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 وفاء بنت محمد العيس ى/ أ 

رقم املقرر 

 ورمزه

 املستوى  عدد الساعات اسم املقرر 

 (بكالوريوس)سادسال ساعتان في ألاسبوع    -3-أصول فقه  سلم 435

  

 
ً
 أهداف املقرر : أوال

 .دراسة ألاصول اللغوية

 

 
ً
 الكتاب املقرر : ثانيا

 .املذكرة الخاصة باملقرر مصورة .1

 .العروض الخاصة باملقرر  .2

 

 
ً
 املراجع أهم :ثالثا

 .روضة الناظر وجنة املناظر في أصول الفقه البن قدامة  .1

 .شرح الكوكب املنير البن النجار .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3أصول فقه   534خطة سلم                                                                   

 وفاء بنت محمد العيس ى .أ

 
2 

 

 
ً:توزيعًمفرداتًالمقررًً:ًرابعاً 
 املوضوع التاريخ ألاسبوع

 الحذف و إلاضافة  هـ 1535/ 15/3 ألاول 

كلمة عن طلب العمل / ألانشطة /   مواعيد الاختبارات/ مراجعها/ أهداف املادة هـ 1535/ 21/3 الثاني

                          . وإلاخالص

 : املنطوق واملفهوم هـ 1535/ 22/3 الثالث

 : املنطوق 

 .أقسام اللفظ من حيث الداللة على املعنى

 .املؤول، لظاهرا، املجمل، النص

 .حكم هذه ألاقسام

 : املفهوم هـ 1535/ 6/5 الرابع

 .أقسام املفهوم

 .أنواع مفهوم املخالفة، و املخالفةمفهوم ، و املوافقةمفهوم 

 :طرق داللة اللفظ على املعنى هـ 1535/ 13/5     الخامس

 .النص، تعريفها، وأمثلتها من الكتاب والسنةعبارة  .1

 .إشارة النص، تعريفها وأمثلتها .2

 .داللة النص، تعريفها وأمثلتها .3

 .مقارنة بين منهج الحنفية في الدالالت ومنهج الشافعية .5

 .تعارض عبارة النص مع إشارة النص وتعارض إشارة النص مع داللة النص

 (1) الفصليختبار الا  هـ 1535/ 22/5    السادس

 : أقسام الداللة .4 هـ 1535/ 22/5 السابع

ــــين ــــل واملبــ ــــ خير البيــــــان عــــــن وقــــــت : املجمــ ــــل، و ــ ــــل باملجمــ ــــم العمــ ــا، وحكــ ــ أنواعهمــ

 .الحاجة

 .حكم العمل بالظاهر وأقسام الت ويل وشروطه: الظاهر واملبين

 :ألامر : أوال: ألامر والنهي  هـ 1535/ 5/4 الثامن

 .تعريفه ، وبيان صيغه ، ومقتضاه ، وداللته بعد الحظر  

 .أو التراخي  داللة ألامر على الفور 

 .داللة ألامر على الوحدة أو التكرار 

 إجازة منتصف الفصل الدراس ي الثاني هـ 1535/ 11/4 التاسع
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  هـ 1535/ 12/4 العاشر
ً
 :النهي: ثانيا

 .تعريفه وبيان صيغه ومقتضاه 

 .داللته على الفور والدوام 

 اقتضاء النهي البطالن أو الفساد

 : العام: أوال : العام والخاص هـ 1535/ 24/4 الحادي عشر

 .صيغ العموم، وحكم العمل بالعام

 .وأمثلته.العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 الخطاب الخاص بالنبي صلى هللا عليه وسلم هل يتناول حكمه أمته؟

  هـ 1535/ 3/6 الثاني عشر
ً
 : الخاص: ثانيا

 : املخصصات

 .املتصل، الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، بدل البعض

 (. خصيص الكتاب،  خصيص السنة)الحس، العقل، النص : املنفصل

 : املطلق واملقيد هـ 1535/ 12/6 الثالث عشر

 : املطلق

 .حكم العمل باملطلق

 .الفرق بين العام واملطلق

 .حاالت حمل املطلق على املقيد :املقيد

 (2)الفصلي الاختبار  هـ 1535/ 12/6 الرابع عشر

  نبيهات لالختبار النهائي+  عرض أنشطة الطالبات هـ 1535/ 25/6 الخامس عشر

 مراجعة عامة  هـ 1535/ 1/2 السادس عشر

 بداية اختبارات مواد إلاعداد العام هـ 1535/ 2/2 السابع عشر


