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 وفاء بنت محمد العيس ى/ أ 

رقم املقرر 

 ورمزه

 املستوى  التخصص عدد الساعات اسم املقرر 

دراسات  ساعتان في ألاسبوع    -1-أصول فقه  سلم 713

 إسالمية

الثالث 

 (بكالوريوس)

  

 
ا
 أهداف املقرر : أول

 . بعلم أصول الفقه، ومباحث ألادلة الشرعيةالتعريف  -1

 .بطرق استنباط ألاحكام الشرعية من مصادرها ألاصلية وفق ضوابط، وموازين علمية دقيقةالتعريف  -2

التعريف بمقاصد الشريعة، واملصالح الكلية التي جعلها الشارع في تشريع ألاحكام، وبيان شموليتها وقدرتها على  -7

 .ناس املتجددة وإيجاد الحلول الشرعية لها واملستندة على الكتاب والسنة والقواعد العامةاستيعاب قضايا ال

 .تعميق املعرفة في الفقه وأصوله باألدلة والقواعد ألاصولية العامة، وكيفية الترجيح في املسائل الخالفية -4

 .إلاسهام في تكوين امللكة الفقهية التي تعين على الاجتهاد في قضايا النوازل  -5

التعريف باألسباب العلمية التي أدت إلى الاختالف والاتفاق في ألاحكام الفقهية مما يكسب سعة في التفكير،  -6

 .ومرونة في التعامل مع الخالف

 

 
ا
 الكتاب املقرر : ثانيا

 

 

 
ا
 املراجع أهم :ثالثا

 .كتاب إلافصاح لبن جبيرة .1

 .إلاجماع لبن املنذر  .2

  .الناظر وجنة املناظر لبن قدامه روضة .7

 .العدة في أصول الفقه ألبي يعلى .4

 .املوافقات للشاطبي .5

 .فقه إلامام أحمد لبن قدامةالكافي في  .6

 .مصطفى الخن، ة في اختالف الفقهاءأثر اختالف القواعد ألاصولي .3

 .سعدي أبو حبيب، موسوعة إلاجماع .8

 . ةاملهذب في أصول الفقه للنمل .9

ين في مجمل كتب ألاصول عند العلماء املتقدم -. أثر ألادلة املختلف فيها في اختالف الفقهاء مصطفى ديب البغا  .11

 .املذاهب ألاربعة
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 .املوسوعات العامة .11

 .علم أصول الفقه لعمر سليمان الاشقر  .12

 .م ألاصول ملحمد بن صالح العثيمينألاصول من عل .17

 
ا
 روابط ذات العالقة باملقرر : رابعا

 الرابط اسم املوقع م

 /http://almunajjid.com موقع الشيخ محمد املنجد 1

موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه  2

 هللا

http://www.binbaz.org.sa/ 
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ً:توزيعًمفرداتًالمقررً:خامساً  
 املوضوع التاريخ ألاسبوع

 ذف وإلاضافةالجداول والحتنظيم   هـ 1474/ 14/7 ألاول 

كلمة عن طلب / ألانشطة /   مواعيد الاختبارات /مراجعها/ أهداف املادة هـ 1474/ 21/7 الثاني

 العمل وإلاخالص

 طريقة تأليفه -نشأته–التعريف بعلم أصول الفقه  هـ 1474/ 28/7 الثالث

 الخ                  ........ إعجازه–خواصه –الكتاب تعريفه  هـ 1474/ 6/4 الرابع

 أنواعها -السنة هـ 1474/ 17/4     الخامس

 (1)الاختبار الفصلي +   إلاجماع هـ 1474/ 21/4    السادس

 القياس هـ 1474/ 23/4 السابع

 قول الصحابي هـ 1474/ 4/5 الثامن

 إجازة منتصف الفصل الدراس ي الثاني هـ 1474/ 11/5 التاسع

 شرع من قبلنا هـ 1474/ 18/5 العاشر

 الاستحسان هـ 1474 /25/5 الحادي عشر

 املصلحة املرسلة هـ 1474/ 7/6 الثاني عشر

 العرف هـ 1474/ 11/6 الثالث عشر

 سد الذرائع، الاستصحاب هـ 1474/ 24/6 عشر الرابع

 (2) الاختبار الفصلي هـ 1474/ 13/6 عشر الخامس

 تنبيهات لالختبار النهائي+ مراجعة عامة  هـ 1474/ 1/3 السادس عشر

 بداية اختبارات مواد إلاعداد العام هـ 1474/ 8/3 السابع عشر


