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 األول الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015هـ / 1437 - 1436 العام الجامعي
 محمد المعتصم باهلل البغدادي الدكتور:أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة :
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 أوال: وصف المقرر

و  الفقه العليا في قسم الشريعة اإلسالمية شعبةهذا المقرر أحد المقررات اإلجبارية لمرحلة دبلوم الدراسات 
 أصوله.
 أهداف المقررثانًيا: 
 تمكين الطالب من معرفة المناهج األصولية في قضايا القياس والمدارس فيه. .1

 .إقدار الطالب على المهارة األصولية في االجتهاد القياسي والمصلحة .2

 .زمة )من علوم ضرورية(الال التحقق من الملكة األصولية في شتى أبعادها العلمية .3
 محتوى المقررثالًثا: 

 ت [ساعا3.                ] وتحليل التعريفات ومناقشتها تعريف القياس - 1

 القياس هل هو من فعل المجتهد، أو دليل مستقل. - 2

 [ساعات 9]              تعريف العلة.                                     – 3

 معنى الباعث.، وأحكام هللاتعليل  - 4

 والعالمة والشرط. الفرق بين العلة والحكمة والسبب - 5

 التعليل بالحكمة. – 6

 

 
 

 

 

 جامعة طرابلس
 

 دبلوم الفقه وأصوله - الخطة الدراسية

 (1أصول الفقه ): مقرر

 .السعدي العلة في القياس، للدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد مباحث - 1
 

 الكتاب المقرر:
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 ساعات[ 9]شروط العلة. - 7

 ساعة[ 15 ]العلة: مسالك– 8

 .اإليماء والتنبيه  -أ 

 .في المناسبة واإلخالة  -ب 

 .ر والتقسيمالسب  -ج 

 .الشبه  -د 

 .الدوران )الطرد والعكس( هـ 

 وتخريج المناط وتحقيق المناط. تنقيح المناطالفرق بين  –و 

 ساعات [9] دراسة نصية لمجموعة من النصوص المختارة .                                – 9

 ا: األساليب واألنشطةرابعً 
 .األصول القديمة، وقراءة نصية من أحد كتب أبحاث طالبيةو  تدريبات صفيةو  محاورات

 ا: التقويمخامسً 
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 ا : المراجعسادسً 
كأصول  ،صحاب المذاهب األربعةعاصرة مع التركيز على أهمها عند أكتب األصول القديمة والم -1

 ،وينيوالبرهان للج ،نيوالتقريب للباقال ،روحه عند الحنفيةوالبزدوي وش ،والمنار وشروحه ،السرخسي
، زمحواإلحكام البن  ،والبحر المحيط للزركشي عند الشافعية ،واإلحكام لآلمدي، والمستصفى للغزالي

 ،مةوروضة الناظر البن قدا ،واإلحكام للباجي المالكي ،كوكب المنير البن النجار الفتوحيوشرح ال
ض وبع ،لةوالمسودة آلل تيمية عند الحناب ،ىلوالعدة ألبي يع ،لوالواضح البن عقي ،والتمهيد للكلوذاني

 ككتاب تعليل األحكام للدكتور مصطفى شلبي. ،العامة والمتخصصةة الكتب المعاصر 

 


