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 املطحىي  عذد الطاعات اضم امللزر  ركم امللزر ورمشه

 )بكالىريىص(ثالث ال ضاعحان في ألاضجىع    -1-أصىل فله  ضلم 717
  

 : أهذاف امللزر 
ً
 أوال

 .ومجاخث ألادلة الشزعية ،ىل الفله_ الحعزيف ةعلم أص

 ومىاسيً علمية دكيلة. ،ية مً مصادرها ألاصلية وفم ضىابغ_الحعزيف بعزق اضحيجاط ألاخكام الشزع

_ الحعزيففففف بملاصففففذ الشففففز عة ،واملصففففاجع  الكليففففة الشففففألا حعل ففففا الشففففارع فففففي جشففففز   ألاخكففففام ،وتيففففان  ففففمىلي  ا 

ت الكحففاا والطففىة خىذل ع ففوكففذرا ا ع ففت اضففخيعاا كلففا ا الىففاص املحدففذدل و  دففاد اجخلففىل الشففزعية ل ففا واملطفف

 .واللىاعذ العامة

وكيفيففففففة الفففففففئحيذ فففففففي املطففففففا    ،األدلففففففة واللىاعففففففذ ألاصففففففىلية العامففففففةاملعزفففففففة فففففففي الفلففففففه وأصففففففىله ب_  جعميففففففم 

 اجخالفية.

 ._ إلاض ام في ثكىيً امللكة الفل ية الشألا جعين ع ت الاح  اد في كلا ا الىىاسل 

الاخفففففحالف والاثففففففاق ففففففي ألاخكفففففام الفل يفففففة ممفففففا  كطففففف  ضفففففعة ففففففي  _الحعزيفففففف باألضفففففجاا العلميفففففة الشفففففألا أدت   فففففت

 .ومزوهة في الحعام  م  اجخالف الحفكيئ،
 

 
ً
 الكحاا امللزر : ثاهيا

 كحاا الشيخ عجذالكزيم الحىيدزي 
 

 
ً
 املزاح  أهم :ثالثا

 .كحاا إلافصاح البً حجيئل -

 .إلاحماع البً املىذر -

 .الىاظز وحىة املىاظز البً كذامه روضة -

 .في أصىل الفله ألثي يع ت العذل -

 .املىافلات للشاظبألا -

 .ي في فله إلامام أخمذ البً كذامةالكاف -

 .ة في اخحالف الفل اء، مصعفى اجخًأثز اخحالف اللىاعذ ألاصىلي -

 .مىضىعة إلاحماع، ضعذي أبى خجي  -

 .ل الفله للىملةامل ذا في أصى  -

 .جغااخحالف الفل اء مصعفى د   ال أثز ألادلة املخحلف في ا في -
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ً
 :ثىس   مفزدات امللزر  : راةعا

 املىضىع الحاريخ ألاضجىع

 اجخذف و إلاضافة  هف 1477/ 7/4 ألاول 

/ ألاوشعة /   أهذاف املادل/ مزاحع ا/ مىاعيذ الاخحجارات  هف 1477/ 14/4 الثاوي

 كلمة عً ظل  العم  وإلاخالص

 ملذمة 

ومىاهج العلماء في كحابحه الحعزيف ةعلم أصىل الفله ووشأثه،  هف 1477/ 11/4 الثالث

 الحفزيم بين عم  ألاصى ي وعم  الفليه.

 الىخذل ألاو ت: هف 1477/ 18/4 الزاة 

 ألادلة املحفم ع ت حجي  ا عىذ حمي  املطلمين: اللزآن والطىة

 أوال:  اللزآن الكزيم

أخكامه، وأضلىته خىاصه داللحه ع ت ألاخكام ،بيان أهىاع  جعزيفه،

 في بيان ا

 ثاهيا: الطىة: هف 1477/ 5/5     اجخامظ

 جعزيف ا ،حجي  ا ،وأكطام ا.

 ثالثا: الحعجيم:

  اضحيجاط ألاوامز، والىىاهي مً خالل هصىص الكحاا

 والطىة.

 .الحمييز بين الىصىص اللععية والظىية الذاللة 

 الىخذل الثاهية: هف 1477/ 11/5    الطادص

 ألادلة املحفم علي ا عىذ حم ىر املطلمين:  

 إلاحماع :

 جعزيفه، حجيحه، أهىاعه ، مكان اوعلاده،مطخىذه.

 اللياص: هف 1477/ 19/5 الطاة 

العلة واجخكمة والطح   أركاهه،  زوط أركاهه، حجيحه، جعزيفه،

 والفزوق بين م،أكطام املىاط. 

 : الحعجيم هف 1477/ 16/5 الثامً
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 .حخصصةع ت مطا   إلاحماع مً خالل الكح  امل_ الىكىف 

 _ثخزيج الفزوع ع ت ألاصىل.

 

  حاسل هف 1477/ 4/6 الحاض 

_حم  ألاوصاف املدحملة للعلية وثدليل ا واضخجعاد ماال دخ  له  هف 1477/ 11/6 العا ز

 في ا.

مً ألاص    ت الفزع بىاء ع ت وحىد العلة  باللياص_ جعذ ة اجخكم 

 املحعذ ة.

 

 الىخذل الثالثة: هف 1477/ 18/6 اجخادي عشز

 ألادلة املخحلف في ا عىذ ألاصىليين:

 حجيحه. :_كىل الصخاثي

 املزاد ب ا، وحجي  ا. :_الشزائ  الطابلة

 

 أهىاعه.، حجيحه :الاضحدطان هف 1477/ 15/6 الثاوي عشز

: اضحلزاء أمثلة مً هصىص الشز عة عذل الشارع اجخكيم الحعجيم

 جعميم اجخكم   ت خكم آخز ججل  مصلخة ودرء مفطذلفي ا عً 

 

 حجي  ا، أهم  زوط العم  ب ا. ،_املصلخة املزضلة: أكطام ا هف 1477/ 7/7 الثالث عشز

: ثخج  أخكام الشزع  للىكىف ع ت ان الشز عة ا ذف   ت الحعجيم

 ثدليم مصاجع الىاص مً حل  مىفعة أو درأ مفطذل.

املزضلة وامللغال بلزا أمثلة كذ ما وفي العصز الحفزيم بين املصلخة 

 اجخاضز.

 

كابليحه للحغييئ، الفزق بيىه  _العزف: حجيحه،  زوظه ،ثلطيماثه، هف 1477/ 11/7 الزاة  عشز

 وتين إلاحماع.

 وحجي  ا. ،الذرائ : أهىاع ا_ضذ 

 :الحعجيم

 ضزا أمثلة لجعض الذرائ  وتيان اللابغ في مىع ا وفحد ا
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اجخففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففامظ 

 عشز

 ، اللىاعذ املجيية عليه.حجيحه _الاضحصخاا: أهىاعه، هف 1477/ 17/7

 الحعجيم:

اضحخزاج ثعجيلات فل ية مىذرحة ثدد اللىاعذ املجيية ع ت 

 الاضحصخاا.

طفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادص ال

 عشز

 عزض أوشعة العالجات + ثيجي ات لالخحجار الن ائي هف 1477/ 14/7

 مزاحعة عامة  هف 1477/ 1/8 عشز ة الطا


