاء  9:30 – 8:00 موعد المحاضرة:   

 D-502  رقم القاعة: 

م2018 –م 2017هـ / 0144 -هـ 1439 اخلطة الدراسية الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية   
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 :األحاديث املطلوب دراسة أسانيدها وخترجيها

[585 – 592 – 600 – 612 – 633 – 638 – 692 – 693 – 752 – 783 – 790 – 
803 – 811 – 812 – 824 – 825 – 826 – 827 – 830 – 831 – 844.] 

 :األحاديث املطلوب حفظها غيًبا
[436 – 460 – 467 – 493 – 496 – 508 – 585 – 592 – 597 – 599 – 610 – 

612 – 616 – 639 – 651 – 659 – 747 – 748 – 750 – 753 – 760 – 766 – 
783 – 758 – 790 – 791 – 792 – 794 – 797 – 811 – 812 – 813 – 814 – 
816 – 817 – 818 – 819 – 820 – 821 – 823 – 825 – 826 – 827 – 829 – 
830 – 837 – 839 – 843 – 844 – 851.] 
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