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 يحتوي على معرفة أصول أحاديث األحكام في النكاح. واستنباط األحكام الشرعية من  هدف المقرر
األحاديث ، ومعرفة األحاديث التي دارت عليها أحكام األبواب الفقهية واجتهادات العلماء 

المستنبطة،وتوثيق الصلة بكتب وأسباب اختالفهم  مع بيان وجه داللة الحديث على األحكام 
 .األحاديث وشروحها ، مع إظهار الفوائد واألحكام. وفهم كالم المحدثين وشروحهم

  موضوعات
 المقرر

حديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.."،  - .1
 وحديث: "ملعون من أتى امرأة في دبرها.."،

حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذي جاره.."، وحديث:  - .2
 "كان صداقه صلى الله عليه وسلم ألزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا..،

حديث: "أولم ولو بشاة"، وحديث: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.." - .3
 وحديث: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب..".

باس في الخلع، وحديث ابن عمر أنه طلق امرأته، وحديث ابن حديث ابن ع .4
 عباس: "كان الطالق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.."

وحديث: " ثالث جدهن جد.."، وحديث أن سبيعة األسلمية نفست، وحديث أم  .5
 عطية: "ال تحد امرأة على ميت.."، وحديث فريعة بنت مالك

من القرآن عشر رضعات.."، وحديث هند بنت  حديث عائشة: "كان فيما أنزل .6
 عتبة في شكايتها أبا سفيان.، وحديث: " أنت أحق به ما لم تنكحي."،

حديث ابن مسعود: "ال يحل دم امرئ مسلم..، وحديث أبي هريرة: "من خرج  .7
عن الطاعة.."، وحديث ابن عباس: "من بدل دينه فاقتلوه"، وحديث عبادة : 

 "خذوا عني .
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط.."، وحديث: "لعن رسول الله حديث: "من  .8

 صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال.."،
وحديث :" ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار"، وحديث أنس في جلد شارب  .9

 الخمر.
:" ال سبق إال في ثالث.."، وحديث: "كل ذي ناب من السباع..،  حديث -11

 وحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم.." وحديث أنس في األضاحي
 حديث ابن عباس في العقيقة، وحديث عبدالرحمن بن سمرة في األيمان،  .11
 حديث عقبة في النذر، وحديث أبي هريرة : "إنكم ستحرصون على اإلمارة...    .12
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