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لمقرر  :أصول الفقه )11331( 3
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الفصل الدراسي :األول

الكتاب المقرر :أصول الفقه اإلسالمي /للدكتور وهبة الزحيلي
أستاذ المادة :أ .محمد المعتصم باهلل البغدادي.
 3ساعات معتمدة

عدد الساعات المعتمدة

نظري

عدد ساعات التدريس

عملي

45
أول :وصف المقرر:
ً

 هو مقرر إلزامي من متطلبات كلية الشريعة من مستوى السنة الثالثة وتحتاج دراسته إلى مىادأ ولىول ال قىهاإلسالمي (.)2
 -يشىىتما المقىىرر ال ى ايدلىىة تلىىر الموتلىىس ةلفىىا وايساسىىية ةىىي اسىىتنبا ايحكىىا [الكتىىا

والسىىنة واإلجمىىا

والقياس].
ثانيا :أهداف المقرر:
ً
لفدف تدريس هذا المقرر إل :
 -1تعريس الطال

بايدلة الشراية من حلث حجلتفا الستنبا ايحكا الشراية.

 -2تعريس الطال

بأنوا االستدالل من هذه ايدلة وطرائقفا وشروطفا.

 -3تدري

الطال

ال استوراج ايحكا من ايدلة مع تحدلد نو الدللا ونو االستدالل.

 -4التركلز ال آلية استوراج اإلجما من كت
 -5التركلز الى آليىة القيىاس مىع التىدري
وتلر المعتبرأ.

ال قه والملادر العامة التشريعية.

الى القيىاس السىلي بشىروطه ايلىولية وتجنى

1

ايةيسىة ال اسىدأ

ثال ًثا :محتوى المقرر:

و -الكتا  ،ويحتوي ال :

[ 6سااات].

 -1التعريس به وبحجلته.
 -2كي ية داللة القرآن ال ايحكا .
 -3موةع القرآن من ايدلة.
 -4حك القراءأ الشاذأ.
 -السنة ،ويحتوي ال :

[ 12سااة ].

 -1التعريس بالسنة وتقسيماتفا اند ايلولللن والمحدثلن.

(سااتان).

 -2التعريس بالمتواتر والمشفور واآلحاد.

(سااتان).

 -3حجية وبر الواحد ةي العل والعما.

(سااتان).

 -4االحتجاج بالحدلث المرسا.

(سااتان).

 -5ونوا ايةعال النبوية.

(سااتان).

 -6تعارض العقا والقول.

(سااتان).

ج -اإلجما  ،ويحتوي ال :

[ 12سااة].

 -1التعريس باإلجما وشرح التعريس مطوًال مع بيان الشرو .

( 3سااات).

 -2التعريس بأنوا اإلجما .

( 3سااات).

 -3حجية اإلجما وموةعه من ايدلة الشراية.

(سااتان).

 -4إمكان اإلجما .

(سااتان).

 -5إجما وها المدلنة.

(سااتان).

د -القياس ،ويحتوي ال :

[ 15سااة].
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 -1التعريس بالقياس ووركانه.

( 3سااات).

 -2شرو وركان القياس.

( 3سااات).

 -3حجية القياس.

( 3سااات).

 -4منطق التعللا (العلة ونواافا مسالكفا ةوادحفا شروطفا).

( 6سااات).

ابعا :األساليب واألنشطة:
رً
لتولا ال لا الدراسي ايسالل

واينشطة اآلتية :المحاضرأ ،القراءات الحرأ ،المناةشة ،ايوراق البحثية.

خامسا :التقويم:
ً
امتحان السعي 40( :درجة).
االمتحان النفائي 60( :درجة).
سادسا :المراجع:
ً
 -1ملىىادر ةديمىىة مذهبيىىة :كالبرهىىان للجىىويني ،والمستل ى

للغ ازلىىي ،والمحلىىول لل ىرازي ،واإلحكىىا لدمىىدي ،والبحىىر

المحىىيل للزركشىىي ،والمنفىىاج للبيضىىاوي وشىىروحه ،والبىىزدوي وشىىروحه ،وولىىول السروسىىي ،وشىىروح المنىىار ،والعىىدأ
والواضح ،والكوك المنلر وتلرها ،من كت ايلول المذهبية.
 -2ملادر حدلثة :ولول ال قه /محمد وبو النور زهلر ،ولول ال قه اإلسالمي الميسر /شعبان إسماالا ،المفذ
ةي ولول ال قه /النملة  ....الخ .
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