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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

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

فقه الطهارة والصالة :عنوان المقرر
(0101113) 

 :الساعات المكتبٌة 
 

  

  وصف المساق 
هذه المادة متطلب كلية لكل من تخصصي الفقه وأصوله وأصول الدين، وتبحث هذه المادة في أحكام 

 .الطهارة والصالة وما يتصل بهما
 

  أهداف المساق 
. المصطلحات المتعلقة بفقه العباداتعلى  الطالب أن يتعرف .1

  .هذهاألحكاممن  أحكام الطهارة والصالة ويتعرف على الراجح التعرف على  .2

. أحكام الطهارة والصالة وكذا بقية اركان االسالم إلى هللا تعالى بتعليم الناس يتعرف على أهمية الدعوة .3

.  الصلة بها عن طريق األبحاث أو التقاريروتوثيق على بعض المراجع الفقهية القديمة التعرف .4

 

 مخرجات التعلم: 

 
 :فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادرا على , عند االنتهاء من هذا المقرر

 
 :المعرفة والفهم - 1

 

 .فهم أهمية المصطلحات الفقهية في استيعاب األحكام ومدلوالتها  - أ
 .في فهم العبادات وبقية االوامر الشرعية  (....الكتاب والسنة)إدراك أهمية األدلة الشرعية  - ب
 
 
 :المهارات الذهنٌة-2

 

 .التحليل للنصوص الشرعية المتعلقة بالطهارة والصالة وفهمها كما يجب  - أ
 .تنمية قدراته على تعليم الناس هذه األحكام وكيفيت التزامها وتطبيقها بدقة  - ب
 .النقاش والحوار العلمي مع الغير من خالل حلقات البحث والدروس التفاعلية الهادفة والبناءة - ج

 
 :المهارات المهنٌة - 3

 

 .فهم آلية استنباط األحكام الفقهية العملية من أدلتها التفصيلية  - أ
 .اإلجابة عن األسئلة التي تطرح عليه من واقع تلك النصوص الشرعية  - ب
 
 :المهارات العملٌة - 4
 

 .استخدام المصطلحات الفقهية ومعرفة دالالتها واألحكام المترتبة عليها وتعليمها للناس - أ
 . تحويل تلك الدروس الى واقع عملي ملموس أمام الناس في شرحه ألحكام الطهارة والصالة وبقية األحكام الفقهية  - ب
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 هٌكل المقرر : 

 

اجراءات  طرق التعلٌم
 التعلم

نتاجات  المواضٌع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

ٌّة النشط . أسلوب المحاضرة التفاعل
 

المحاضرة التفاعلية 

 واألنشطة العملية

  :مقدمات

 

 أ-1

 األول 3

التعرٌف بعلم الفقه, 
ومصادره, وبعض 

 .مصطلحاته

 .خصائص العبادة فً اإلسالم

معناها, عناٌة : الطهارة
 .اإلسالم بها, حكمة تشرٌعها

 

 

 ب/أ-1

 الثانً 3

أقسامها, وأحكامها, : المٌاه
 .وأحكام اآلنٌة

 .أحكام اآلنٌة

 .التعلٌم عن طرٌق حلّ المشكالت

 

أنواع الطهارة من النجس, 
األعٌان النجسة وكٌفٌة 

 .تطهٌرها 

 

 أ-1

 

 أ-2

الثالث  3
 

 

 .تطهٌر الجلود 

االستنجاء, الطهارة من 
 .الحدث, أقسام الحدث

  .معناه وفروضه: الوضوء

 

 أ-1

 أ-2

 الرابع 3

سننه, مكروهاته, : الوضوء
 .نواقضه 

المسح على : الوضوء
 .الخفٌن, المسح على الجبٌرة

 .التعلٌم التعاونً

 

 أ-1 .معناه : الغسل

 ب-3

 الخامس 3

 .الغسل المفروض وأسبابه 

 .الغسل المندوب وأسبابه 

معناه, مشروعٌته, : التٌمم
أسبابه, شرائطه, أركانه, 

 .مبطالته

 أ-1

 

 ب-3

 السادس 3

 االختبار األول

معناها, : الصالة
مشروعٌتها, حكمتها, 

 .حكمها, حكم تاركها 

 

 أ-1

 

 ب-4

 السابع 3

مواقٌتها, األذان :  الصالة
 .اإلقامة 

 .الحوار والمناقشة

 

التطبٌق العملً .
لألركان الصالة 

 والوضوء 

: شروط صحة الصالة
 .الطهارة 

 

 

 أ-1

 

 

 ب-4

 الثامن 3

دخول : شروط صحة الصالة
 .الوقت 

ستر : شروط صحة الصالة
 .العورة, استقبال القبلة

  .الصالة وفضلها 

 أ-1

 ب-4

 التاسع  3

 .أركان الصالة 

 .سنن الصالة 

 أ-1 . مكروهات الصالة 

 ب-4

 العاشر  3

 .مبطالت الصالة 

 .سجود السهو

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة

 

حكمها, : صالة الجماعة
 .أعذار تركها 

 

 أ-1

 

 ب-4

 الحادي عشر  3

كٌفٌة : صالة الجماعة
 .االقتداء

 .االختبار الثانً

  . صالة المسافر 

1-4 

 الثانً عشر  3

 .صالة الخوف
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 .صالة الخوف

ربط الطالب بمصادر المعرفة 
المكتبة, واإلنترنت , : المختلفة, مثل

 .إلخ... و 

 

مشروعٌتها, : صالة الجمعة
 .حكمها 

 

 أ-1

 

 ب-4

 الثالث عشر  3

صالة الجمعة شروطها, 
 .كٌفٌتها 

 .آداب الجمعة

  .صالة النوافل 

 أ-1

 ب-4

 الرابع عشر  3

 .صالة الوتر والتراوٌح 

صالة العٌدٌن وأحكام 
 .العٌدٌن

صالة الكسوف 
والخسوف 
 .واالستسقاء

 

 أ-1

 ب-4

 الخامس عشر  3

 .أحكام الجنائز

 

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

 .م2/2014ط,دمشق –دار القلم ,وآخرون الفقه المنهجً على مذهب االمام الشافعً . الخن مصطفى 
 

 القررات المساندة 

 : المواد المطبوعة        -

دارالكتب ،مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج.الشافعيمحمد احمد الخطيب  ،الشربيني -1

 .م1/2014ط،العلمية

دار المنهاج ،كفاية االخيار في حل غاية االختصار .الشافعيتقي الدين ابو بكر الحسيني الحصني  -2
 .م2/2018ط،

 .م3/2017ط،دار عالم الكتب ،المغني .عبد هللا المقدسي .ابن قدامة -3
 

 مواقع على الشبكة العنكبوتٌة: 
 shamela.ws //http:موقع المكتبة الشاملة والرابط -1

  www.islamonline.net:موقع إسالم أون الين والرابط هو -2

  www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمية والرابط هو -3

 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفية والرابط هو -4

  طرق التقٌٌم: 
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 

األسبوع الثامن   االختبار األول 20%

األسبوع العاشر 
 

 االختبار الثاني 20%

 التفاعل والمشاركة 10% 

األسبوع الرابع عشر    االختبار النهائي 50%

 المجموع 100% 

        

http://www.wagfeya.com/
http://www.wagfeya.com/

