اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة أم القرى

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

قسم
أصول الفقه

1

برنامج

املاجستري

2

أوالً  :يعتمد هذا الربنامج على أسلوب املقررات الدراسية والرسالة  ,وهو األسلوب األول من املادة الثالثة
والثالثني من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات.
ثانيًا  :خصص للمقررات الدراسية عدد (  ) 03ثالثون وحدة دراسية على فصلني دراسيني  ,وخصص
للرسالة (  ) 03عشرون وحدة دراسية ورمز هلا بالرقم ( . ) 111-977
ثالثًا  :األهداف العامة :
 )1العناية بالدراسات الشرعية املتخصصة يف الفقه واألصول.
 )0متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا حمليًا.
 )0إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة املوصلة إىل إضافات علمية جديدة.
ابعا  :املقررات الدراسية :
رً
الفصل الثاني

الفصل األول

م

اسم املقرر

رقم املقرر

الوحدات

اسم املقرر

رقم املقرر

1

أصول الفقه

111103

4

أصول الفقه

4 111101

0

مقاصد الشريعة

111113

4

ختريج الفروع على األصول 0 111140

0

ختريج الفروع على األصول

111140

4

فقه مقارن

0 111114

4

فقه مقارن

111111

0

دراسة يف مصادر األصول

0 111110

1

منهج البحث

111137

0

التخريج ودراسة األسانيد 0 130140

1

منهج التحقيق

111113

1

اجملموع
الرسالة

19
111177

3

الوحدات

اجملموع

10

عدد الوحدات

03

مفردات

برنامج املاجستري

4

الفصل
الدراسي
األول

5

أصول
الفقه

6

مقرر أصول الفقه
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-103 :
أوًل :األهداف:
ا

 .1تعريف الطالب بعلم أصول الفقه وأمهيته واحملاور اليت يدور حوهلا  ,ومثرته  ,وموقفه من خصائص
الشريعة اإلسالمية.
 .0كيفية استنباط األحكام الشريعة من األدلة املختلفة.
 .0تنمية مهارات الطالب يف التعامل مع الوقائع والنوازل املختلفة ,وكيفية إدخاهلا حتت القواعد
األصولية.
 .4التعرف على مصادر هذه املادة وكيفية التعامل مع هذه املصادر.
ثانياا :المنهج:
جديدا يرى
ألستاذ املقرر أن خيتار مخسة على األقل من املوضوعات اآلتية أو أن يضيف موضوعا ً
أمهيته.
 -1من مباحث الحكم:
تقسيمات الواجب املختلفة ,وماال يتم الوجب إال به.
 -2من مباحث السنة:
حجية خري اآلحاد ,خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى ,تعارض خرب اآلحاد مع ظواهر الكتاب أو
السنة املتواترة أو القياس.
 -3ومن مباحث األلفاظ:
تقسيم اللفظ إىل مفرد ومركب ,واملفرد إىل كلي وجزئي ,املشرتك اللفظي – تعريف االشرتاك-
حكم العمل به يف معنييه أو معانيه .والفرق بينه وبني اجملاز.
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 -4ومن مباحث األمر:
تعريف األمر ,داللته على الفور أو على الرتاخي ,أو املرة أو التكرار ,واألمر بعد احلظر.
 -5ومن مباحث النهي:
تعريف النهي وصيغته ,وداللته على فساد املنهي عنه أو عدم داللته.
 -6ومن مباحث العام:
تعريفه ,صيغه ,عموم املقتضى وخصوصه ,العطف على العام وحكمه.
 -7ومن مباحث التخصيص:
تعريفه ,والغاية اليت ينتهي إليها ,أدلة التخصيص.
 -8ومن مباحث المطلق والمقيد:
تعريف كل منهما ,أحوال محل املطلق على املقيد وحكم كل حال منها.
ثالثاا :المراجع:
يرتك ألستاذ املقرر اختيار الكتاب أو الكتب املناسبة لكل موضوع أو مسألة من املوضوعات
واملسائل اليت خيتار تدريسها من حيث جودة عرض املسألة ,وحتريرها واستيفاء أدلتها ,واملناقشة الواردة عليها
من الكتب اآلتية:
 .1املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني حممد بن علي الطيب البصري املعتزيل تويف سنة 401ه.
 .0شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب للقاضي عضد الدين وامللة عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي
املتوىف 101ه.
 .0الع ّدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي املتوىف سنة 414ه.
 .4اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي املتوىف سنة
113ه.
 .1التمهيد يف أصول الفقه لإلمام حمفوظ بن أمحد أيب اخلطاب احلنبلي املتوىف سنة 113ه.
 .1املستصفى يف علم أصول الفقه أليب حامد حممد بن حممد الغزايل املتوىف سنة 131ه.
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 .9احملصول يف علم األصول لفخر الدين حممد بن عمر الرازي املتوىف سنة 131ه.
 .4شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة
144ه.
 .7كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري
املتوىف سنة 903ه.
 .13هناية السول شرح منها الوصول جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي املتوىف سنة 990ه.
 .11شرح الكوكب املنري املسمى  :خمتصر التحرير يف أصول الفقه للشيخ حممد بن أمحد بن عبد
العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار املتوىف 790ه.
 .10شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف املتوىف سنة 911ه.

9

مقاصد
الشريعة

11

مقرر مقاصد الشريعة
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-113 :

أوًل :األهداف
ا
 تعريف الطالب مقاصد الشريعة ,وأقسامها ,ومقاصد املكلفني وأقسامها وصلة هذه األقسام
باحلكم الشرعي.
 تنمية عالقة الطالب بأصول الفقه والوقوف على نوزه.
 تكوين ملكة املناقشة واملوازنة واالستنباط عند الطالب.
 تنمية مهارات الطالب يف التعامل مع مصادر أصول الفقه ومراجعه.
ثانياا :المنهج:
 -1املقصد وصلته باحلكم الشرعي.
 -0تقسيم مقاصد الشارع من األحكام الشرعية وبيان احلكم إذا تعارضت.
 -0مقاصد املكلفني وتقسيمها وبيان احلكم إذا خالف مقصد املكلف مقصد الشارع يف
العقود والتصرفات.
 -4الكالم بإجياز عن سد الذرائع واحليل بقسميها.
ثالثاا :المراجع:
 -1املوافقات أليب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب ( ت  973هـ ).
 -0إعالم املوقعني عن رب العاملني حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ( ت  911هـ ).
 -0قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ( ت  113هـ ).

11

تخريج
الفروع على
األصول

12

مقرر ختريج الفروع على األصول
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-140 :

أوًل :األهداف:
ا
 تعريف الطالب بعلم ( ختريج الفروع على األصول ) وأمهيته ,ونشأته ,وتطوره ,وتطرق التأليف
فيه ,وعالقته بعلمي الفقه واألصول ,وأهم أسباب اخلالف بني العلماء.
 تنمية مهارات الطالب يف كيفية استخرا الفروع الفقهية من القواعد األصولية.
 تعريف الطالب بكيفية إدخال الوقائع والنوازل املتجددة حتت القواعد األصولية.
 تنمية مهارات الطالب يف التعامل مع املصادر األصيلة املتعلقة هبذا العلم.
ثانياا :المنهج:
 -1مقدمة يف التعريف بالعلم ويتضمن العناصر التالية:
أ -التعريف بعلم ختريج الفروع على األصول.
ب -أمهية هذا العلم.
 نشأته وتطوره ,وطرق التأليف فيه.د -مصادره والتعريف هبا.
هـ  -عالقته بعلم الفقه وعلم األصول.
و – الفرق بينه وبني علمي األشباه والنظائر ,والفروق.
 -0أهم أسباب االختالف يف الفروع.
 -0تدرس القواعد املختلف فيها من طرق داللة األلفاظ على األحكام وهي :
 -1مفهوم املوافقة ,وحجيته.
 -0مفهوم املخالفة ,وحجيته.
 -0عموم املقتضى.
ثالثاا :المراجع:
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-1
-0
-0
-4
-1
-1
-9

تأسيس النظر أليب زيد الدبوسي ( ت  403هـ ).
ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين ( ت  111هـ ).
مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول أليب عبد اهلل حممد التلمساين ( ت 991
هـ ).
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول جلمال الدين األسنوي ( ت  990هـ ).
القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية البن اللحام ( ت  430هـ
).
خمتصر من قواعد العالئي  ,وكالم األسنوي  ,أليب الثناء نور الدين حممد بن حممود بن
أمحد احلموي الفيومي املعروف بابن اخلطيب الدهشة.
أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ملصطفى سعيد اخلن.
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فقه
مقارن
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مقرر الفقه املقارن
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-111 :
أوًلا  :األهداف :

اخلرو بالدراسة الفقهية من نطاقها املذهيب احملدد إىل نطاق أرحب ,حيث تقضي دراسة هذا املقرر

-1

الدخول إىل آفاق مجيع املذاهب الفقهية املعتربة ,فيكون لدى الدارس الفرصة ليقف على القواعد
واألصول املقررة لدى كل إمام يف جمال استنباطه لألحكام من أدلتها وبذلك تؤسس لديه ملكة
البحث واالجتهاد يف اختيار األرجح يف املسألة املختلف فيها ,بعد أن يستوعب أسباب اخلالف
فيها وآراء السابقني وأدلة كل رأي ,واملناقشات اليت وردت عليها.
تساعد دراسة هذا املقرر على احنسار نزعة اجلمود والتعصب لدى بعض املنتسبني إىل الفقه املذهيب,

-0

تلك النزعة اليت قد تصل يف بعض األحيان إىل تقدمي قول على صريح األدلة ,وحماولة إضعافها
بشىت الوسائل.
يقف الدارس هلذا املقرر على ما متيزت به الشريعة اإلسالمية من مشول ويسر وذفك من خالل

-0

إحاطته باآلراء املتعددة يف املسألة الواحدة ,فيأخذ بالرأي املناسب ملا يعرض له من وقائع ,كما
تعينه على الوصول إىل حكم ما يستجد من قضايا.
ثانياا  :المنهج :
( أ ) المسائل الفقهية المقترحة
م

املس ـ ـ ــألة

م

املس ـ ــألة

1

بيع املراحبة لآلمر بالشراء

0

شركة املضاربة

0

االحتكار والتسعري

4

دور الويل يف النكاح ( إجبار البكر البالغة على الزوا )

1

الكفاءة بني الزوجني

1

تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية

9

التفريق بني الزوجني

4

القصاص بني املسلم وغري املسلم

7

إقامة احلدود على املعاهد واملستأمن

 13ارتكاب املسلم ما يوجب العقوبة يف دار الكفر
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 11زيادة التعزي عن احلد

 10التعزير باملال

 10شهادة غري املسلم

 14اجلمع بني الصالتني

 11السفر املبيح للفطر

(ب) طريقة التدريس
خيتار األستاذ ست مسائل على األقل من املسائل السابقة وألستاذ املقرر أن يضيف على املنهج

-1

بعض املسائل اليت يرى أهنا مهمة وتستحق الدراسة والبحث.
-0

الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف مذهب.

-0

االستعانة بأمهات الكتب الفقهية اليت هتتم باألدلة وطرق االستنباط ,وربط الفروع باألصول.

-4

رجوع الطالب إىل كتب آيات األحكام وأحاديث األحكام وكتب شروح احلديث.

-1

دراسة املوضوع يف مصادر الفقه املقارن املتخصصة بقصد املقارنة بني جمموع املعلومات املتحصلة
عن املذاهب يف مصادرها األصيلة وبني ما تضمنته هذه املصادر ,وذلك للنظر يف صحة العزو
واستيفاء األدلة مث االستفادة من طرقهم يف النقد واملعارضة والرتجيح أو التوفيق.

ثالثاا  :المراجع :
أ-

الكتب المعتمدة في المذاهب المختلفة.

ب -كتب الفقه المقارن.
 .1احلاوي الكبري لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف سنة 413ه.
 .0اجملموع شرح املهذب حملي الدين حيىي بن شرف النووى املتوىف سنة 191ه.
 .0املغين ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي املتوىف 103ه.
 .4اإلفصاح عن معاين الصحاح ليحىي بن حممد بن هبرية بن سعد احلنبلي املتوىف سنة 113ه.
 .1بداية اجملتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد املتوىف سنة 171ه.
 .1السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار حملمد بن علي بن حممد الشوكاين املتوىف سنة 1013ه.
 .9الذخرية لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف املالكي املتوىف سنة 144ه.
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 .4اإلشراف على مسائل اخلالف لعبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي املالكي تويف سنة 400ه.
ج -كتب آيات وأحاديث األحكام وشروحها
د -كتب التخريج
 .1نصب الراية ألحاديث اهلداية لعبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي املتوىف سنة 910ه.
 .0تلخيص احلبري ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة 410ه.
 .0تنقيح التحقيق حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي املتوىف سنة 944ه.
 .4الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين تويف سنة 410ه.
 .1ختريج أحاديث األم ألمحد بن احلسني بن علي النيسابوري البيهقي املتوىف سنة 414ه.
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منهج
البحث
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مقرر منهج البحث
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-137 :
أوًل :األهداف:
ا
-1

التعريف بالبحث العلمي وشرائط منهجه السليم.

-0

بيان خطته وطرق إجنازه وأنواع مصادره.

-0

التأكيد على أمهية مجع املعلومات وتسجيلها والتوثيق بأمانة ,واستعمال العالمات
واملصلحات والرموز.

-4

التدريب على كتابة البحث وفق منهج سليم يفضي إىل إضافة جديدة.

ثانياا :المنهج:
الجانب النظري:
 البحث العلمي ( مدلوله ,خصائصه ,املوضوعية ,املنهجية ).
 البحث اجلامعي ( درجاته ,ومقارنته بالتقرير وبالتأليف ,واإلشراف ).
 مصادر البحث ( أمهيتها ,أنواعها ,وسائل التعرف عليها ).
 اختيار املوضوع ( ما يراعى يف االختيار ويف وضع اخلطة ).
 مجع املعلومات وتدوينها.
 توثيق املعلومات وطرق التهميش.
 املسودة ومراجعتها ( التصحيح والتهذيب واإلضافة ).
 املقدمة واخلامتة.
 الفهارس واجلداول واملالحق.
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 البحث يف شكله األخري ( تعليمات الطبع ,وترتيب الرسالة ).
الجانب التطبيقي:
يكلف الطلبة بإجناز حبث على األقل ( موضوعه أصويل لطلبة األصول ,وفقهي لطلبة الفقه ),
ويوجه األستاذ الطلبة إىل دراسة املوضوع ومجع املادة من مصادرها ,وإىل وضع خطته ,ويكتبون مطبقني ما
درسوه يف اجلانب النظري.
ويوضح األستاذ يف مرحلة التطبيق ما ينبغي تفاديه يف حبوص الفقه وأصوله ( .مثل االعتماد على املراجع
غري األصيلة ,واألخذ بواسطة ,واالحتفال باألقوال الشاذة والضعيفة ,واالستطراد والتكرار. ) ..
ثالثاا :المراجع:
 .1كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة اإلسالمية د .عبد
الوهاب أبو سليمان.
 .0منهج البحث األديب .د .علي جواد الطاهر.
 .0البحث الفقهي طبيعته أصوله ,ومصادره مع املصطلحات الفقهية يف املذاهب األربعة .د.
إمساعيل سامل عبد العال (1774م).
 .4منهج البحث يف الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه .د .عبد الوهاب أبو سليمان.
 .1مناهج البحث وحتقيق الرتاث .د .أكرم ضياء العمري.
 .1منهج البحث وحتقيق النصوص .د .حيىي وهيب اجلبوري.
 .9منهج البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية .د .عبد الوهاب أبو سليمان.
 .4البحوث األدبية منهاجها ومصادرها .د .حممد عبد املنعم خفاجي.
 .7البحث األديب طبيعته ,أصوله ,ومصادره .د .شوقي ضيف.
 .13منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيني .د .ثريا عبد الفتاح ملحس.
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منهج
التحقيق
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مقرر منهج التحقيق
عدد الوحدات 1 :

رقم 111-113 :
أوًل :األهداف:
ا
-1

تعريف الطالب بأمهية الرتاث الفقهي واألصويل املخطوط.

-0

تدريب الطالب على أنسب الطرق لتحقيقه وخدمة نصوصه وإثرائه بالتعليقات.

-0

بث الولوع هبذا الرتاث لإلقبال عليه دراسة وحتقي ًقا وتعري ًفا مبؤلفيه.

-4

اإلرشاد إىل طرق تيسر تناول الرتاث واالستفادة منه.

ثانياا :المنهج:
 )1مقدمات تمهيدية.
أ-

حملة تارخيية عن نشأة التصنيف يف العلوم اإلسالمية ,وتطوره.

ب -جماالت التصنيف يف الفقه وفنونه.
د-

أمهية الرتاث الفقهي واألصويل ,ومدى ارتباطه بواقع املسلمني.
كتب إحصاء العلوم.

 )2التعريف بالتحقيق.
أ-

مفهوم التحقيق واستعماالت عبارته.

ب -باملراد بالتحقيق يف االستعمال املعاصر.
-

مظاهر العناية بالتحقيق منذ نشأة التأليف لدى القدماء من أعالم اإلسالم.

 )0الهدف من التحقيق.
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أ -نشر املعرفة األصيلة وإحياء الرتاث العلمي.
صحيحا لالستفادة من مضمونه.
سليما
ً
ب -العناية بالنص القدمي وإبرازه ً
 توضيح النص باحلواشي املناسبة ,إن احتا إىل ذلك.د -جعله يف متناول قرائه من أهل االختصاص وغريهم ,وذلك بعمل الفهارس والكشافات
واملالحق وحنوها.
 )1االستعداد لمهمة التحقيق.
أ-

ثقافة احملقق ومستواه العلمي.

ب -اختيار النص املراد حتقيقه ,وما يراعى فيه.
-

التعرف إىل فهارس املخطوطات وطرق عرضها.

د-

مراكز جتميع املخطوطات ومصوراهتا يف اململكة العربية السعودية وخارجها.

ه-

املعاجم اليت فهرست املطبوع من كتب الرتاث.

و-

أنواع اخلطوط القدمية والتمييز بينها.

ز-

الرموز واإلشارات اليت يصادفها احملقق مما استعمله األقدمون الختصار األلفاظ واجلمل اليت
تتكرر مرات.

ح-

الكتب اليت ترشد إىل غريها من املصادر ( يف الرتاجم وغريها ).

ط -املصادر املعتمدة يف املذاهب الفقهية املعتربة.
ي -املصادر املعتمدة يف املذاهب الفقهية املعتربة ويف أصول الفقه.
 )2تحقيق المخطوطات في الرسائل الجامعية.
أ-

اإلملام مبا حقق من كتب الرتاث الفقهي يف جامعات اململكة وغريها.

ب -ما يراعى يف اختيار املخطوط ( املوضوع ,املؤلف ,احلجم ,إخل.) ..
-

عرض بعض خطط التحقيق ونقدها.

 )3األقسام الكبرى لعمل المحقق في كل كتاب.
أ-

التقدمي للنص موضوع التحقيق.
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ب -العناية بالنص (أ) متنًا و (ب) تعلي ًقا.
-

صنع الفهارس ( تنوعها ومناسبتها ملوضوع الكتاب ).

 )4عمل احملقق بعد اختيار الكتاب وقبل الشروع يف حتقيق النص.
أ-

حتقيق عنوان الكتاب.

ب -حتقيق نسبته إىل املؤلف.
-

مجع نسخ املخطوط.

د-

املوازنة بني النسخ الختيار النسخة األم إن وجدت.

ه-

ترتيب النسخ وما يراعى يف ذلك مما متتاز به كل واحدة.

و-

قراءة الكتاب ومعرفة مصادره اليت ينقل منها وأسلوبه وميزاته.

 )5خطوات تحقيق النص.
أ-

نسخ املخطوط ,مع العناية بسالمته وصحته وعالمات ترقيمه وحسن توزيعه ,وضبطه,
وشكل ما حيتا إىل الشكل فيه.

ب -مقابلة النسخ واإلشارة إىل أهم الفروق اليت هلا أثر يف املعىن ,وإىل ما ميكن أن يكون يف
املخطوط من خرم أو بياض أو طرر.
-

التعاليق اليت خيدم هبا احملقق النص:
 عزو اآليات القرآنية.
 ختريج األحاديث النبوية الشريفة.
 توثيق نسبة األبيات الشعرية إىل قائليها.
 التعريف باألعالم.
 التعريف باألماكن وبالكتب.
 توثيق النقول ومقابلتها باألصول املنقولة منها.
 شرح الغريب يف اللغة واملصطلحات يف الفن الذي ينتمي الكتاب له.
25

 التعريف باألعالم والكتب واألماكن والعبارات احلضارية.
 اإلشارة إىل ما قد يكون يف النص من أخطاء ,وإصالح ما كان منها من عمل النساخ
مفسد للمعىن.
 )6وضع فهارس.
بعد حتقيق النص تصنع الفهارس املناسبة التفصيلية خدمة ه وتيسريا للتناول.
 )7موضوعات الدراسة التي يقدم بها المحقق للنص.
أ -التعريف باملؤلف مع الرتكيز على ثقافته املتصلة مبوضوع املخطوط وبيان مكانته العلمية وروافد
ملكته وأثره يف احلركة العلمية واحلياة الثقافية بنشاطه يف التصنيف والتدريس وبوظائفه ,وأثره
العوامل الثقافية والعالقات املتنوعة عليه.
ب -التعريف بالكتاب موضوع التحقيق.
 ( موضوعه ,أسلوبه ,قيمته ,نقده ,أمهيته بني كتب فنه ,إبراز ميزاته ,توثيق نسبته إىل مؤلفه,مدى اعتماد من جاء بعده عليه ,وصف نسخة املخطوطة ).
د -منهج احملقق يف حتقيق الكتاب.
ه -عرض صفحات من النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق.
ملحوظات:
 .1مفردات هذا املنهج مل تعرض التفاصيل اليت أفاضت يف بياهنا كتب منهج التحقيق.
 .0املخطوطات يف الغالب نسخها غري مؤلفيها ممن خيتلف مستواهم العلمي ,هلذا دخلها التصحيف
والتحريف ونسبت أحيانا إىل غري مؤلفيها ,وعلى احملقق أن ينتبه لذلك ,ويقيم النص سليما دون
تدخل يغري عبارته ,أو حيسن أسلوبه.
 .0على األستاذ أن يوضح جمال حترك احملقق يف التحقيق والتعليق ,حىت ال يتجاوز حدوده.
نصوصا تراثية قصرية يقوم كل طالب بتحقيق نص
 .4خيتار األستاذ – بعد دراسة مفردات املنهج –
ً
منها لتطبيق ما تلقوه يف املسائل النظرية.
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 .1يوجه الطلبة يف احلصص األخرية من الفصل الدراسي إىل نقد بعض الكتب احملققة ,كما يوجههم
إىل حضور مناقشات أطاريح حققت يف نطاقها نصوص.
 .1يؤكد مدرس هذا املقرر أن احملقق الناجح هو الذي يقيم النص بالصورة اليت أرادها مؤلفه ,أو
بالصورة القريبة منها.
 .9يوجه األستاذ الطلبة إىل املوازنة بني كتب حققها بعض املستشرقني وبني كتب حققها غريهم ممن
هلم عناية بإثراء النص بالتعليقات املفيدة.
ثالثاا :المراجع:
 .1حتقيق النصوص ونشرها ,عبد السالم حممد هارون.
 .0أسس حتقيق الرتاث العريب ومناهجه ,جلنة خمتصة باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( معهد
املخطوطات العربية ) .
 .0حماضرات يف حتقيق النصوص د .أمحد حممد اخلراط.
 .4مناهج البحث وحتقيق الرتاث ,أكرم ضياء العمري.
 .1منهج البحث وحتقيق النصوص ,د .حيىي وهيب اجلبوري.
 .1تصحيح الكتب وضع الفهارس املعجمة وكيفية ضبط الكتاب أمحد شاكر.
 .9الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ,ألمحد زكي باشا .بتقدمي د .عبد الفتاح أبو غدة.
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الفصل
الدراسي
الثاني
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أصول
الفقه
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مقرر أصول الفقه
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-101 :
أوًل :األهداف:
ا

 .1تعريف الطالب بعلم أصول الفقه وأمهيته واحملاور اليت يدور حوهلا  ,ومثرته  ,وموقفه من خصائص
الشريعة اإلسالمية.
 .0كيفية استنباط األحكام الشريعة من األدلة املختلفة.
 .0تنمية مهارات الطالب يف التعامل مع الوقائع والنوازل املختلفة ,وكيفية إدخاهلا حتت القواعد
األصولية.
 .4التعرف على مصادر هذه املادة وكيفية التعامل مع هذه املصادر.
ثانياا :المنهج:
ألستاذ املقرر أن خيتار أربع موضوعات للدراسة مما يأيت:

 -1من مباحث المنطوق والمفهوم:

بيان معىن كل منهما وأقسامه بصفة إمجالية مث دراسة موضوع مفهوم املخالفة وأنواعه بالتفصيل.

 -2ومن مباحث القياس :مسالك العلة وقوادحها.
 -3االستصحاب  :معناه وأقسامه.

 -4المصالح :معناها وأقسامها وحجية المصالح المرسلة.
 -5قول الصحابي  :معناه وموقف العلماء من حجيته.

 -6التعارض والترجيح معنى كل منهما وموقف العلماء من كيفية التعامل معهما.
ثالثاا :المراجع:
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خيتار أستاذ املقرر الكتاب أو الكتب املناسبة يف املوضوعات أو املسائل املختارة من حيث جودة
عرض املسألة ,وحتريرها واستيفاء أدلتها ,واملناقشة الواردة عليها من الكتب اآلتية:
 .1املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني حممد بن علي الطيب البصري املعتزيل تويف سنة 401ه.
 .0شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب للقاضي عضد الدين وامللة عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي
املتوىف 101ه.
 .0الع ّدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي املتوىف سنة 414ه.
 .4اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي املتوىف سنة
113ه.
 .1التمهيد يف أصول الفقه لإلمام حمفوظ بن أمحد أيب اخلطاب احلنبلي املتوىف سنة 113ه.
 .1املستصفى يف علم أصول الفقه أليب حامد حممد بن حممد الغزايل املتوىف سنة 131ه.
 .9احملصول يف علم األصول لفخر الدين حممد بن عمر الرازي املتوىف سنة 131ه.
 .4شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة
144ه.
 .7كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري
املتوىف سنة 903ه.
.13هناية السول شرح منها الوصول جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي املتوىف سنة 990ه.
.11شرح الكوكب املنري املسمى  :خمتصر التحرير يف أصول الفقه للشيخ حممد بن أمحد بن عبد
العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار املتوىف 790ه.
.10شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف املتوىف سنة 911ه.

31

تخريج
الفروع على
األصول
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مقرر ختريج الفروع على األصول
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-140 :

أوًل :األهداف:
ا
 تعريف الطالب ببعض القواعد األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ ,وبعض األدلة الشرعية
املختلف فيها ,وأثرها يف الفروع الفقهية.
 تنمية مهارات الطالب يف إدخال املستجدات والنوازل حتت القواعد األصولية ,حىت تظهر
حماسن الشريعة اإلسالمية ,وسعتها وصالحيتها لكل زمان ومكان.
 تدريب الطالب على التعامل مع املصادر واملراجع املختلفة وكيفية استخرا املوضوعات منها.
ثانياأ :المنهج:
 -1القواعد املتصلة بالعام واخلاص ,والتخصيص ,واملطلق واملقيد.
 -0األدلة الشرعية اخلالفية التالية :
أ -االحتجا بالقراءة الشاذة.
ب -االحتجا باملرسل.
_ العمل خبرب الواحد إذا خالف القياس.
د -جريان القياس يف احلدود والكفارات.
ه -حجية االستحسان.

ثالثاا :المراجع:
 .1تأسيس النظر أليب زيد الدبوسي ( ت  403هـ ).
 .0ختريج الفروع على األصول لشهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين ( ت  111هـ ).
 .0مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول أليب عبد اهلل حممد التلمساين ( ت  991هـ ).
 .4التمهيد يف ختريج الفروع على األصول جلمال الدين األسنوي ( ت  990هـ ).
 .1القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية البن اللحام ( ت  430هـ ).
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 .1خمتصر من قواعد العالئي  ,وكالم األسنوي  ,أليب الثناء نور الدين حممد بن حممود بن أمحد
احلموي الفيومي املعروف بابن اخلطيب الدهشة.
 .9أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء ملصطفى سعيد اخلن.

34

فقه
مقارن
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مقرر الفقه املقارن
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-114 :
أوًلا  :األهداف :

اخلرو بالدراسة الفقهية من نطاقها املذهيب احملدد إىل نطاق أرحب ,حيث تقضي دراسة هذا املقرر

-1

الدخول إىل آفاق مجيع املذاهب الفقهية املعتربة ,فيكون لدى الدارس الفرصة ليقف على القواعد
واألصول املقررة لدى كل إمام يف جمال استنباطه لألحكام من أدلتها وبذلك تؤسس لديه ملكة
البحث واالجتهاد يف اختيار األرجح يف املسألة املختلف فيها ,بعد أن يستوعب أسباب اخلالف
فيها وآراء السابقني وأدلة كل رأي ,واملناقشات اليت وردت عليها.
تساعد دراسة هذا املقرر على احنسار نزعة اجلمود والتعصب لدى بعض املنتسبني إىل الفقه املذهيب,

-0

تلك النزعة اليت قد تصل يف بعض األحيان إىل تقدمي قول على صريح األدلة ,وحماولة إضعافها
بشىت الوسائل.
يقف الدارس هلذا املقرر على ما متيزت به الشريعة اإلسالمية من مشول ويسر وذفك من خالل

-0

إحاطته باآلراء املتعددة يف املسألة الواحدة ,فيأخذ بالرأي املناسب ملا يعرض له من وقائع ,كما
تعينه على الوصول إىل حكم ما يستجد من قضايا.
ثانياا  :المنهج :
( أ ) المسائل الفقهية المقترحة
م

املس ـ ــألة

م

املس ـ ـ ــألة

1

واجبات احلج ( وقت رمي اجلمرات ,املبيت ) 0

0

زكاة التجارة – زكاة الدين

4

زكاة األسهم والسندات

1

ضمان الطبيب

1

علة الربا يف النقدين

9

بيع املغيبات

4

مالية املنافع

7

حكم الوفاء بالوعد

 13طالق السكران والغضبان

طواف احلائض
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 11احلرابة

 10أحكام املستحاضة واملتحرية يف العبادات والعدة

 10إحداد املرأة على زوجها

 14حكم التعامل باألسهم والسندات

 11التعويض عن اخنفاض قيمة العمالت يف املبيعات اآلجلة والديون

(ب) طريقة التدريس
خيتار األستاذ ست مسائل على األقل من املسائل السابقة مما مل يدرسه الطالب يف مستوى سابق

-1

يف املرحلة وألستاذ املقرر أن يضيف على املنهج بعض املسائل اليت يرى أهنا مهمة وتستحق الدراسة
والبحث.
-9

الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف مذهب.

-4

االستعانة بأمهات الكتب الفقهية اليت هتتم باألدلة وطرق االستنباط ,وربط الفروع باألصول.

-7

رجوع الطالب إىل كتب آيات األحكام وأحاديث األحكام وكتب شروح احلديث.

 -13دراسة املوضوع يف مصادر الفقه املقارن املتخصصة بقصد املقارنة بني جمموع املعلومات املتحصلة
عن املذاهب يف مصادرها األصيلة وبني ما تضمنته هذه املصادر ,وذلك للنظر يف صحة العزو
واستيفاء األدلة مث االستفادة من طرقهم يف النقد واملعارضة والرتجيح أو التوفيق.
ثالثاا  :المراجع :
أ-

الكتب المعتمدة في المذاهب المختلفة.

ب -كتب الفقه المقارن.
 .1احلاوي الكبري لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف سنة 413ه.
 .0اجملموع شرح املهذب حملي الدين حيىي بن شرف النووى املتوىف سنة 191ه.
 .0املغين ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي املتوىف 103ه.
 .4اإلفصاح عن معاين الصحاح ليحىي بن حممد بن هبرية بن سعد احلنبلي املتوىف سنة 113ه.
 .1بداية اجملتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد املتوىف سنة 171ه.
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 .1السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار حملمد بن علي بن حممد الشوكاين املتوىف سنة
1013ه.
 .9الذخرية لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف املالكي املتوىف سنة 144ه.
 .4اإلشراف على مسائل اخلالف لعبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي املالكي تويف سنة
400ه.
ج -كتب آيات وأحاديث األحكام وشروحها
د -كتب التخريج
 .1نصب الراية ألحاديث اهلداية لعبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي املتوىف سنة 910ه.
 .0تلخيص احلبري ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة 410ه.
 .0تنقيح التحقيق حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي املتوىف سنة 944ه.
 .4الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين تويف سنة
410ه.
 .1ختريج أحاديث األم ألمحد بن احلسني بن علي النيسابوري البيهقي املتوىف سنة 414ه.
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دراسة
في مصادر
أصول الفقه
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مقرر دراسة يف مصادر أصول الفقه
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-110 :

أوًل :األهداف:
ا
 -1بيان أمهية علم صول الفقه ,وطرق التصنيف فيه.
 -0التعريف باملصادر األصيلة اليت ألفت يف األصول ومبناهجها ,ومبؤلفيها.
 -0تزويد الطلبة بأهم املصادر اليت يستعملها الباحث يف جمال أصول الفقه.

ثانياأ :المنهج:
أ -التعريف مبصادر أصول الفقه عند املتكلمني.
ب -التعريف مبصادر أصول الفقه عند األحناف.
 التعريف مبصادر أصول الفقه يف مدرسة اجلمع بني املصطلحني.تشتمل عناصر هذا التعريف على النقاط التالية :
 التعريف باملؤلف وبيان تأثره بعقيدته ومذهبه الفقهي. أمهية الكتاب. منهج املؤلف وبيان تأثره بعقيدته ومذهبه الفقهي. خصائصه العلمية. -األعمال العلمية اليت تتابعت عليه.

ثالثاا :المراجع:
أ -يختار األستاذ للدراسة من هذه الالئحة ما يسمح به الوقت على أن يشمل اختياره كتبا
تمثل جميع المدارس ( طريقة المتكلمين ,وطريقة األحناف ,وطريقة الجمع بينهما ).
-

الرسالة ,لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ( ت  034هـ ).
املعتمد يف أصول الفقه ,أليب احلسني حممد بن علي البصري ( ت  401هـ ).
اإلحكام يف أصول األحكام ,أليب حممد علي بن حزم األندلسي ( ت  411هـ ).
أصول السرخسي ,أليب بكر حممد السرخسي ( ت  473هـ ).
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-

العدة يف أصول الفقه ,أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء ( ت  414هـ ).
التبصرة ,إلبراهيم بن علي الفريوزآبادي الشريازي ( ت  491هـ ).
إحكام الفصول يف علم األصول ,أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ( ت  494هـ ).
الربهان يف أصول الفقه ,لعبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ( ت  494هـ ).
قواطع األدلة ,ملنصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ( ت  447هـ ).
املستصفى يف علم األصول ,أليب حامد حممد الغزايل ( ت  131هـ ).
التمهيد يف أصول الفقه ,أليب اخلطاب حمفوظ الكلوذاين ( ت  113هـ ).
الواضح يف أصول الفقه ,أليب الوفاء علي بن عقيل ( ت  110هـ ).

-

احملصول يف علم األصول ,للفخر حممد بن عمر الرازي ( ت  131هـ).
اإلحكام يف أصول األحكام ,أليب احلسن علي اآلمدي ( ت  101هـ).
الكاشف عن شرح احملصول ,لشمس الدين عبد العزيز األصفهاين ( ت  194هـ).
نفائس األصول يف شرح احملصول ,للشهاب أمحد القرايف ( ت  144هـ ).
شرح تنقيح الفصول ,للشهاب أمحد القرايف ( ت  144هـ ).
بديع النظام اجلامع بني البزدوي واإلحكام,ألمحد بن علي مظفر الدين الساعايت (ت 174هـ).
كشف األسرار شرح املصنف على املنار ,أليب الربكات عبد اهلل النسفي ( ت  913هـ).
شرح خمتصر الروضة ,لنجم الدين سليمان الطويف ( ت  911هـ ).
كشف األسرار ,لعالء الدين عبد العزيز أمحد البخاري ( ت  903هـ ).
التوضيح شرح التنقيح ,لعبيد اهلل بن مسعود صدر الشريعة ( ت  949هـ ).
شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ,لعبد الرمحن بن أمحد اإلجيي ( ت  911هـ ).
هناية السول يف شرح املنها  ,جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي ( ت  990هـ ).
املوافقات يف أصول الشريعة ,أليب إسحاق إبراهيم الشاطيب ( ت  973هـ ).
البحر احمليط ,لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي ( ت  974هـ ).
فتح الغفار شرح املنار ,لزين الدين بن إبراهيم بن جنيم ( ت  793هـ ).
شرح الكوكب املنري ,حملمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي ( ت  790هـ ).
تيسري التحرير شرح كتاب التحرير ,حملمد بن أمني أمري بادشاه ( ت  749هـ ).
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 اآليات البينات ,ألمحد بن قاسم العبادي ( ت  774هـ ). -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من األصول ,حملمد بن علي الشوكاين ( ت  1011هـ ).

ب -كتب تتعرض لتاريخ علم األصول:

 الفكر األصويل ,لعبد الوهاب أبو سليمان. أصول الفقه تارخيه ورجاله ,لشعبان حممد إمساعيل. -املقدمة لعبد الرمحن بن خلدون (ت  434هـ ).
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التخريج
ودراسة األسانيد
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التخريج ودراسة األسانيد
عدد الوحدات 0 :

رقم 130-140 :

أوًل :األهداف:
ا
 -1تعويد الطالب على توثيق النصوص وعزوها إىل مصادرها بالرجوع إىل تلك املصادر والوقوف
مباشرا.
عليه وقوفًا ً
 -0التحقق من صحة األحاديث واآلثار اليت يتناوهلا الطالب يف أحباثهم بدراسة أسانيدها ومعرفة
أحواهلا قوة وضع ًفا.
 -0تربية ملك النقد احلديثي لدى الطالب باختيار مناذ من األحاديث واآلثار لدراستها
وخترجيها وبيان درجاهتا.

ثانياأ :المنهج:
وينقسم إلى قسمين :

أ – الجانب النظري  ,ويشمل :
اصطالحا واالرتباط والوثيق بني التخريج ودراسة األسانيد.
أوال  :التعريف بالتخريج لغة و
ً

ثانيا  :التعريف بطائفة من كتب التخريج عامة.
ثالثا :طرق معرفة مواضع احلديث :

األول  :عن طريق معرفة راوي احلديث من الصحابة.
الثانية  :عن طريق معرفة أول لفظ ( طرف ) من منت احلديث.
الثالثة  :عن طريق معرفة كلمة مشتقة من منت احلديث.
الرابعة  :عن طريق معرفة موضوع احلديث.
اخلامسة  :عن طريق النظر يف حال احلديث متنا وسندا.

رابعا  :االعتبار باملتابعات والشواهد ,ومن تقبل منهم.
ً

خامسا :دراسة رجال األسانيد ومعرفة مصادرها ويتبع ذلك :
ً

دراسة ترمجة الراوي وكيفية إخراجها من كتب الرجال واخلرو مبحصلة أقوال النقاد ,ويعتمد يف ذلك
على :
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-1
-0

قول احلافظ ابن حجر يف ( تقريب التهذيب ) بعد النظر يف حال الراوي يف ( هتذيب
التهذيب ) فيما خيص رجال الكتب الستة.
يراعى يف تراجم املتفق على توثيقهم ,وغريهم ( املختلف فيهم والضعفاء واملرتوكني ) من
االختصار وعدم التطويل  ,وذلك يف رجال املصنفات األخرى ( غري الستة ).

سندا ومتنًا ما أمكن  ,وذلك بتتبع أقوال األئمة والنقاد يف احلكم
سادسا  :احلكم على األحاديث ً
ً
على األحاديث أو متابعة منهج اهليثمي ( ت  439هـ ) وغريه يف احلكم على األسانيد.

سابعا  :استعراض مناهج بعض احملدثني واحلفاظ يف مصنفاهتم اخلاصة بالتخريج واملوازنة بينها.
ً
في التفسير :

-1

ختريج أحاديث الكشاف – للحافظ الزيلعي ( ت  910هـ ) – ( املنهج املوسع يف
التخريج ).
الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف – للحافظ ابن حجر ( ت  410هـ ) –
(املنهج الوجيز مع االستدراك).

-0

البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري – لعمر بن علي بن امللقن ( ت  443هـ ) –
( املنهج املوسع يف التخريج ).
خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري – لعمر بن علي بن امللقن ( ت
 443هـ ) – ( املنهج املوجز يف التخريج ).
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري – للحافظ ابن حجر ( ت  410هـ ) –
( املنهج الوسط يف التخريج ).

-0

في الفقه :

-4
-1

في العقائد :
 -1ختريج أحاديث شرح العقائد – السيوطي ( ت  711هـ ) .
 -9فرائد القالئد على أحاديث شرح العقائد – ملال علي القاري ( ت  1310هـ ) كالمها ( 1
 ) 9 ,يف ختريج العقائد النفيسة – لعمر بن حممد النسفي ( ت  109هـ ).
ثامنًا  :يقوم أستاذ املادة بعرض مناذ من ختريج األحاديث من كتب العقائد املسندة  ,مثل :

-1

الشريعة – أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري ( ت  013هـ ).
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-0
-0
-4
-1
-1
-9
-4
-7
-13
-11
-10
-10

الرؤية – للحافظ الدارقطين ( ت  014هـ ).
اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق املذمومة – لعبيد اهلل بن بطة العكربي احلنبلي
(  049هـ ) .
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من
بعدهم – أليب القاسم الاللكائي ( ت  414هـ ).
األمساء والصفات – للحافظ البيهقي ( ت  414هـ ).
ذم الكالم وأهله – لشيخ اإلسالم عبد اهلل بن حممد األنصاري ( ت  441هـ ).
احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة – أليب القاسم إمساعيل التيمي األصبهاين (
ت  101هـ ).
ختريج أحاديث شرح املواقف لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين ( ت  411هـ ) – جلال
الدين السيوطي ( ت  711هـ ).
بغية الرائد يف ختريج أحاديث شرح العقائد – للحافظ قاسم بن قطلوبغا ( ت  497هـ ).
ختريج أحاديث األربعني يف أصول الدين – للحافظ قاسم بن قطلوبغا ( ت  497هـ ).
العقد الثمني يف شرح أحاديث أصول الدين – حلسني بن غنام ( ت  1001هـ ).
ختريج أحاديث شرح العقائد – البن كمال باشا جمموع ( ت  740هـ ) حكم أوغلي علي
باشا.
مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا – جلالل الدين السيوطي ( ت  711هـ ).

ب – الجانب التطبيقي :

وتطرح فيه مناذ للدراسة والبحث والتطبيق وهذا اجلانب هو األساس يف الدراسة.

ملحوظة مهمة :
-1
-0

يشرتط يف دارس هذا املقرر أن يكون درس يف مرحلة البكالوريوس ما ال يقل عن مستويني
يف املصطلح.
على مدرس املقرر أن يراعي طبيعة ختصص الدارسني فريكز على كتب العقيدة لطالب
العقيدة وعلى كتب الفقه واألصول لطالب الشريعة وهكذا.

ثالثاا :المصادر الخاصة بالتخريج :
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-1
-0
-0
-4
-1
-1
-9

حتفة األشراف مبعرفة األطراف – للحافظ املزي ( ت  940هـ ) .) 10 – 1 ( ,
إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة يف أطراف العشرة  ,للحافظ ابن حجر العسقالين ( ت
 410هـ ).) 0 – 1 ( ,
فيض القدير شرح جلامع الصغري  ,للمناوي ( ت  1304هـ ) .) 1 – 1 ( ,
املعجم املفهرس أللفاظ احلديث  ,آلرنت يان نسنك ومجاعته ( .) 4 – 1
نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  ,للحافظ الزيلعي ( ت  910هـ ).
البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ,لعمر بن علي بن امللقن ( ت .) 434
هتذيب التهذيب  ,البن حجر العسقالين ( ت  410هـ ).

 -4تقريب التهذيب  ,البن حجر العسقالين ( ت  410هـ ).
 -7ميزان االعتدال ,للحافظ ابن الذهيب ( ت  944هـ ).
 -13مفتاح كنوز السنة  ,آلرنت يان ونسنك.
 -11املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي  ,ألمحد بن الصديق الغماري ( ت 1043
هـ ) ,ط ( .)1-1
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برنامج

الدكتوراه
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أوال  :مت اختيار األسلوب الثاين من أساليب الدراسة يف الدكتوراه واملنصوص عليه يف الالئحة يف املادة رقم
( )04حبيث يكون جمموع الوحدات للدراسة ( )93سبعون وحدة دراسية موزعة على النحو التايل :
 -1حيسب للرسالة ( )10اثنتان ومخسون وحدة دراسية.
 -0حيسب للدراسة ( )14مثاين عشرة وحدة دراسية تكون هذه الوحدات مهتمة بالدراسات املوجهة أو
الندوات أو حلقات البحث بناء على ما نصت عليه الالئحة يف املادة (.)04
ثانيًا  :األهداف العامة للربنامج :
 -1إعداد األساتذة املتخصصني يف الشريعة.
 -0التوسع يف حبوث الدراسات اإلسالمية والعمل على نشرها.
-0
-4
ثالثاً

املشاركة يف إثراء املعرفة الشرعية عن طريق دراسات متخصصة تصل إىل إضافات علمية.
فتح اجملال للطالب املتميزين من محلة املاجستري إلكمال دراساهتم العليا حمليًا.
 :املقررات الدراسية :
الفصل الثاني

الفصل األول
اسم املقرر

رقم املقرر

الوحدات

اسم املقرر

رقم املقرر

الوحدات

دراسة حتليلية يف كتاب أصويل

111-913

0

دراسة حتليلية يف كتاب أصويل

111-913

0

متابعة البحوث األصولية ونقدها

111-903

0

متابعة البحوث األصولية ونقدها

111-903

0

تطبيقات أصولية

111-903

0

تطبيقات أصولية

111-903

0

جمموع الوحدات

7

جمموع الوحدات

7

الرسالة  :رقمها
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مفردات

برنامج الدكتوراه
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دراسة
تحليلية في
كتاب أصولي
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مقرر دراسة حتليلية يف كتاب أصويل قدمي
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-913 :

أوًل :األهداف:
ا
 -1استكمال ما مارسه الطالب يف مرحلة املاجستري من تعامل مباشر مع نصوص الكتب
املتقدمة يف مادة التخصص الدقيق الذي ينتمون إليه.
 -0تعميق وتنمية ما مرن عليه الطالب – يف قاعات البحث يف مرحلة املاجستري – من العمل
اجلماعي واجلهد املشرتك.
 -0تقومي ما تلقاه الطالب من مناهج البحث وما مارسه عمليًا يف أثناء إعداده لرسالة املاجستري

-4

وما تعرضت له من مناقشة ونقد وتقومي ال سيما ما قد يكون وجه إليه من مؤاخذات حول
فهمه للنصوص وعدم توفيقه للتعامل الصحيح معها.
التعرف على مناذ من أمهات كتب األصول يف مدارسه ومذاهبه املتعددة وكيفية اإلفادة
منها.

ثانيا :المنهج:
 -1يقوم األستاذ بتحديد كتابني من الكتب املقرتحة ميثالن طريقة احلنفية وطريقة اجلمهور يف
عصر واحد الختيار مباحث منهما.
 -0يقوم أستاذ املقرر بتعريف موجز للكتابني ومؤلفيهما ومنزلتهما بني كتب التخصص والطريقة
اليت ميثالهنا.
 -0حيدد ثالثة مباحث أو أكثر من موضوعات خمتلفة ويعىن باختيار املباحث اليت قوي فيها
االختالف بني األصوليني وتدرس دراسة حتليلية شاملة يف قاعة الدرس.
ثالثاا :المراجع:
 -1العدة يف أصول الفقه ,للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي.
( 414 – 043هـ) بتحقيق (أ.د  /أمحد بن علي سري املباركي).
 -0إحكام الفصول يف أحكام األصول ,أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي املالكي ( ت
 494هـ ) حتقيق  /عبد اجمليد تركي.
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قواطع األدلة يف أصول الفقه ,أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين
الشافعي ( 447-401هـ) حتقيق د/عبد اهلل بن حافظ بن أمحد احلكمي .أ.د/علي بن
عباس احلكمي.
أصول السرخسي مشس األئمة حممد بن سهل السرخسي ( ت .) 131
اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين علي بن احلسن اآلمدي ( ت .) 101
شرح خمتصر الروضة ,لنجم الدين الطويف ( ت  911هـ ).
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ,لعبد العزيز بن مازة البخاري ( ت
 903هـ ).

 -4شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب لعضد الدين وامللة عبد الرمحن اإلجيي ( ت 911
هـ ).
وألستاذ املقرر أن يضيف مع ما خيتاره من هذه الكتب كتابني ميثالن املدرستني.
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متابعة
البحوث األصولية
ونقدها
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مقرر متابعة البحوث األصولية ونقدها
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-913 :

أوًل :األهداف:
ا
 -1توسيع أفق الطالب يف التعرف على أوعية النشر املختلفة.
 -0التعرف على ما نشر من البحوث الفقهية ,والكتب الرتاثية ,أو نوقش من الرسائل العلمية.
 -0املشاركة يف املطارحة والنقد.
 -4تنمية امللكة القادرة على تقييم البحوث الفقهية ونقدها.
 -1فتح آفاق للبحث وكتابة املوضوعات املبتكرة وسد النقص الذي قد يظهر يف البحوث
السابقة.

ثانياا :المنهج:
 يكلف أستاذ املقرر كل طالب مبتابعة بعض أوعية النشر وكتابة تقرير عن كل وعاء يتضمنمعلومات عنه وما نشره من حبوث وكتب يف جمال التخصص خالل العام السابق لعام الدراسة.
 ويتم مناقشة هذا التقرير يف قاعة الدرس ومن مث خيتار أستاذ املقرر بعض الدراسات اليت دارتحول موضوع واحد  ,ويكلف الطالب بنقدها واملوازنة بينها مث يقدم كل طالب تقر ًيرا عنها تتم
مناقشته يف قاعة الدرس مع زمالئه بإشراف األستاذ ومتابعته.
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تطبيقات
أصولية
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مقرر تطبيقات أصولية
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-993 :

أوًل :األهداف:
ا
متكني الدارس من الدراسة التطبيقية على نصوص الكتاب والسنة بتوسع.
ثانياا :المنهج:
 يقوم األستاذ باختيار نصوص من الكتاب والسنة يف موضوعات فقهية خمتلفة مث يوزعها على
الطالب – حبيث يستقل كل طالب مبوضوع – لتطبيق ما درسوه من قواعد أصولية يف استنباط
األحكام من هذه النصوص مستعينني بكتب ختريج الفروع على األصول وتفسري آيات
األحكام ,وأحاديث األحكام وشروحها وغريها من الكتب املساعدة على الوصول إىل اهلدف.
 يقدم كل طالب تقر ًيرا عن النصوص اليت كلف بدراستها يناقش يف قاعة الدرس مع زمالئه
بإشراف أستاذ املقرر.

ثالثاا :مراجع مقترحة يستعين بها الطالب في كتابة التق ارير:
 -1أحكام القرآن ,للجصاص.
 -0املنتقى ,أليب الوليد الباجي.
 -0أحكام القرآن ,البن العريب.
 -4اجلامع ألحكام القرآن ,للقرطيب.
 -1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ,البن دقيق العيد ,وحاشية الصنعاين عليه.
 -1أعالم املوقعني ,البن القيم.
 -9فتح الباري ,البن حجر العسقالين.
 -4كتب ختريج الفروع على األصول ومنها التمهيد لألسنوي ,وختريج الفروع على األصول
للزجناين.
 -7اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ,البن امللقن.
 -13أقيسة النيب صلى اهلل عليه وسلم ,للناصح احلنبلي.
 -11نيل األوطار ,للشوكاين.
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 -10أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ,للشيخ حممد األمني الشنقيطي.
 -10تفسري آيات األحكام ,للشيخ حممد السايس وآخرين.
 -14تفسري النصوص ,حممد أديب الصاحل.
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