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 دبلوم الفقه وأصوله - الخطة الدراسية

 القواعد الفقهية: مقرر

 الكتاب المقرر:

 

 .فقهية /المقدماتمعلمة زايد ال - 1
 مدمح رأفت.د.أذكرة آيات األحكام المتعلقة بالزواج وعالقتها بالقواعد الفقهية الكبرى )م - 2

 .(الميقاتي رشيد
 .(الميقاتي رشيد محمد رأفت.د.أحكام األسرية )هية في آيات األمذكرة الفروق الفق - 3
 .(الميقاتي رشيد محمد رأفت.د.أمذكرة الضوابط الفقهية ) - 4

 الفصل الدراسي: األول مـ2016 - 2015هـ / 1437 - 1436 العام الجامعي
 الميقاتي رشيد محمد رأفت.د.أأستاذ المادة: الدكتور 

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

45   
 أوال: وصف المقرر

 الفقه قسم الشريعة اإلسالمية شعبةهذا المقرر أحد المقررات اإلجبارية لمرحلة دبلوم الدراسات العليا في 
 .وأصوله

 أهداف المقرر
 تمكين الطالب من دراسة كيفية صناعة القاعدة الفقهية. .1

 من التمثيل بالفروع الفقهية المناسبة لكل قاعدة من القواعد. تمكين الطالب .2

 تمكين الطالب من استخراج األمثلة المناسبة للقواعد من األبواب الفقهية المختلفة. .3

 تعزيز المهارة لدى الطالب الرامية الى ادراج فروع فقهية معاصرة تصلح أمثلة لكل قاعدة. .4

 قاعدة من األبواب الفقهية المختلفة .تنمية قدرة الطالب على سوق أمثلة لكل  .5

 تدريب الطالب على استخراج  أمثلة للقواعد الفقهية من النصوص القرآنية. .6

 تمكين الطالب من دراسة القواعد والضوابط والفروق االستثناءات المتعلقة بباب فقهي معين. .7
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 محتوى المقرر
 ساعات( 3)       ات الصلة.    و ذبني املصطلحات تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها و  .1
 ساعات( 3)          ة الفقهية : مقوماهتا ومكمالهتا.                        صوغ القاعد .2
 ساعات( 3)            مصادر القاعدة الفقهية.                                            .3
 ساعات( 3)                            أنواع القواعد الفقهية.                               .4
 ساعات( 3)            حجية القاعدة الفقهية.                                             .5
 ساعات( 3)              ثناء من القواعد الفقهية.                                    االست .6
 ساعات( 6)               . عد الفقهية الكربىآايت األحكام املتعلقة ابلزواج وصلتهاابلقوا .7

o الزوجية املعاشرة حدود. 
o الزوجية املعاشرة يف األميان استعمال يف التعسف حرمة. 
o بني الزوجني. والرتاجع الطالق يف هللا حدود 
o ابلرضيع الوالدين وصية. 
o زوجها عنها املتوىف حداد . 
o الدخول قبل تاملطلقا إىل حسانواإل عدهتا أثناء لزوجها املفارقة خطبة حكم  . 
o واألغراض األموال ورعاية هللا تقوى  . 
o الزواج يف واحمللالت احملرمات . 
o والواجبات احلقوق بني زوجاهتن عن الرجال مسؤولية. 
o الزوجتني بني والعدل الزوجني بني الصلح . 
o شهود دون ابلزىن زوجته الزوج اهتام . 
o اخلمار وضرب األبصار حفظ. 
o البغاء منالتحصني  يف لياءاألو  مسؤولية. 
o وصحبتهما الوالدين شكر . 
o العادات سيء وإبطال الشائعات نفي . 
o النفقة قلة من الشاكية الزوجة ختيري . 
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o الدخول قبل للمطلقة اجلميل التسريح. 
o هلن صيانة أبداهنن املؤمنات سرت . 
o هللا حبدود املستهرت الزوج جزاء . 
o حقوقهن فيةوتص املشركني من زواجهن خوفس ديعقال اللجوء حق املؤمنات منح. 
o والرجعة الطالق يف التعسف. 
o وزواجا   طالقا   احلقوق رعاية. 

 ساعات( 3)             الضوابط الفقهية.                                                  .8
 ساعات( 6)                                 . الضوابط الفقهية يف آايت األحكام األسرية .9

o العدة توجب الوطء بعد فسخ أو طالق من فرقة كل . 
o كالزوجة  الرجعية . 
o الرجعة به تكون الزواج استدامة على يدل فعل كل . 
o له ابملعقود تتعلق مناإو  ابلعاقد تتعلق ال النكاح حقوق . 
o رجعيا   يكون أن الطالق يف األصل . 
o معاوضة عقد اخللع . 
o نفاقاإل توجب التوريث تقتضي اليت القرابة . 
o الكفاية على مبناها القريب نفقة . 
o املكارمة على مبين النكاح  
o الدخول مبنزلة الصحيحة اخللوة . 
o البقاء تنايف النكاح ابتداء تنايف كما  احملرمية . 
o ينهاب امرأتني ولةكلاخلؤ  ولد أو العمومة ولد حتت دخلت من إال القرابة نساء حترم 

 عاجلم جيوز ال ، رجال إحدامها قدرت لو كحهماتنا  مينع ما الرضاع أو النسب من
 .  ملك وال بعقد الوطء يف بينهما

o النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم. 
o مدخوال كان  إن املثل مهر ففيه فاسد نكاح كل . 
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o غريها فوق هلا حيتاط األبضاع . 
o ثباتهإ يف حيتاط النسب . 
o الزوجية حتقق بعد إال يكون ال الطالق . 
o الكفاية على مقدرة الزوجية نفقة. 

 ساعات( 3)           القواعد األصولية.                                               .10
 ساعات( 3)          ة.                                             املقاصدي القواعد .11
 ساعات( 6)    الفروق الفقهية يف آايت األحكام األسرية. .12

  . ملشركات ونكاح الكتابياتالفرق بني نكاح ا -
 . الفرق بني إابحة نكاح الكتابيات وحرمة إنكاح الكتابيني املسلمات -
 إذا واحلريب ميةسالم وصارت ذبية زوجت نفسها من رجل يف دار اإلالفرق بني حربية كتا -

 .سالم تزوج ذمية يف دار اإل
 . الفرق بني وطء احلائض وبني وطء املستحاضة -
 . وبني ترك مجاع املرأة مدة من الزمن يالءالفرق بني اإل -
 . إن وطئتك فأنت طالق ثالث   :الفرق بني الطالق وبني قوله -
 . الفرق بني الزوجة واملطلقة رجعيا   -
 . الفرق بني الطالق والفسخ -
 .الفرق بني الفسخ بطالق وبني الفسخ بغري طالق  -
 . الفرق بني التوكيل والتمليك والتخيري -
 . ربىينونة كبائن الفرق بني الطالق الرجعي والطالق البائن بينونة صغرى والطالق الب -
 . الفرق بني تفويض الرجل زوجته الطالق والتوكيل والتمليك -
 .الفرق بني اخللع والطالب على مال  -
ن احلضانة علتنازل لع االفرق بني جعل بدل اخللع التنازل عن أجرة احلضانة ، وجعل بدل اخل -

 . هانفس
 .ط قاعدة ما ال يشرت و الفروق بني قاعدة ما يشرتط يف الطالق من النية  -
 . الفرق بني قاعدة ما هو صريح يف الطالق وقاعدة ما ليس بصريح فيه -



 

5 

قهم فإنه ال عدة طال قاالفرق بني قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقني للوطء وبني -
 . ينعقد

 . دة نفسهايف الع الغةة يف العدة من طالق ابئن وخروج البالفرق بني خروج املطلقة الصغري  -
و قال ا وما لل هبأنت طالق وطالق وطالق وهي غري مدخو  :الفرق بني ما لو قال المرأته -

 . ذلك وهي مدخول هبا
 . الفرق بني التربع ابحلضانة والتربع ابلرضاع -
 .الفرق بني املرتدة والكافرة والفاسقة الفاجرة يف احلضانة  -
 . نفقة الولدو لفرق بني نفقة الزوجة ا -
 . الفرق بني عدة املتوىف عنها زوجها وعدة املطلقة -
 . نه زوجتهعتوفاة ى املالفرق بني إجياب العدَّة على املتوىف عنها زوجها وعدم إجياهبا عل -
 . نفقةن المن جتب هلبني الفرق بني النساء اللوايت ال جتب هلن نفقة العدَّة و  -
 .عريض والتصريح يف خطبة املعتدة املتوىف عنها زوجها الفرق بني الت -
 . الفرق بني الزواج وملك اليمني -
 هر.براء الزوجة زوجها من بعض املهر أو كله والزواج دون مالفرق بني إ -
 . الفرق بني قبض الويل صداق الصغرية وقبضه صداق البالغة -
 . الفرق بني املهر واملبيع يف خيار الرؤية -
ض يف عقد عد القبببيع خول بعد نكاح فاسد قد مسى هلا فيه مهرا ، وهالك املالفرق بني الد -

 . بيع فاسد
 . الفرق بني اللمس واللمس بشهوة -
 . الفرق بني النظر املطلق والنظر إىل الفرج بشهوة -
 . الفرق بني قاعدة حترمي املصاهرة يف الرتبة األوىل وقاعدة لواحقها -
 . وقاعدة ما ال حيرم ابلنسبالفرق بني قاعدة ما حيرم ابلنسب  -
 . بينهن جلمعالفرق بني قاعدة ما حيرم اجلمع بينهن من النساء وقاعدة ما جيوز ا -
 . الواخل م  الع التها وبني اجلمع بني ابنيتالفرق بني اجلمع بني املرأة وعمتها وخ -
 ئمةالفرق بني خلوة الرجل ابمرأته وهي صائمة يف رمضان أو حمرمة ، وخلوته هبا وهي صا -
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 .صوم التطوع
 . لعقدالك بعد از ذالفرق بني منع الزوجة من حط  املهر عن الزوج يف ابتداء العقد وجو  -
 . الفرق بني اخللوة الصحيحة والدخول احلقيقي -
 . خراج من املسكن الزوجيرق بني اهلجر يف املضاجع وبني اإلالف -
 . الفرق بني الناشزة اليت مل تقبض معجل مهرها وبني اليت قبضته -
 . لزوجالفرق بني حكم اخللع يف حال نشوز الزوجة وبني حكمه يف حال نشوز ا -
 . زوجةالفرق بني تطليق الزوج زوجته وتطليق القاضي عليه بناء على طلب ال -
 . الفرق بني خوف نشوز الزوجة وخوف نشوز الزوج -
 . الفرق بني قذف الزوجة وقذف األجنبية -
 .الفرق بني الشهادة واليمني  -
 .جوصدقها الزو  ابلزان قرَّتأفصدَّقها الزوج وما لو  تبني ما لو ادعت املرأة أهنا اغتصبالفرق  -
 . الفرق بني سرت العورة  واحلجاب -
 .الفرق بني اخلمار واجللباب  -
  . الفرق بني والية األب يف تزويج موليته وبني والية غريه -
 . عسارإلعسار و نفقة ذوي األرحام مع االفرق بني نفقة الزوجة مع اإل -
ى هللا عليه صلرسول وال الفرق بني صحبة الوالدين الكافرين و النهي عن موادة من حياد هللا -

 . وسلم
 . الفرق بني ما يلحق فيه الولد ابلوطء وماال يلحق فيه -
 . الفرق بني املتبّن  واللقيط -
 . عسارعسار والتفريق لإلالفرق بني التخيري لإل -
 . ملساسبل اساس وطالق املعتدة بعد مراجعتها وقالفرق بني طالق الزوجة قبل امل -
 . الفرق بني اجللباب واخلمار -
 . الفرق بني مظاهرة الرجل زوجته ومظاهرة املرأة زوجها -
 . لظهارد هبا اأري الفرق بني كناايت الظهار إذا أريد هبا الطالق وكناايت الطالق إذا -
 . نهاالفرق بني ما يقر  من أحنكة الكفار وبني ما ال يقر م -
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 . عةشهاد يف الرجالفرق بني اإلشهاد يف الزواج واإلشهاد يف الفرقة واإل -
 . كب ذلالفرق بني طالق غري ذوات احليض عقيب اجلماع وطالق ذوات احليض عقي -
 . الفرق بني العدة واالسترباء -
 .تدة ره على الصغرية املعالفرق بني أثر احلمل على الكبرية املعتدة وأث -
 .عسار ابلنفقة ار ابلصداق واإلالفرق بني اإلعس -
 .عسار ابلصداق الفرق بني الطالق لإلعسار ابلنفقة والطالق لإل -
 .الفرق بني نفقة األبوين ونفقة الزوجة  -

 رابعا: األساليب واألنشطة
 .عرض األستاذ لمباحث ومناقشتها مع الطالب -

 .تكليف الطالب بأبحاث وعرضها ومناقشتها -

 .تدريبات صفية -
 تقويم :امسا: الخ

 .% أوراق بحثية 20

 .% إمتحان سعي20

 .% إمتحان نهائي60

 : المراجعادساس
 الفقهية. معلمة زايد .1

 .أ.د.محمد الزحيلي /القواعد الفقهية على المذاهب األربعة  .2

 .القواعد الفقهية للندوي  .3

 .األشباه والنظائر لإلمام السيوطي .4

 .بن نجيم الحنفياألشباء والنظائر ال .5

 .ي حيدرلعلحكام شرح مجلة األ درر الحكام .6

 .الفروق للقرافي .7
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