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 يحتوي هذا المقرر على معرفة أصول أحاديث األحكام في أبواب المعامالت والنكاح.  هدف المقرر

ومعرفة األحاديث التي دارت عليها أحكام  واستنباط األحكام الشرعية من األحاديث ،

األبواب الفقهية واجتهادات العلماء وأسباب اختالفهم  مع بيان وجه داللة الحديث على 

األحكام المستنبطة. وتوثيق الصلة بكتب األحاديث وشروحها ، مع إظهار الفوائد واألحكام. 

 وفهم كالم المحدثين وشروحهم.
  موضوعات

 المقرر
 آكل الربا" ،وحديث: "الذهب بالذهب" ، حديث: "لعن .1
حديث " إذا تبايعتم بالعينة ،  " وحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه  .2

 وسلم الراشي والمرتشي"، وحديث أن رسول الله رخص في العرايا،
حديث " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه " وحديث : "كل  .3

 قرض جر منفعة فهو ربا".
: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"، وحديث أن رسول الله صلى الله حديث  .4

عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وحديث  " ال يجوز المرأة عطية إال بإذن زوجها 

" 
حديث : "إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة.." وحديث "ال يمنع جار جاره أن  .5

 يغرز خشبة في جداره"،
ليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه وحديث إن رسول الله صلى الله ع .6

 الدين، وحديث:" من اقتطع شبراً من األرض..".
حديث " قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة.."، وحديث :"كسب الحجام  .7

 خبيث"، وحديث:" قال الله عزوجل: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة.."،
أرضا بخيبر.."  حديث:" الناس شركاء في ثالث"، وحديث: "أصاب عمر .8

 وحديث النعمان أن أباه نحله غالماً، وحديث:" العائد في هبته.."
حديث: "تهادوا تحابوا"، وحديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، وحديث:"  .9

 ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به.."
حديث: حديث عائشة: أن رجال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 11

الله، إن أمي افتلتت نفسها.."، وحديث :" من استطاع منكم الباءة  يارسول
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 فليتزوج.."، وحديث: "تنكح المرأة ألرع..". 

 حديث :"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر.."، -11
 حديث: "أعلنوا النكاح.."، وحديث: "ال تنكح البكر حتى تستأمر..".-12
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