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  :المتطلب السابق    جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشرٌعة: الكلٌة 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

فقه األٌمان والنذور والذبائح     : عنوان المقرر
(0101315       ) 

 : الساعات المكتبٌة 
 

 

  وصف المساق 
هذه المادة متطلب إجباري لتخصص الفقه وأصوله ، ومتطلب اختٌاري لتخصص أصول الدٌن ، وتتناول 

 .أحكام األٌمان والنذور ، والكفارات ، وأحكام الذبائح ، والصٌد ، واألضحٌة ، والعقٌقة 
 

  أهداف المساق 
. ٌتعرف الٌمٌن وٌبٌن أنواعه وشروط صحته وأحكامه  .1
. ٌتفهم أحكام النذر والوفاء به فً الفقه اإلسالمً  .2
. ٌتعرف على األحكام الشرعٌة المتعلقة بالذكاة الشرعٌة ،والصٌد ،واألضحٌة ،والعقٌقة  .3
.  ٌتمكٌن من ضبط أقواله وتصرفاته ومأكله ومشربه وفق أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة  .4

 

 مخرجات التعلم:  
 :- المعرفة والفهم .1

 .فهم المقصود بالٌمٌن والنذر وأنواعها وأقسامها  - أ
 .التمٌٌز بٌن أنواع الٌمٌن المختلفة وكذلك النذر  - ب
 .معرفة األحكام الشرعٌة المتعلقة بالذكاة الشرعٌة والصٌد واألضحٌة والعقٌقة  - ت

 
 :- المهارات الذهنٌة .2

 .التحلٌل والنقد والترجٌح لبعض أقوال الفقهاء فٌما ٌتعلق بالٌمٌن والنذر  - أ
 .استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج أحكامها فٌما ٌتعلق بألفاظ الٌمٌن والنذر  - ب
تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص الشرعٌة  - ت

 .ذات الصلة باألٌمان والنذور من خالل البحث العلمً فً المصادر المختلفة 
 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث

 
 :-المهارات المهنٌة  .3

اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص الشرعٌة ومدى عالقتها بأحكام  - أ
 .الٌمٌن  والنذر والذبائح 

 .االستعانة باألحكام الشرعٌة ومناقشتها  - ب
 

 :-المهارات العملٌة   .4
 . كٌفٌة التعرف على أنواع األٌمان والنذور وأحكامها الشرعٌة  - أ

 .التعرف على ما ٌترتب على متلفظ الٌمٌن أو النذر حسب اللفظ والنٌة  - ب
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 هٌكل المقرر:  

 المواضٌع  التعلمأسالٌب طرق التعلٌم
نتاجات 
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

ٌّة  أسلوب المحاضرة التفاعل
. النشط

 
 

ٌّة بور ).العروض الحاسوب
  ... (......وٌرد/بوٌنت 

 

تعرٌف الٌمٌن ، وحكمه : األٌمان 
. 

 ب-1
 ت-2

3 
األول 
 .صٌغ القسم وحروفه  

 .التورٌة فً الٌمٌن 
 .التعلٌم عن طرٌق حلّ المشكالت

 
 أ-1 .االستثناء فً الٌمٌن 

 ب-1
 3 ب-3

الثانً 
 

أقسام الٌمٌن من : أقسام الٌمٌن 
 .حٌث الحكم 

أقسام الٌمٌن من حٌث وجوب 
 .الكفارة 

ما ٌجوز الحلف : المحلوف به  الشفافٌات
 .به وما ال ٌجوز 

 أ-1
 ب-2
 أ-4

3 
الثالث 
 .ممن تصح الٌمٌن : الحالف  

 .تكرار الٌمٌن 
 .التعلٌم التعاونً

 
 ب-1 .صوره وتغٌره : المحلوف علٌه 

 ب-2
 أ-3

3 
الرابع 
 

تعرٌفها وأنواعها : كفارة الٌمٌن 
. 

 .شروط وجوب الكفارة 
التواصل بالتعلٌم عن بعد 

 .باألنشطة والتكلٌفات
 أ-1 .لمن تعطى الكفارة 

 3 ب-2
الخامس 
 

 .وقت الكفارة 

 .التلفٌق بالكفارة 

 أ-1 .سقوط الكفارة 
 ب-2
 أ-4

3 
السادس 
 

اعتبار : ما تبنى علٌه األٌمان 
النٌة، والسبب، والمعنى الشرعً 

 .،واللغوي ،والعرفً 
 ب-1 .االختبار األول  .الحوار والمناقشة

 ب-2
 ب-3

3 
السابع 
 

 . تعرٌف النذر وحكمه : النذور 

 .حكم الوفاء بالنذر 

 ب-1 .شروط الناذر 
 ب-2
 ب-3

3 
الثامن 
 

 .شروط المنذور به 

 ما ٌشترط فً صٌغة النذر 
 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة

 
نذر اللجاج ، : أقسام النذر 

  .ومنذر الطاعة ، والنذر المبهم 
 أ-1
 ب-2

 
3 

التاسع 
 

نذر المعصٌة ، والنذر المباح ، 
 .ونذر الواجب 

قضاء النذر : مسائل فً النذر 
 . عن المٌت 

 ب-1 .النذر بجمٌع المال 
 3 أ-2

العاشر 
 

 .العجز عن الوفاء بالنذر 

 .األكل من المنذور 
ربط الطلبة بمصادر المعرفة 

المكتبة، : المختلفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

ٌّة التً  المصادر المكتب
ٌحال إلٌها حسب موضوع 

 .المحاضرة
 

 أ-1 .االختبار الثانً 
 ب-2

3 
الحادي عشر 

 

ما ٌؤكل من الحٌوان : الذبائح 
 .وما ال ٌؤكل 

تعرٌفها ، : الذكاة الشرعٌة 
وأنواعها ، وذكاة الجنٌن ، وحكم 

تذكٌة الحٌوان المشرف على 
 . الموت 

 ب-1 حكم التسمٌة على الذبٌحة 
 أ-2

3 
الثانً عشر 

 .الذابح وآلة الذبح  
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 .تعرٌفه ، ومشروعٌته : الصٌد 

 ب-1 .ما ٌتعلق بالمصٌد 
 ت-2
 ب-3

3 
الثالث عشر 

 
 .تعرٌفها وحكمها : األضحٌة 

شروط األضحٌة ، حكم ما ٌطرأ 
 .على األضحٌة من عٌب 

ما ٌتعلق بالمضحً ووقت 
 .األضحٌة 

 أ-1
 أ-2

3 
الرابع عشر 

 
 .التضحٌة عن المٌت 

حق الولد على أبٌه ، : العقٌقة 
 .تعرٌف العقٌقة وحكمها 

شروط العقٌقة وما 
 .ٌجزئ فٌها 

 أ-1
 ب-2

3 
الخامس 

 عشر

ما ٌتعلق بالعاق ووقت 
 .العقٌقة 

مسائل وأحكام عامة 
 فً العقٌقة 

 

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

 1979 سنة 1ط/ األردن – عمان / دار األرقم / محمد أبو فارس .د/  كتاب األٌمان والنذور          
 

المقررات المساندة  
: مواد مطبوعة

. أبو الٌقظان الجبوري . د: الٌمٌن واآلثار المترتبة علٌه  -1
 .ٌوسف القرضاوي . د: الحالل والحرام  -2
 .ابن قدامة المقدسً : المغنً  -3
 .النووي : المجموع شرح المهذب  -4
. السرخسً : المبسوط  -5

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتٌة : 

 http://shamela.ws: موقع المكتبة الشاملة والرابط هو  .1
 www.islamonline.net:  موقع إسالم أون الٌن والرابط هو  .2
 www.islamweb.net:  موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو  .3
 http://www.waqfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو  .4

 

  طرق التعلٌم :
 

 الطرق %العالمة  التارٌخ 
 االمتحان النصفً %35 األسبوع التاسع

المشاركة والتكلٌفات )أعمال الفصل  15% 
 (والتقرٌر

 االختبار النهائً %50 األسبوع الرابع عشر

 المجموع %100 

 

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/

