جامعة طرابلس
الخطة الدراسية

لمقرر :قواعد البحث الفقهي ()11291
 1439 – 1438هـ  2018 – 2017 /م

العام الجامعي

الفصل الدراسي :الثاني

الكتاب المقرر :البحث الفقهي (طبيعته ،خصائصه ،أصوله ،مصادره) مع المصطلحات الفقهية في المذاهب
األربعة /للدكتور إسماعيل عبد العال.
أستاذ المادة :أ .محمد المعتصم باهلل البغدادي
عدد الساعات المعتمدة
عدد ساعات التدريس:

 3ساعات معتمدة

نظري

عملي

45
أول :وصف المقرر:
ً

هذا المقرر هو أحد المقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وهو من مستوى السنة

الثانية ،ويحتاج لدراسته دراسة مقرر المدخل الفقهي والقانوني ،ويبحث هذا المقرر في أمرين أساسيين هما:
أوًل :قواعد كتابة البحوث.

ثانيا :الطالع على أهم مصادر كتابة البحث الفقهي والمصطلحات الفقهية.
ً
ثانيا :أهداف المقرر:
ً
يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:
 -1التمييز بين البحث العلمي وغيره.

 -2تجرده من الهوى واألحكام الشخصية عند بحثه لمسألة ما.
 -3معرفته بأسس كتابة البحث العلمي.

 -4تمكينه من اإللمام بالمصطلحات الخالفية الفقهية بأسسها الصحيحة لدى المذاهب الفقهية المعتمدة.
 -5اإللمام بأمهات الكتب المعتمدة.

تمهيدا للبحوث العلمية في التخرج والماجستير والدكتوراه.
 -6تأهيل الطالب للبحث العلمي
ً

1

ثال ًثا :محتوى المقرر:

أ -األسس العامة للبحث الجيد :
ويحتوي على:

 -1تعريف البحث – أهميته – خصائصه .

( 4ساعات)

 -2اختيار موضوع البحث – عنوانه – خطته األولية .

( 4ساعات)

 -4كتابة البحث .

( 4ساعات)

 -3اإلعداد لكتابة البحث .

ب -المصادر المعتمدة في الفقه :

( 4ساعات)

ويحتوي على مصادر :

(ساعتان )

-1الفقه الحنفي

(ساعتان )

-2الفقه المالكي

-3الفقه الشافعي

(ساعتان)

-4الفقه الحنبلي

(ساعتان )

-5الفقه المقارن .
-6فقه آيات األحكام .

-7فقه أحاديث األحكام.

-8تخريج أحاديث األحكام .

(ساعتان)

-9طبقات الفقهاء وتراجمهم.

ج -المصطلحات الفقهية في المذاهب األربعة :
ويحتوي على مصطلحات :

( 3ساعات)

 -1المذهب الحنفي

( 3ساعات)

 -2المذهب المالكي

 -3المذهب الشافعي

( 3ساعات)

 -4المذهب الحنبلي

( 3ساعات)

( 7ساعات)

د -التدريب العملي

وفيه يتم تدريب الطالب في المكتبة ،وتقسيمهم إلى أربع مجموعات ،ويتم اختيار مسألة فقهية ليقوم الطالب
عمليا بتنفيذ ما تم إعطاؤه نظرياً أثناء المادة ،ثم تصحيح وتقويم وتوجيه ما تم كتابته ،وهو موزع على مراحل
ً
الدراسة النظرية ،وفق كل مرحلة ومقتضياتها.
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ابعا :األساليب واألنشطة:
رً
يتخلل الفصل الدراسي األساليب واألنشطة اآلتية:
المحاضرة ،المناقشة ،القراءات الحرة  ،إجراء بعض البحوث والواجبات ،اإللزام بالرجوع إلى المكتبة ،التدريب
العملي على كتابة البحث الفقهي.

خامسا :التقويم:
ً
النشاط الصفي 10 :درجات
البحث 25 :درجة

المتحان النهائي 65 :درجة
سادسا :المراجع:
ً
 -1تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات .تأليف الدكتور أكرم ضياء العمري .مكتبة الدار –
المدينة المنورة .ط1992/2م.

 -2كتابة البحث العلمي "صياغة جديدة" .تأليف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان .دار الشروق – جدة.
ط1987/3م.

 -3أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات .تأليف الدكتور يوسف المرعشلي .دار المعرفة –
بيروت .ط2008/3م.

 -4الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين .تأليف الدكتور محمد الحفناوي .دار السالم
– القاهرة .ط2007/2م.
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