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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف
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 وصف المقرر:ثانيا: 
ن أ، ويهاد  المقارر ىلا  وانتهاء بإحيااء الماوات والو ا  البيوع ابتداء من المعامالت بأحاديثيتناول هذا المقرر كل ما 

، المعاامالتحتا  يكاون لادل الطالاب ح اي ا مان األدلاا ع ا   المعاامالتيحفظ الطالب أكثر عدد من األحادياث يام ملاال 
 من هذه األحاديث لفوائد األخرلستنباط اوكيفيا استنباط وله الداللا وا

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- المعامالت المختلفة من البيع وما يتعلق بالمعامالت وخاصة الدالة على أنواع األحاديث أهم يظهر المعرفة والفهم ب

  المالية.

a2 –  والواردة في المقرر. المعامالت ان يشرح أهم األحاديث الدالة على أنواع 

a3-  تحديد وإبراز أهم ما يحتوى عليه الحديث من المواضيع. 
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
b1 –  الفوائد واألحكام من هذه األحاديث.يستنتج 

b2 –  المعامالت يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على. 
b3 -  المقارنة بين المواضيع في هذا المقرر مع المواضيع نفسها في فقه المعامالت مع بيان االختالف في طريقة    

 تناولها في كل من المقررين.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  وأحكامها المعامالتبه على  لاالستبدايستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر. 

c2 –  المعامالت  التي تحدث في المعامالت في الواقع يطبق ما تم أخذه في األحاديث على. 

c3- .صيغة ما يستفاد من األحاديث في بطريقة علمية سلمية 

 المهارات العامة
d1-   بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.يتفاعل بإيجابية ويعمل 

d2 - السنة النبوية.بأهمية ،  ويسعى إلى توعية المجتمع الحديث لى االستبدايدرس حاجة المجتمع إل 

- d3 .تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه تالميذه 

 

 

 والتقويمالتدريس  مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  يظهر المعرفة والفهم بأهم

األحاديث الدالة على أنواع المعامالت 

المختلفة من البيع وما يتعلق 

 بالمعامالت وخاصة المالية. 

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

ان يشرح أهم األحاديث الدالة  – a2 التقييم الصفي

والواردة في  على أنواع المعامالت 
 المقرر.

a3-   تحديد وإبراز أهم ما يحتوى
 عليه الحديث من المواضيع.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يستنتج الفوائد واألحكام من

 هذه األحاديث.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –   يحفظ كمية كبيرة من

 األحاديث الدالة على المعامالت.

b3 -  المقارنة بين المواضيع في هذا
المقرر مع المواضيع نفسها في فقه 

امالت مع بيان االختالف في المع
 تناولها في كل من المقررين. طريقة

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المعامالت به على  لالمقرر االستبدا

 وأحكامها.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

c2 –  يطبق ما تم أخذه في األحاديث

على المعامالت  التي تحدث في 

 المعامالت في الواقع .

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 تقيم التكليفات. 
 األداء.مالحظة 

 c3-  صيغة ما يستفاد من األحاديث

 في بطريقة علمية سلمية.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

الحديث،  ويسعى إلى  لاالستبدا

توعية المجتمع بأهمية السنة 

 النبوية.

- d3  تقديم حلول عملية لمشكالت

 محتملة قد تواجه تالميذه.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

الر

 قم
 التفصيلية المواضيع وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 بيوعالكتاب 
 باب شروطه وما نهي عنه

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى   134
 الله عليه وسلم  ُسئل : أي الكسب أطيب... 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع  137 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول عام الفتح  "إن الله 

 …" حرم بيع الخمر

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول   137 
 الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف المتبايعان..."   

ول الله عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رس 131 
 …" صلى الله عليه وسلم نهى " عن ثمن الكلب

عن عائشة قالت : جاءتني بريرة  فقالت : إني   143
 كاتبت أهلي على تسع أواق ...

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول  141 
 الله عن عسب الفحل. 

 …  وعنه أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة   147

ة رضي الله عنه قال :نهى رسول عن أبي هرير 172  
 الله عن بيع الحصاة , وعن بيع الغرر. 

عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من اشترى  177
 طعاما فال يبيعه حتى يكتاله "

 وعنه قال :نهى رسول الله "عن بيعتين في بيعة "  170 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله  173 
عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ال يحل 

 ,…" سلف وبيع 

وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم    174
 "عن بيع العربان "

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " نهى رسول    171

7 77  

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 الله عن النجش " 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه عن جابر رضي    177

 وسلم نهى  "عن المحالقة , والمزابنة ..." 
عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله "أن        170

 يبيع حاضر لباد , وال تناجشوا..."
عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن الرسول    177

 صلى الله عليه وسلم قال"ال يحتكر إال خاطئ"
هريرة عن النبي قال " ال تصروا اإلبل  عن أبي   171

 والغنم..." 

 

2 

 كتاب البيوع

 بياب الخيار
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله    117

 صلى الله عليه وسلم قال "إذا تبايع الرجالن ."

 
7 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

1 

 البيوع: كتاب

 باب الرباء

وعن جابر قال : لعن رسول الله آكل الربا    177
 وموكله..."

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله    173
 عليه وسلم قال" ال تبيعوا الذهب بالذهب..."    

عن عبادة بن الصامت قال :قال رسول الله    174
 "الذهب بالذهب , والفضة بالفضة..."

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله     177
 عنهما أن رسول الله استعمل رجال على خيبر     

عن سمرة بن جندب أن النبي نهى عن بيع    192

 الحيوان نسيئه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت    197

 رسول الله يقول "إذا تبايعتم بالعينة..."
له رخص في العرايا عن زيد بن ثابت أن رسول ال  197

  ... 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله   722

 عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها ... 

 

4 70 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

4 

 كتاب البيوع

 باب السلم والقرض والرهن

عن ابن عباس قال قدم النبي إلى المدينة وهم    727
يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال :" من أسلف في 

 ثمر فليسلف في كيل معلوم ..."

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : الظهر   729
 يركب بنفقته إذا كان ..." 
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a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

5 

 كتاب البيوع

باب التفليس والحجر، 
 والصلح 

 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي  773

هريرة قال سمعنا رسول الله يقول من أدرك ماله 

 بعينه  

عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله  707

 قال " الصلح جائز بين المسلمين..."

 

7 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

6 

 كتاب البيوع
باب الحوالة، والشراكة، 

 والوكالة، والحوالة 

عن أبي هريرة قال رسول الله " مطل الغني ظلم   704
"... 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :قال الله  707
 تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم صاحبه..."

عن سمرة بن جندب قال :قال رسول الله" على اليد  731
 ديه" ما أخذت حتى تؤ

 

1 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

7 

عن سعيد بن زيد أن رسول الله قال " من اقتطع  747 كتاب البيوع

 شبراً من األرض ..."

عن جابر بن عبد الله قضى رسول الله " بالشفعة  747

 في كل ًما لم يقسم..."  

7 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 باب الغصب

 باب الشفعة.

 باب الوقف

رسول الله قال "إذا مات ابن آدم عن أبي هريرة أن  717

 انقطع عنه عمله ..."
c2,c3,d

1,d2,d3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة.حل  -5

 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

استنباط أكبر قدر  1

من الفوائد 

واألحكام من 

 األحاديث المقرر.

a1,a2b1,b2,c1c3d2,d3 4 طوال الفصل 

حفظ كمية كبيرة  2

من األحاديث في 

 .هذا المقرر.

a2,b2,c1,c2,d2,d3 3 طوال الفصل 

ذكر أهم المسائل  3

في المعامالت التي 

يحتاج الناس فيها 

في االستشهاد 

 باألدلة على 

a1,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 3 الرابع عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

درجة  إلى 

يم والتق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1 %10 10 7 منتصف الفصلاختبار 3

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 10  اختبار ثالث 4



 

1 

 

 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d2,d3 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
72 72% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ يكحالنالمؤلف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد ال، سبل السالم -7

 المساعدةالمراجع 

تحقيق: عصام ، هـ(1251المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، نيل األوطار -1

 .م1991 -هـ 1411الطبعة: األولى، ، ار الحديث، مصر،  دالدين الصبابطي

حققه وعلق ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -0

 مكتبة التابعين، -مارات مكتبة الصحابة، األ ، عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حالق

 القاهرة

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -7

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -0

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 حضوره المتأخر اكثر من مرة. يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .1

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alisiraj3@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أحاديث معامالت :اسم المقرر  .1

 3202254 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1    1 

 الثانيالمستوى الثاني، الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ، أحاديث أحكام العباداتفقه العبادات :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر كل ما بأحاديث المعامالت ابتداء من البيوع وانتهااء بإحيااء الماوات والوقاف، ويهادف المقارر إلاى أن 

يكاون لادى الطالاب حصايلة مان األدلاة علاى المعاامالت، يحفظ الطالب أكثر عدد مان األحادياث فاي مجاال المعاامالت حتاى 

 وكيفية استنباط وجه الداللة واستنباط الفوائد األخرى من هذه األحاديث

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- المعامالت المختلفة من البيع وما يتعلق بالمعامالت وخاصة أهم األحاديث الدالة على أنواع يظهر المعرفة والفهم ب

  المالية.

a2 –  والواردة في المقرر. المعامالت ان يشرح أهم األحاديث الدالة على أنواع 

a3-  تحديد وإبراز أهم ما يحتوى عليه الحديث من المواضيع. 

 المهارات الذهنية
b1 – .يستنتج الفوائد واألحكام من هذه األحاديث 

b2 –  المعامالت يحفظ كمية كبيرة من األحاديث الدالة على. 
b2 -  المقارنة بين المواضيع في هذا المقرر مع المواضيع نفسها في فقه المعامالت مع بيان االختالف في طريقة    

 تناولها في كل من المقررين.

 المهارات العملية المهنية
c1 - به على العبادات وأحكامها ليستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر االستبدا. 

c2 –  المعامالت  التي تحدث في المعامالت في الواقع يطبق ما تم أخذه في األحاديث على. 

c3- .صيغة ما يستفاد من األحاديث في بطريقة علمية سلمية 

 المهارات العامة
d1-   بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.يتفاعل بإيجابية ويعمل 

d2 - الحديث،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية السنة النبوية. ليدرس حاجة المجتمع إلى االستبدا 

- d3 .تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه تالميذه 

  

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/  الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

 كتاب البيوع
 باب شروطه وما نهي عنه

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن   134

النبي صلى الله عليه وسلم  ُسئل : أي الكسب 
 أطيب... 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  137 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 …" يقول عام الفتح  "إن الله حرم بيع الخمر

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال   137 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

 : إذا اختلف المتبايعان..."   

عن أبي مسعود رضي الله عنه أن  131 
ول الله صلى الله عليه وسلم نهى " عن رس

 …" ثمن الكلب

عن عائشة قالت : جاءتني بريرة    143
 فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ...

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :  141 
 نهى رسول الله عن عسب الفحل. 

وعنه أن رسول الله نهى عن بيع حبل   147
 …  الحبلة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال  172  
:نهى رسول الله عن بيع الحصاة , وعن بيع 

 الغرر. 
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

عن أبي هريرة أن رسول الله قال "  177
 من اشترى طعاما فال يبيعه حتى يكتاله "

وعنه قال :نهى رسول الله "عن   170 
 بيعتين في بيعة "

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  173 
: قال رسول الله صلى رضي الله عنهم قال 

 ,…" الله عليه وسلم "ال يحل سلف وبيع 
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله    174

 عليه وسلم "عن بيع العربان "
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "    171

 نهى رسول الله عن النجش " 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي    177

حالقة , صلى الله عليه وسلم نهى  "عن الم
 والمزابنة ..." 

عن أبي هريرة قال : نهى رسول        170

 الله "أن يبيع حاضر لباد , وال تناجشوا..."
عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه    177

عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال"ال 
 يحتكر إال خاطئ"

عن أبي هريرة عن النبي قال " ال    171
 تصروا اإلبل والغنم..." 

 

2 

 كتاب البيوع

 بياب الخيار

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن    117
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا تبايع 

 الرجالن ."

 

7 3 

1 

 كتاب البيوع:

 باب الرباء

وعن جابر قال : لعن رسول الله آكل    177
 الربا وموكله..."

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله    173
صلى الله عليه وسلم قال" ال تبيعوا الذهب 

 بالذهب..."    

عن عبادة بن الصامت قال :قال    174
رسول الله "الذهب بالذهب , والفضة 

 بالفضة..."
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة     177

رضي الله عنهما أن رسول الله استعمل رجال 
 على خيبر     

عن سمرة بن جندب أن النبي نهى عن    192

 بيع الحيوان نسيئه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:    197

سمعت رسول الله يقول "إذا تبايعتم 
 بالعينة..."

عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص   197
 في العرايا ...  

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال   722
نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو 

 صالحها ... 
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 كتاب البيوع

 باب السلم والقرض والرهن

عن ابن عباس قال قدم النبي إلى    727
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين, 

فقال :" من أسلف في ثمر فليسلف في كيل 
 معلوم ..."

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :   729
 الظهر يركب بنفقته إذا كان ..." 

 

7 3 

5 

 كتاب البيوع

 باب التفليس والحجر، والصلح 

 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن  773

أبي هريرة قال سمعنا رسول الله يقول 

7 3 
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 من أدرك ماله بعينه  

عن عمرو بن عوف المزني أن  707

الصلح جائز بين رسول الله قال " 

 المسلمين..."

 

6 

 كتاب البيوع
باب الحوالة، والشراكة، 

 والوكالة، والحوالة 

عن أبي هريرة قال رسول الله " مطل  704
 الغني ظلم  ..."

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  707
:قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 

 أحدهم صاحبه..."

عن سمرة بن جندب قال :قال رسول  731
 الله" على اليد ما أخذت حتى تؤديه" 

 

1 3 
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 كتاب البيوع

 باب الغصب

 باب الشفعة.

 باب الوقف

عن سعيد بن زيد أن رسول الله قال "  747

 من اقتطع شبراً من األرض ..."

عن جابر بن عبد الله قضى رسول الله  747

 " بالشفعة في كل ًما لم يقسم..."  

عن أبي هريرة أن رسول الله قال "إذا  717

 مات ابن آدم انقطع عنه عمله ..."

7 3 

 40 74 إجمالي األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -7

 الحوار والمناقشة. -0

 مجموعات النقاش. -0

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 األدوار، دراسة الحالة.حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب  -4

 التدريبات العملية. -7

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
استنباط أكبر قدر من الفوائد  1

 .واألحكام من األحاديث المقرر

 a1,a2b1,b2,c1c3d2,d3 طوال الترم

ي حفظ كمية كبيرة من األحاديث ف 2

 ..هذا المقرر

الترمطوال   a2,b2,c1,c2,d2,d3 

المعامالت ذكر أهم المسائل في  3

التي يحتاج الناس فيها في 

  االستشهاد باألدلة على

 a1,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 الرابع عشر

 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 التقويم النهائي(درجة  

 %72 72 طوال الترم الواجبات 1
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 أحاديث معامالت  :مقرر توصيف

 %7 7 4 اختبار أول 2

 %72 72 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %7 7 72 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %72 72 77 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 .، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ يإسماعيل بن صالح بن محمد الكحالنالمؤلف: محمد بن ، سبل السالم .1

 

 المساعدةالمراجع 

تحقيق: عصام ، هـ(1251المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، نيل األوطار -1

 .م1991 -هـ 1411الطبعة: األولى، ، ار الحديث، مصر،  دالدين الصبابطي

حققه وعلق ، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ، لتيسير العالم شرح عمدة األحكام . -0

 مكتبة التابعين، -مكتبة الصحابة، األمارات  ، عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حالق

 القاهرة

 
X.  في المقرر:الضوابط والسياسات المتبعة 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب   والغياب:حضور ال   -1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  -2

 الالئحة.كما في  ضوابط االختبارات واالمتحانات   -1

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  -4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   -5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  -6

 


