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

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

45   
 أوال: وصف المقرر

ه ة الفقالدراسات العليا في قسم الشريعة اإلسالمية شعبهذا المقرر  أحد المقررات اإلجبارية لمرحلة دبلوم 
 (" غير مرتبط به.1وأصوله، وله مقرر سابق "أصول الفقه )

 أهداف المقررا:ثاني  
ض تمكين الطالب من معرفة المناهج األصولية في قضايا الدالالت والمدارس فيها مع قضايا التعار  .1

 .والترجيح 

 .قي(استنباط الحكم عبر الداللة والتعارض والترجيح )القسم التطبيالتحقق من الملكة األصولية في  .2
  

 

 
 

 

 

 جامعة طرابلس
 

 دبلوم الفقه وأصوله - الخطة الدراسية

 (2أصول الفقه ): مقرر

 الكتاب المقرر: .المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي، للدكتور فتحي الدريني
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 محتوى المقررا: ثالث  
 ساعات( 3)                                                                  االجتهاد بالرأي -1

 مفهوم الرأي -
 تعريف االجتهاد بالرأي -

 الشريعة المناهج األصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد -2
 االجتهاد بالرأي في نطاق النصوص -3

 ساعات( 6)          في استنباط األحكام من النصوص الواضحة منهج الحنفية   -أ 

 الظاهر -
 النص -
 المفسر -
 المحكم -

 ساعات( 9)    في استنباط األحكام من النصوص غير الواضحة منهج الحنفية -ب 
 الخفي  -
 المشكل -
 المجمل -
 المتشابه -

 فاؤهااألصوليين غير الحنفية في تقسيم اللفظ من حيث وضوح الداللة وخمنهج  -ج 
 التأويل -

 ساعات( 9)                                                                     الدالالت-

 عبارة النص -
 إشارة النص -
 داللة النص -
 داللة االقتضاء -
 المخالفة  الموافقة ومفهوم مفهوم -

 ساعات( 6)                .       وضعها للداللة على الشمول وعدمهاأللفاظ من حيث  -4
 العام -

 تعارض الخاص مع العام ) التخصيص ( -أ
 الفرق بين القصر والتخفيف والنسخ -ب
 أدلة التخصيص أو مخصصات العام -ج

 ساعات( 3)                                                                   الخاص. -
 ساعات( 3)         .                                                   والمقيدالمطلق  -
 ساعات( 6)         .                                                     األمر والنهي -

 ا: األساليب واألنشطةرابع  
 تدريبات صفية و محاورات

 أبحاث طالبية
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 ا: التقويمخامس  
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 ا: المراجع:سادس  
كأصول  ،على أهمها عند أصحاب المذاهب األربعةكتب األصول القديمة و المعاصرة مع التركيز  .1

 ،وينيوالبرهان للج ،نيالوالتقريب للباق زدوي وشروحه عند الحنفية،بوال ،والمنار وشروحه ،السرخسي
 ،زمبن حواإلحكام ال ،والبحر المحيط للزركشي عند الشافعية ،واإلحكام لآلمدي ،والمستصفى للغزالي

مهيد والت ،وروضة الناظر البن قدامة كوكب المنير البن النجار الفتوحي،  واإلحكام للباجي،وشرح ال
لكتب وبعض ا الحنابلة،لمسودة آلل تيمية عند وا ،والعدة ألبي يعلى ،والواضح البن عقيل ،للكلوذاني

 .زامداللة الكتاب والسنة على األحكام للدكتور عبد هللا عمثل كتاب  ،المعاصرة العامة والمتخصصة
 


