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رقم املقزر 

 ورمشه

 املطخىي  غذد الطاغاث اضم املقزر 

 بكالىريىص(طادص)ال ضاغخان في ألاضبىع    -3-أصىل فقه  ضلم 435

  

 : أهذاف املقزر 
ً
 أوال

 ألاصىل اللغىيت.دراضت يهذف املقزر إلى 

 

 
ً
 الكخاب املقزر : ثاهيا

 املذكزة الخاصت باملقزر مصىرة. .1

 الػزوض الخاصت باملقزر. .2

 

 
ً
 املزاجؼ أهم :ثالثا

 روطت الىاظز وجىت املىاظز في أصىل الفقه البً قذامت.  .1

 .شزح الكىكب املىير البً الىجار .2
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ً
 :جىسيؼ مفزداث املقزر  : رابػا

 املىطىع الخاريخ ألاضبىع

 الحذف و إلاطافت  هـ 1437/ 7/4 ألاول 

 لم/ ألاوشؼت / كلمت غً ػلب الػ  ثأهذاف املادة/ مزاجػها/ مىاغيذ الاخخبارا هـ 1437/ 14/4 الثاوي

                          . وإلاخالص

 املىؼىق واملفهىم:  هـ 1437/ 21/4 الثالث

 املىؼىق: 

  الذاللت غلى املػنى.أقطام اللفظ مً حيث 

 املؤول.، الظاهز، املجمل، الىص 

 .حكم هذه ألاقطام 

 املفهىم:  هـ 1437/ 28/4 الزابؼ

 .أقطام املفهىم 

 أهىاع مفهىم املخالفت.، و مفهىم املخالفت، و مفهىم املىافقت 

 ػزق داللت اللفظ غلى املػنى: هـ 1437/ 5/5     الخامظ

 وأمثلتها مً الكخاب والطىت. غبارة الىص، حػزيفها، .1

 إشارة الىص، حػزيفها وأمثلتها. .2

 داللت الىص، حػزيفها وأمثلتها. .3 هـ 1437/ 12/5    الطادص

 مقارهت بين مىهج الحىفيت في الذالالث ومىهج الشافػيت. .4

 حػارض غبارة الىص مؼ إشارة الىص وحػارض إشارة الىص مؼ داللت الىص.

 أقطام الذاللت:  .5 هـ 1437/ 19/5 الطابؼ

املجمــــل واملبـــــين: أهىاغهمـــــا، وحكـــــم الػمـــــل باملجمـــــل، وجـــــ خير البيـــــان غـــــً وقـــــذ 

 الحاجت.

 الظاهز واملبين: حكم الػمل بالظاهز وأقطام الخ ويل وشزوػه. هـ 1437/ 26/5 الثامً

 إجاسة هـ 1437/ 4/6 الخاضؼ

 :ألامز: أوال: ألامز والىهي  هـ 1437/ 11/6 الػاشز

 ،وبيان صيغه، ومقخظاه، وداللخه بػذ الحظز. حػزيفه 

 .داللت ألامز غلى الفىر أو التراخي 

 . داللت ألامز غلى الىحذة أو الخكزار 

:  هـ 1437/ 18/6 الحادي غشز
ً
 :الىهيثاهيا

 حػزيفه وبيان صيغه ومقخظاه. 
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 داللخه غلى الفىر والذوام. 

 اقخظاء الىهي البؼالن أو الفطاد 

 الػام: أوال:  الػام والخاص:  هـ 1437/ 25/6 الثاوي غشز

 .صيغ الػمىم، وحكم الػمل بالػام 

 .الػبرة بػمىم اللفظ ال بخصىص الطبب.وأمثلخه 

 الخؼاب الخاص بالىبي صلى هللا غليه وضلم هل ًدىاول حكمه أمخه؟ 

:  هـ 1437/ 3/7 الثالث غشز
ً
 الخاص: ثاهيا

 املخصصاث: 

  ،الغاًت، بذل البػع.املخصل، الاضخثىاء، الشزغ، الصفت 

  املىفصــــــل: الحـــــــظ، الػقـــــــل، الـــــــىص )جخصـــــــيص الكخـــــــاب، جخصـــــــيص

 الطىت(.

 املؼلق واملقيذ:  هـ 1437/ 11/7 الزابؼ غشز

 املؼلق: 

 .حكم الػمل باملؼلق 

 الفزق بين الػام واملؼلق.  هـ 1437/ 17/7 الخامظ غشز

 :حاالث حمل املؼلق غلى املقيذ. املقيذ 

 + جيبيهاث لالخخبار النهائي غزض أوشؼت الؼالباث هـ 1437/ 24/7 غشزطادص ال

 مزاجػت غامت  هـ 1437/ 1/8 غشز بؼالطا


