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 : األولالفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 للدكتور وهبة الزحيلي  /أصول الفقه اإلسالمي  الكتاب المقرر:

 محمد المعتصم باهلل البغدادي.أ.  :أستاذ المادة
 معتمدة ساعات 3 المعتمدةعدد الساعات 

 عملي نظري  ساعات التدريسعدد 
45   

 :: وصف المقررأوًل 
قىه لى  مىادأ ولىول ال هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة من مستوى السنة الثالثة وتحتاج دراسته إ -

 .(2اإلسالمي )

جمىىا  واإلالسىىنة و الكتىىا  ]كىىا  يشىىتما المقىىرر الىى  ايدلىىة تلىىر الموتلىىس ةلفىىا وايساسىىية ةىىي اسىىتنبا  ايح -
 .[اسوالقي

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 :ريس هذا المقرر إل لفدف تد

 .حجلتفا الستنبا  ايحكا  الشرايةتعريس الطال  بايدلة الشراية من حلث  -1

 .من هذه ايدلة وطرائقفا وشروطفا تعريس الطال  بأنوا  االستدالل -2

 .لد نو  الدللا ونو  االستداللايدلة مع تحدتدري  الطال  ال  استوراج ايحكا  من  -3

 .ال قه والملادر العامة التشريعيةجما  من كت  التركلز ال  آلية استوراج اإل -4

التركلز الى  آليىة القيىاس مىع التىدري  الى  القيىاس السىلي  بشىروطه ايلىولية وتجنى  ايةيسىة ال اسىدأ  -5
 .المعتبرأوتلر 
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 :: محتوى المقررثالًثا
 سااات[. 6]                                                             :حتوي ال ، ويالكتا  -و

 .التعريس به وبحجلته -1

 .كي ية داللة القرآن ال  ايحكا  -2

 .موةع القرآن من ايدلة -3

 .حك  القراءأ الشاذأ -4

 .سااة [ 12]                                                           السنة، ويحتوي ال :  - 

 )سااتان(.                            .يماتفا اند ايلولللن والمحدثلنالتعريس بالسنة وتقس -1

 )سااتان(.                                             .المشفور واآلحادالتعريس بالمتواتر و  -2

 )سااتان(.                                              .جية وبر الواحد ةي العل  والعماح -3

 )سااتان(.                                                      االحتجاج بالحدلث المرسا. -4

 )سااتان(.                                                            .ونوا  ايةعال النبوية -5

 )سااتان(.                                                            تعارض العقا والقول. -6

 .سااة[ 12]        إلجما ، ويحتوي ال :                                                     ا -ج

 سااات(. 3)                       مع بيان الشرو . التعريس مطواًل  التعريس باإلجما  وشرح -1

 سااات(. 3)                                                       جما .التعريس بأنوا  اإل -2

 )سااتان(.                                      جما  وموةعه من ايدلة الشراية.حجية اإل -3

 )سااتان(.                                                                جما .إمكان اإل -4

 )سااتان(.                                                             جما  وها المدلنة.إ -5

 سااة[. 15]      لقياس، ويحتوي ال :                                                        ا -د
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 سااات(. 3)                                                      .التعريس بالقياس ووركانه -1

 سااات(. 3)                                                         .ان القياسشرو  ورك -2

 سااات(. 3)                                                                .حجية القياس -3

 سااات(. 6)                       .(ونواافا مسالكفا ةوادحفا شروطفا العلةمنطق التعللا ) -4

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 .حثيةلب، ايوراق اية: المحاضرأ، القراءات الحرأ، المناةشةدراسي ايسالل  واينشطة اآلتلتولا ال لا ال

 : التقويم:خامًسا
 درجة(. 40امتحان السعي: )

 .درجة( 60: )االمتحان النفائي

 : المراجع:سادًسا
والبحىىر  ،حكىىا  لدمىىديوالمحلىىول للىىرازي، واإل ،غزالىىيمستلىى   لل، والكالبرهىىان للجىىويني :ملىىادر ةديمىىة مذهبيىىة -1

والعىىدأ  ،وشىىروح المنىىار ،السروسىىيولىىول و  ،ي وشىىروحه، والمنفىىاج للبيضىىاوي وشىىروحه، والبىىزدو المحىىيل للزركشىىي
 .، من كت  ايلول المذهبيةوالكوك  المنلر وتلرها والواضح،

 المفذ  ،سماالاشعبان إ /ول ال قه اإلسالمي الميسر، ولولول ال قه/ محمد وبو النور زهلر :ملادر حدلثة -2
 النملة .... الخ . ةي ولول ال قه/

 


