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 الثاني :الفصل الدراسي مـ2016 - 2015 /هـ1437 - 1436 العام الجامعي
 الكتاب المقرر: 

مريم للترجيحات كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء وا -1
 .286حتى ص 221، ومن ص126حتى ص  87الظفيري من ص 

 414 ومن ص ،394حتى ص  374محمد الزحيلي من ص لدكتور كتاب مرجع العلوم اإلسالمية ل -2
 .523حتى ص  504، ومن ص 492ص  حتى 475 ، ومن ص438حتى ص

 أ.د. رأفت محمد رشيد الميقاتي :أستاذ المادة
 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة

 عملي نظري  ساعات التدريسعدد 
45   

 :: وصف المقررأوًل 
فقه لوم القسم الدراسات العليا، دب–هذا المقرر متطلب إلزامي من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

تي يه حاجة البلد الاتقتضوينقسم إلى مسارين اختياريين، يمكن لألستاذ اختيار أحد المسارين بحسب م -وأصوله
 يدرس فيها المقرر.

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 مكين الطالب من قراءة النصوص الفقهية في كل مذهب من المذاهب األربعة.ت -1
 دريب الطالب على تحليل النص الفقهي وفق أصول كل مذهب.ت -2
 عزيز مهارة شرح المصطلحات الفقهية في كل مذهب.ت -3
 ى أحكام المسائل المختلفة في مظانها.واع التبويب الفقهي وكيفية الرجوع إلتعريف الطالب بأن -4
ب على منهج التأليف الفقهي لدى كل صاحب مصنف فقهي من المصنفات المعتمدة في كل اطالع الطال -5

 مذهب.

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم الفقه وأصوله - الخطة الدراسية
 مقرر: الفقه النصي

 الكتاب المقرر: 
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 :: محتوى المقررثالًثا
 :أوًل مسار الفقه الحنفي

  ت[ساعا 3]                                                           مقدمة في الفقه النصي  -أ

  ساعات[ 6]                       فقهاء المذهب الحنفي )كتاب مرجع العلوم اإلسالمية(.أعالم 

 .)ساعات[ 6]                               كتب المذهب الحنفي )كتاب مرجع العلوم اإلسالمية 
 ساعات[ 12]                      مصطلحات المذاهب الفقهية(. .)كتاباصطالحات المذهب الحنفي -ب

 :اصطالحات خاصة باألئمة -أوًلا 
 .اصطالحات تدل على أئمة المذهب -أ

 .امةاإلمام األعظم، الشيخان، الطرفان، الصاحبان، أئمتنا الثالثة، شيخ اإلسالم، الع -
 :اصطالحات تدل على أعالم المذهب -ب

ان وبره لشاشي، فخر اإلسالم، شمس األئمة، برهان الدين الكبيراألستاذ، الحاكم الشهيد، ا -
سمرقندي، ال يناألئمة، الصدر الشهيد أو الحساب الشهيد، الصدر السعيد، مفتي الثقلين، عالء الد

لدين مال ابرهان اإلسالم، صدر اإلسالم، عالء الدين الكاساني، برهان الدين صاحب المحيط، ج
يعة، ر الشرصد، ثي، تاج الشريعة، ابن الساعاتي، حافظ الدين النسفيالحاكم األخسيك المحبوبي،

خسرو،  منال جمال الدين الزيلعي، ابن ملك، حافظ الدين البزازي، ابن الهمام، المولى خسرو أو
 .ابن كمال باشا، إمام الحرمين

 :اصطالحات خاصة بالكتبثانياا: 
 .اقعاتكتب ظاهر الرواية، كتب النوادر، كتب الفتاوى والو -

 :عالمات اإلفتاء والترجيحاتب اصطالحات خاصةثالثاا: 
لماؤنا خذ وبه أخذ عه نأوب - وبه يفتى فتاء، المراد بقولهم وعليه الفتوىاصطالحات تتعلق بعالمات اإل -1

ولهم هو اد بقعتماد، المراد بقولهم عليه عمل األمة، المراد بقولهم وعليه عمل اليوم، المروعليه اًل
المراد  اننا،األصح، المراد بقولهم هو األظهر واألوجه، المراد بقولهم هو المختار في زم الصحيح وهو

 .بقولهم األشبه، المراد بقولهم به جرى العرف أو هو المتعارف
 .قواعد الترجيح بين عالمات اإلفتاء -2

من مؤلفات في المذهب الحنفي ودراسة نصية لمجموعة من النصوص مختارة  3 ـسة منهجية لدرا  -ج
 كتاب النكاح.

 ت[ساعا 6]                                                    المبسوط )لشمس األئمة السرخسي( -1

 اعات[س 6]                                           بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )للكاساني( -2

  ساعات[ 6]                                                                   الهداية )للمرغياني( -3
 :ثانًيا: مسار الفقه الشافعي

 اعات[س 3]مقدمة في الفقه النصي                                                                 -أ
 .)ات[ساع 6]                          أعالم فقهاء المذهب الشافعي )كتاب مرجع العلوم اإلسالمية 
 .)ت[ساعا 6]                       كتب الفقه على المذهب الشافعي )كتاب مرجع العلوم اإلسالمية 
 12]                                                          اصطالحات المذهب الشافعي -ب

 ساعات[

 اصطالحات خاصة باألئمة :أوًل 
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 :اصطالحات حرفية تتعلق بأئمة المذهب -أ

)ع، ، )س، ل(، )ح، ل(، )ز، ي(، )طب(، )سم(، )ش(، )خ، ط(، )م، ر(، حج، حر، ح، )ب، ر(، )ق، ل(
حميد أو ، )ح، ض(، )أ، ط(، )با، ج(، )ش، ق(، )ب، ج(، )ب(، )ك(، )أ، ج(، )ح، ف(، )ع، ن(، ش(
 .)ي(، )ج(، )م، د(، عبد

 اصطالحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب: -ب

، سالمشيخنا أو الشيخ أو شيخ اإل، الشارح أو الشارح المحقق، الشيوخ، انالشيخ، القاضيان، ماماإل، القاضي
 .المتأخرون ، المتقدمون ، شارح، شيخي
 :اصطالحات خاصة بالكتبثانًيا: 

 :اصطالحات حرفية -أ

)ح،  أو )صر، ع( أو)حج، ع( ، )حج، هب( أو )صر، ع( أو )ح،هب(، )حج، د( أو )حر، د( أو )ح،د(
 )م(، )ح(، )ت(،)ل(، )ر(، ()ص، )ك(، )م، د، ش(، ع(

 :االصطالحات الكلمية  -ب

 .المختصر، الكافي، الفروع، العدة، الشامل، الذخائر، الحاوي الصغير، التبصرة، االنتصار
 راء والترجيحاتالمذاهب واآل: ثالًثا

 :لى أصحابهاإاصطالحاتهم في نسبة األقوال   -أ

 لى المتقدمين إصيغ نسبة القول : المسألة األولى

 ةالروضأصل  -1
 قال بعض العلماء -2
 النص -3
 القديم -4
 الجديد -5

 لى أنفسهمإصيغ نسبة القول المسألة الثانية : 

 والذي يظهر، الظاهر، ويحتمل، ويتجه  -1
 االختيار -2
 ال أن يجاب، ولك أن تجيبا  وقد يجاب، و  -3
 ن قلتا  ن قلت، و إ، قلنا، قلت، ولقائل، فوأقول -4
 في صحته كذا، أو في حرمته كذا، أو نحو ذلك نظر -5
 ملخصا ـاه -6
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 خرينصيغ قبول رأي اآلالمسألة الثالثة : 

 نقله فالن عن فالن، وحكاه فالن عن فالن -1
 أقره فالن -2

 راء والمذاهباصطالحاتهم في اآل -ب

 عمال الفكرا  حث والنظر و صيغ الب المسألة األولى :

 الفحوى  -1
 تأمل، فتأمل، فليتأمل -2
 فيه بحث -3
 فيه نظر -4
 التدبر -5
 يحهحاصله، أو محصله، أو تحريره أو تنق -6
 في الجملة، وبالجملة، وجملة القول -7

 صيغ احتمال المعنىالمسألة الثانية : 

 ال يبعد كذا -6
 تنزل منزلته، أنيب منابه، أقيم مقامه -7
 محتمل -8

 صيغ الفرق المسألة الثالثة : 

 صيغ الخالفالمسألة الرابعة : 

 المراد بقولهمالمسألة الخامسة : 

 القوالن. -
 الوجهان. -
 الطريقان. -
 في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيحاصطالحاتهم   -ج

 المسألة األولى:

 األظهر -1
 المشهور -2
 األصح -3
 الصحيح -4
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 المذاهب -5
 الظاهر -6
 األرجح -7
 األشبه -8
 األشهر -9

 قولهم هذا مجمع عليه -10
 : )اتفقوا(، )هذا مجزوم به(، )هذا ال خالف فيه(قولهم -11
 العمل على خالفه، وعليه العمل -12
 لكن -13
 األقوم. -14
 المختار -15

 ظ التبري ألفا: المسألة الثانية

 ألفاظ التضعيف والتمريض: المسألة الثالثة

 )في قول كذا(، )في نص(، )في رواية( -7
 )قيل(، )وحكي(، )ويقال(. -8
 مع ضعف فيه. -9

 )ولقائل(. -10
 )ال يبعد(، )ال يمكن(. -11
 وقع لفالن كذا. -12
 ن صح هذا فكذا.إ -13
 زعم فالن. -14
 التعسف. -15
 التساهل -16

 جه.قواعد الترجيح بين األقوال واألو : المسألة الرابعة

ختارة مؤلفات في المذهب الشافعي ودراسة منهجية لمجموعة من النصوص الم 3دراسة منهجية لـ  -ج
 :من كتاب النكاح

 ساعات[ 6]                                                    مغني المحتاج للخطيب الشربيني. -

 ساعات[ 6]                                      .تحفة المحتاج على المنهاج ًلبن حجر الهيتمي -

 [ساعات 6]           .لزكريا األنصاري على أسنى المطالب شرح روض الطالبحاشية الرملي  -
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 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 سط المزايا العامة لكل كتاب من الكتب المراجع ومدى حجيته في المذهب.ب -1
 ًبا فقهًيا من أحد المراجع.زيع المراجع على الطالب لتحضير كل طالب باتو  -2
ب بعرض المنهج الفقهي لكل فقيه وخاصة لجهة المصادر ومناقشة الطالب لما أعد في ورقته تكليف الطال -3

 البحثية.
 : التقويم:خامًسا

 % أوراق بحثية.20

 % امتحان سعي.20

 % عالمة االمتحان النهائي.60

 : المراجع:اسادسً 
  سالة ماجستير مطبوعة، كلية الدراسات اإلسالمية، دبي.مصطلحات المذاهب الفقهية، ر 

 .المدخل الوجيز في اصطالحات مذهب السادة المالكية/ إبراهيم مختار الزيلعي 

 .المذهب المالكي: مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته/ محمد المختار محمد 

 .الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية/ علوي السقاف 

 ة في كيفية االستفادة من الكتب الحنبلية/ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل.الآللئ البهي 

 إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات األصحاب/ بكر عبد هللا أبو زيد. المفصل المدخل 

 .مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة األحكام من ألفاظه/ د. سليم علي الثقفي 

 ية على المذهب الحنبلي/ علي بن محمد الهندي.مقدمة في بيان المصطلحات الفقه 

  براهيم أحمد علي.إمحمد  –المذهب عند الحنفية 
 


