اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة أم القرى

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

قسم
الفقه المقارن

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

فقه مقارن

111111

4

فقه مقارن

4 111111

0

أصول الفقه

111100

0

أصول الفقه

0 111100

0

دراسة نصية

111141

4

قواعد فقهية

0 111111

4

منهج البحث

111137

0

دراسة يف مصادر الفقه

0 111110

1

منهج التحقيق

111113

1

التخريج ودراسة األسانيد 0 130140

1

معامالت مصرفية معاصرة

111171

0

9

نقد القانون

111103

0

اجملموع
الرسالة

19
111177

3

الوحدات

اجملموع

10

عدد الوحدات

03

مفردات

برنامج املاجستري

4

الفصل
الدراسي
األول

5

فقه
مقارن

6

مقرر الفقه املقارن
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-111 :
أوالً  :األهداف :

اخلروج 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.
ثانيًا  :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 الزواج )

1

الكفاءة بني الزوجني

1

تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية

9

التفريق بني الزوجني

8

القصاص بني املسلم وغري املسلم

7

إقامة احلدود على املعاهد واملستأمن

 13ارتكاب املسلم ما يوجب العقوبة يف دار الكفر
7

 11زيادة التعزير عن احلد

 10التعزيز باملال

 10شهادة غري املسلم

 14اجلمع بني الصالتني

 11السفر املبيح للفطر

(ب) طريقة التدريس
خيتار األستاذ اثنيت عشرة مسألة على األقل من املسائل السابقة وألستاذ املقرر أن يضيف على

-1

املنهج 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.

ثالثًا  :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 184ه.
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 .8اإلشراف 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 810ه.
 .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 810ه.
 .1ختريج أحاديث األم ألمحد بن احلسني بن علي النيسابوري البيهقي املتوىف سنة 418ه.

9

أصول
الفقه

11

مقرر أصول الفقه
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-100 :
أوال :األهداف:
ً

 .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.
ثانيًا :المنهج:
جديدا يرى
ألستاذ املقرر أن خيتار ثالثة 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:

11

تقسيم اللفظ إىل مفرد ومركب ,واملفرد إىل كلي وجزئي ,املشرتك اللفظي – تعريف
االشرتاك -حكم العمل به يف معنييه أو معانيه .والفرق بينه وبني اجملاز.
 -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.
ثالثًا :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 418ه.
 .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.
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 .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.
 .8شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة
184ه.
 .7كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري املتوىف
سنة 903ه.
.13

هناية السول شرح منهاج الوصول جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي املتوىف سنة 990ه.

.11

شرح الكوكب املنري املسمى  :خمتصر التحرير يف أصول الفقه للشيخ حممد بن أمحد بن عبد

العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار املتوىف 790ه.
.10

شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف املتوىف سنة 911ه.

13

دراسة نصية
في كتب
المذاهب

14

مقرر دراسة نصية يف كتب املذاهب
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-141 :
أوال :األهداف:
ً
 .1تربية امللكة الفقهية لدى الطالب يف فهم النص وتشقيق املسائل.

 .0تدريب الطالب على كيفية استنباط الصور املتعددة من املسألة الواحدة.
 .0التعرف على املصطلحات الفقهية لكل مذهب وفهم عبارات الفقهاء.
 .4معرفة مناهج العلماء وأساليبهم يف تأليف وتبويب هذه الكتب.
 .1معرفة املصادر واملراجع اهلامة يف كل مذهب والتمرس على أساليبها بيان مزاياها يف الرتتيب
والتبويب والتقسيم والتفصيل والتفريع.
 .1تدريب الطالب على توجيه األقوال وتعليلها وجراء املوازنة والرتجيح بينها.
ثانيًا :المنهج:
خيتار أستاذ املقرر أحد املسالك اآلتية:
-1

خيتار أربعة فصول فقهية من أبواب الفقه املختلفة كالعبادات والبيوع واألنكحة واجلنايات.
ويكون كل فصل من مذهب من املذاهب األربعة ,فمثال فصل من العبادات من املذهب
احلنبلي ,وفصل من البيوع من املذهب املالكي ,وفصل من األنكحة من املذهب الشافعي,
وفصل من القضاء من املذهب احلنفي .وهذا املسلك يتحقق فيه التوسع يف عدد املسائل
فهو أوسع من حيث املوضوعات.

-0

فصال أو بابًا فقهيا صغريا ويدرس يف املذاهب األربعة .وهذا املسلك فيه التوسع يف
خيتار ً
حبث املسائل ال يف عددها ,فهو أوسع يف املقارنة.
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خيتار اجلمع بني املسلكني السابقني .وهذا املسلك فيه املقارنة النصية.

-0

وعلى أي مسلك من املسالك السابقة تكون الدراسة دراسة نصية خيتار هلا شرح متوسط ألحد
املختصرات املعتمدة كل مذهب من املذاهب األربعة .هذا املسلك فيه املقارنة النصية.
ثالثًا :المراجع:
 -1في المذهب الحنفي:
تبيين الحقائق لعثمان بن علي أبو حممد فخر الدين الزيلعي احلنفي املتوىف سنة 940ه ,وهو
شرح ملختصر كنز الدقائق لعبد اهلل بن أمحد بن حممود أبو الربكات النسفي ,املتوىف سنة
913ه.
-0

في المذهب المالكي:
مواهب الجليل للحطاب أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلطاب املتوىف
سنة 714ه وهو شرح ملختصر خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين املالكي املتوىف سنة
991ه.

-0

في المذهب الشافعي:
مغني المحتاج حملمد بن أمحد الشربيين اخلطيب الشافعي املتوىف سنة 799ه ,وهو شرح ملنت
منهاج الطالبني أليب زكريا حيىي بن شرف النووي حميي الدين املتوىف سنة 191ه.

-4

في المذهب الحنبلي:
شرح منتهى اإلرادات ,ملنصور بن يونس بن صالح الدين شيخ احلنابلة مبصر املتوىف سنة
1311ه ,وهو شرح ملختصر منتهى اإلرادات اجلامع بني املقنع والتنقيح وزيادات البن النجار
حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي املصري احلنبلي الشهري بابن النجار املتوىف سنة 790ه.
وألستاذ املقرر أن يرجع إىل غري هذه الكتب ,إلزالة الغموض أو زيادة اإليضاح أو دقة التفريع إىل

غري ذلك من األغراض اليت تدعوه إىل التوسع على أال خيرجه ذلك عن هدف هذه املقرر.
16

منهج
البحث

17

مقرر منهج البحث
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-137 :
أوال :األهداف:
ً
-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.

ثانيًأ :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 حبوث الفقه وأصوله ( .مثل االعتماد على املراجع غري
األصيلة ,واألخذ بواسطة ,واالحتفال باألقوال الشاذة والضعيفة ,واالستطراد والتكرار. ) ..
ثالثًا :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.
 .8البحوث 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 :
أوال :األهداف:
ً
-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.

ثانيًا :المنهج:
 )1مقدمات تمهيدية.
أ-

حملة تارخيية عن نشأة التصنيف يف العلوم اإلسالمية ,وتطوره.

ب -جماالت التصنيف يف الفقه وفنونه.
ج-

أمهية الرتاث الفقهي واألصويل ,ومدى ارتباطه بواقع املسلمني.

د-

كتب إحصاء العلوم.

 )2التعريف بالتحقيق.
أ-

مفهوم التحقيق واستعماالت عبارته.

ب -باملراد بالتحقيق يف االستعمال املعاصر.
ج-

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

 )3الهدف من التحقيق.
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أ -نشر املعرفة األصيلة وإحياء الرتاث العلمي.
صحيحا لالستفادة من مضمونه.
سليما
ً
ب -العناية بالنص القدمي وإبرازه ً
ج -توضيح النص باحلواشي املناسبة ,إن احتاج إىل ذلك.
د -جعله يف متناول قرائه من أهل االختصاص وغريهم ,وذلك بعمل الفهارس والكشافات
واملالحق وحنوها.
 )4االستعداد لمهمة التحقيق.
أ-

ثقافة احملقق ومستواه العلمي.

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

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.
 )5تحقيق 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.) ..
ج-

عرض بعض خطط التحقيق ونقدها.

 )6األقسام الكبرى لعمل المحقق في كل كتاب.
أ-

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

صنع الفهارس ( تنوعها ومناسبتها ملوضوع الكتاب ).

 )7عمل المحقق بعد اختيار الكتاب وقبل الشروع في تحقيق النص.
أ-

حتقيق عنوان الكتاب.

ب -حتقيق نسبته إىل املؤلف.
ج-

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.

 )8خطوات تحقيق النص.
أ-

نسخ املخطوط ,مع العناية بسالمته وصحته وعالمات ترقيمه وحسن توزيعه ,وضبطه,
وشكل ما حيتاج 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.
ج-

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.
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 التعريف باألعالم والكتب واألماكن والعبارات احلضارية.
 اإلشارة إىل ما قد يكون يف النص من أخطاء ,وإصالح ما كان منها من عمل النساخ
مفسد للمعىن.
 )9وضع فهارس.
بعد حتقيق النص تصنع الفهارس املناسبة التفصيلية خدمة له وتيسريا للتناول.
 )11موضوعات 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.
ج ( -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.
ثالثًا :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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معامالت
مصرفية
معاصرة
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معامالت مصرفية
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-171 :
أوال :األهداف:
ً
-1

معرفة التكييف الفقهي للمعامالت املصرفية املعاصرة.

-0

معرفة أحكام التعامل هبذه املعامالت وبيان صلتها بالشريعة اإلسالمية.

-0

تدريب الطالب على مواجهة ما يستجد من معامالت.

-4

تكوين القدرة على التعامل مع الواقع والنوازل.

ثانيًا :المنهج:
أوال :أ -األعمال املصرفية قبل نشأة املصارف احلديثة.
ً
ب -مناذج وصور من األعمال املصرفية يف ظل اإلسالم.
ثانيًا :نشأة املصارف واألعمال املصرفية احلديثة.
ثالثًا :التعريف باملصرف ونشاطاته االستثمارية ,وأنواع معامالته.
ابعا :الودائع املصرفية :أنواعها ,تكييفها الفقهي ,أحكام التعامل هبا.
رً
خامسا :احلواالت املصرفية ,أنواعها ,تكييفها الفقهي ,أحكام التعامل هبا.
ً
سادسا :القروض املصرفية ,تكييفها الفقهي ,أحكام التعامل هبا.
ً
سابعا  :التسهيالت املصرفية:
ً
أ -خطابات الضمان ,تكييفها الفقهي ,أحكام التعامل هبا.
ب -فتح االعتماد املستندي ,تكييفه الفقهي ,أحكام التعامل هبا.
ج -القبول املصريف وبيان حكمه وتكييفه الفقهي.
ثامنًا :األوراق املالية ( األسهم والسندات ) وأحكام التعامل هبا.
تاسعا :األوراق التجارية ( الشيكات ,الكمبياالت ,والسند األدىن ,السند حلامله ).
ً
عاشرا :أحكام التعامل بالنقود الورقية ,وجريان الربا فيها ووجوب الزكاة يف قيمتها إذا بلغت نصابًا.
ً
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ثالثًا :المراجع:
* تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية .د .سامي حسن محود.
* الودائع املصرفية ,أنواعها ,أحكامها ,استثمارها .د .أمحد بن حسن احلسين.
* الورق النقدي .للشيخ عبد اهلل بن منيع.
* أحكام األوراق التجارية والنقدية يف الفقه اإلسالمي .د .سرت بن ثواب اجلعيد.
* تطور النقود يف ضوء الشريعة اإلسالمية مع العناية بالنقود الكتابية .د .أمحد بن حسن احلسين.
* خطابات الضمان املصرفية وتكييفها الفقهي .د .أمحد بن حسن احلسين.
* املعامالت املالية املعاصرة .د .حممد بن عثمان شبري.
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نقد
القانون
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نقد القانون
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-103 :
أوال :األهداف:
ً
 -1تعريف الطالب بالقوانني الوضعية :نشأهتا ,تطورها ,انتشارها.
 -0تعريف الطالب مزايا التشريع اإلسالمي ووجوب تطبيقه.
 -0تعريف الطالب مثالب القوانني الوضعية وأوجه قصورها.
 -4تنمية مهارات الطالب يف احلوار واملناقشة واملوازنة.

ثانيًا :المنهج:
 .1تعريف القانون.
 .0نشأته.
 .0مصادره ( التشريع -العرف -الدين ).
 .4فروع القانون.
 .1خصائصه.
 .1تفسريه.
 .9منهج نقد القانون ,النقد اجلزئي والنقد الكلي.
 .8موقف القانون من ( الدين ).
 .7أمهية التشريع يف القانون وتقدميه على املصادر األخرى وبيان ما يرتتب على ذلك.
 .13من له حق التشريع يف اإلسالم.
 .11دعوى القانون العمل باملصاحل ,ومناقشتها.
.10الفروق بني االجتهاد والتشريع .تعريف االجتهاد – ضوابط االجتهاد – حكمة االجتهاد – هل
االجتهاد تشريعه؟
.10نظرة دعاة القانون الوضعي لصالحية الشريعة اإلسالمية وكماهلا .ومناقشتها.
.14موقف القانون من احلريات ومناقشته.
أ -تعريف احلرية يف القانون.
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ب-احلرية االعتقادية.
ج-املساواة.
د-احلرية اجلنسية.
إطالق احلريات وأثره على قانون األسرة.إطالق احلريات وأثره على القانون اجلنائي..11موقف القانون من اجلرمية والعقوبة ومناقشته شرعا.
 مفهوم اجلرمية يف القانون. قاعدة ( ال جرمية وال عقوبة إال بنص ) . صور من احنرافات القوانني الوضعية..11إعالن القاهرة ملبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسالم عام 1411ه.
 رد شبهات دعاة حقوق اإلنسان يف الغرب..19أسباب انتشار القوانني الوضعية يف بالد العامل اإلسالمي.
.18وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية وجهود العلماء يف املضمار.
.17اململكة العربية السعودية وتطبيق الشريعة اإلسالمية-الشريعة اإلسالمية مصدر التشريعات يف
اململكة العربية السعودية -األنظمة واللوائح يف اململكة (أسسها الشريعة-املراحل اليت متر هبا).
ثالثًا :المراجع:
 -1أصول القانون .د .حسن كريه.
 -0نقد القانون .د .فؤاد عبد املنعم أمحد.
 -0حبوث وجوب تطبيق الشريعة .جامعة اإلمام حممد بن سعود.
 -4النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية.
 -1ندوات حول حقوق اإلنسان لبعض أعضاء هيئة كبا العلماء باململكة.
 -1إعالن القاهرة ملبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسالم أصدرته منظمة املؤمتر اإلسالمي.
 -9حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوهلا .لألستاذ سليمان بن عبد الرمحن
احلقيل.
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-8
-7
-13
-11
-10
-10
-14
-11
-11
-19
-18
-17
-03
-01
-00
-00
-04

فتاوى هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية.
املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي ( مقارنات بني الشريعة والقانون ) للمستشار علي
منصور.
نظم احلكم واإلدارة يف الشريعة اإلسالمية .للمستشار علي منصور.
القاعدة القانونية واحلكم الشريعة .للمستشار الدكتور حممد زكي عبد الرب.
تقنني الفقه اإلسالمي .للمستشار الدكتور حممد زكي عبد الرب.
التشريع اجلنائي مقارنا بالقانون الوضعي .للمرحوم عبد القادر عودة.
اإلسالم وأوضاعنا القانونية .للمرحوم عبد القادر عودة.
األوضاع التشريعية يف الدول العربية .للدكتور صبحي حممصاين.
حبوث يف الشريعة والقانون .للدكتور حممد عبد اهلل حممد.
الوسيط يف تاريخ النظم والشرائع .للدكتور عبد السالم الرتمانيين.
القانون املقارن واملناهج القانونية الكربى املعاصرة .للدكتور عبد السالم الرتمانيين.
نظرية اإلسالم وهديه يف القانون والسياسة والدستور .أليب يعلى املودودي.
مدونة جوستيان يف الفقه الروماين .ترمجة عبد العزيز فهمي.
املقارنات التشريعية .للسيد عبد اهلل علي حسني.
خصائص الشريعة اإلسالمية وخلودها وصالحيتها للتطبيق يف كل زمان ومكان .للدكتور يوسف
القرضاوي.
الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية .للدكتور عمر األشقر.
الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره .للمستشار الدكتور عباس حسين.

32

الفصل
الدراسي
الثاني
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فقه
مقارن
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مقرر الفقه املقارن
عدد الوحدات 4 :

رقم 111-111 :

أوال :األهداف:
ً
 -1اخلروج بالدراسة الفقهية من نطاقها املذهيب احملدد إىل نطاق أرحب ,حيث تقضي دراسة هذا
املقرر 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 احنسا نزعة اجلمود والتعصب لدى بعض املنتسبني إىل الفقه
املذهيب ,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 وذلك من خالل
إحاطته باآلراء املتعددة يف املسألة الواحدة ,فيأخذ بالرأي املناسب ملا يعرض له من وقائع ,كما
تعينه على الوصول إىل حكم ما يستجد من قضايا.

-0

-0

ثانيًأ :المنهج:
(أ) المسائل الفقهية المقترحة.
املـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة

م

املـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة

م

1

واجبات احلج (وقت رمي اجلمرات ,املبيت)..

0

طواف احلائض

0

زكاة التجارة-زكاة الدين

4

زكاة األسهم والسندات

1

ضمان الطبيب

1

علة الربا يف النقدين

9

بيع املغيبات

8

مالية املنافع

7

حكم الوفاء بالوعد

 13طالق السكران والغضبان

 11احلرابة

 10أحكام املستحاضة واملتحرية يف العبادات والعهدة

 10إحداد املرأة على زوجها

 14حكم التعامل باألسهم والسندات

 11التعويض عن اخنفاض قيمة العمالت يف املبيعات اآلجلة والديون

(ب) طريقة التدريس.
35

-1

-0
-0
-4
-1

خيتار األستاذ اثنيت عشرة مسألة على األقل من املسائل السابقة مما مل يدرسه الطالب يف
مستوى سابق يف املرحلة وألستاذ املقرر أن يضيف على املنهج بعض املسائل اليت يرى أهنا
مهمة وتستحق الدراسة والبحث.
الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف كل مذهب.
االستعانة بأمهات الكتب الفقهية اليت هتتم باألدلة وطرق االستنباط ,وربط الفروع
باألصول.
رجوع الطالب إىل كتب آيات األحكام وأحاديث األحكام وكتب شروح احلديث.
دراسة املوضوع يف مصادر الفقه املقارن املتخصصة بقصد املقارنة بني جمموع املعلومات
املتحصلة على 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.

ثالثًا :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 184ه.
 .8اإلشراف على مسائل اخلالف لعبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي املالكي تويف سنة 400ه.
ج -كتب آيات وأحاديث األحكام وشروحها
د -كتب التخريج
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 .1نصب الراية ألحاديث اهلداية لعبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي املتوىف سنة 910ه.
 .9تلخيص احلبري ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين املتوىف سنة 810ه.
 .8تنقيح التحقيق حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي املتوىف سنة 944ه.
 .7الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ألمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين تويف سنة 810ه.
 .13ختريج أحاديث األم ألمحد بن احلسني بن علي النيسابوري البيهقي املتوىف سنة 418ه.
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أصول
الفقه
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مقرر أصول الفقه
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-100 :
أوال :األهداف:
ً

 .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.
ثانيًا :المنهج:
ألستاذ املقرر أن خيتار ثالثة 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.
ثالثًا :المراجع:

39

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 418ه.
 .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.
 .8شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة
184ه.
 .7كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري املتوىف
سنة 903ه.
.13هناية السول شرح منهاج 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.
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قواعد
فقهية
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مقرر القواعد الفقهية
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-111 :

أوال :األهداف:
ً
 -1تعريف الطالب قواعد الفقه اإلسالمي وضوابطه وخصائص كل منهما ,ومعرفة الفرق بينها وبني
القواعد األصولية والنظريات والفروق.
 -0تكوين ملكة لدى الطالب حنو التعميم ومجع املتشاهبات والتخصيص ببيان املزايا والفروق.
 -0تنمية القدرة على املوازنة والرتجيح واالستنباط والتبويب والتقسيم.
ثانيًا :المنهج:
 -1التعريفات:
أ -تعريف القاعدة الفقهية ,وبيان مآخذها وخصائصها والغاية منها.
ب -تعريف الضابط الفقهي وبيان مآخذه وخصائصه والغاية منه وحجيته.
ج -الفرق بني كل من  :القاعدة الفقهية ,الضابط الفقهي ,القاعدة األصولية ,والنظرية
د-
ه-

الفقهية.
علم الفروق ,تعريفه ,خصائصه ,الغاية منه.
التعريف مبدونات القواعد الفقهية والفروق الفقهية يف املذاهب األربعة.

 -2القواعد:

أ -األمور مبقاصدها.
ب -اليقني ال يزول بالشك.
ج -املشقة جتلب التيسري.
د -الضرر يزال.
ه -العادة حمكمة.

 -3الضوابط من كتاب القواعد البن رجب الحنبلي.
-1

القاعدة اخلامسة والثمانون يف أقسام احلقوق.
42

-0
-0
-4
-1
-1
-9
-8

القاعدة السادسة والثمانون يف أقسام امللك.
القاعدة السابعة والثمانون يف ما يقبل النقل واملعارضة من احلقوق املالية واألمالك.
القاعدة الثامنة والثمانون يف االنتفاع وأحداث ما ينتفع به من الطرق املسلوكة يف
األمصار والقرى.
القاعدة التاسعة والثمانون يف أسباب الضمان.
القاعدة التسعون يف بيان أنواع األيدي املستولية على مال الغري بغري إذنه.
القاعدة احلادية والتسعون يف بيان ما يضمن بالعقد واليد من األموال احملضة.
القاعدة الثانية والتسعون هل يثبت يد الضمان مع ثبوت يد املالك.

 -7القاعدة الثالثة واخلمسون بعد املائة يف تعارض األصلني.
 -13القاعدة التاسعة واخلمسون بعد املائة يف تعارض األصل والظاهر.

 -4الفروق.

خيتار األستاذ فرقني من الفروق اخلمسة التالية على أن تكون من كتاب الفروق للقرايف:
 -1الفرق السادس والثالثون بني قاعدة تصرفه صلى اهلل عليه وسلم بالقضاء وبني قاعدة
تصرفه بالفتوى.
 -0الفرق التاسع والثالثون بني قاعدة الزواجر وقاعدة اجلوابر.
-0
-4
-1

الفرق السابع والثمانون بني قاعدة ما يثبت يف الذمم وبني قاعدة ما ال يثبت فيها.
الفرق الثالث والعشرون بعد املائتني بني قاعدة ما ينفذ من تصرفات الوالة والقضاة وبني
قاعدة ما ال ينفذ منها.
الفرق الرابع والعشرون بعد املائتني بني قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم.

ثالثًا :المراجع:
 -1األشباه والنظائر جلال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر حممد السيوطي الشافعي ( ت  711ه ).
 -0األشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن جنيم احلنفي ( ت  793ه ).
 -0القواعد يف الفقه اإلسالمي لعبد الرمحن بن شهاب بن أمحد بن رجب احلنبلي ت 971ه.
 -4قواعد األحكام البن عبد السالم املتوىف سنة  113ه .
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 -1القواعد الفقهية أليب عبد اهلل املقري املتوىف سنة  918ه.
 -1قواعد الونشريسي ( إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ) املتوىف سنة  714ه .
 -9الفروق للقرايف املتوىف سنة  184ه.
 -8الفروق للكرابيسي املتوىف سنة  1931ه.
 -7املنثور يف القواعد للزركشي املتوىف سنة 974ه.
 -13القواعد املذكورة يف مقدمة جملة األحكام العدلية .للجنة من العلماء سنة 1070ه.

44

دراسة في
مصادر الفقه
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مقرر دراسة يف مصادر الفقه
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-110 :

أوال :األهداف:
ً
 .1بيان أمهية علم الفقه ومنزلته بني علوم الشريعة ,ومناهج التصنيف.
 .0التعريف باملصادر األصيلة يف املذاهب التشريعية ومبصطلحاهتا ,ومبا تتابع على بعضها من
التهذيب واالختصار والشرح.
 .0التعريف بأشهر املؤلفني من الفقهاء وجبهودهم العلمية اليت أسهمت يف نشرف الفقه.
ثانيًا :المنهج:
أ -التعريف مبصادر فقه الصحابة والتابعني.
ب -التعريف مبصادر فقه املذهب احلنفي عند املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين.
ج -التعريف مبصادر فقه املذهب املالكي عند املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين.
د -التعريف مبصادر فقه املذهب الشافعي عند املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين.
ه -للتعريف مبصادر فقه املذهب احلنبلي عند املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين.
يكون التعريف هبذه املصادر على النحو التايل :
 التعريف املختصر باملؤلف. بيان منهج املؤلف يف كتابه ,والتعرف على مصطلحاته من مقدمته. ذكر األعمال العلمية اليت تتابعت عليه إن وجدت.ثالثًا :المراجع:
 .1مراجع في تاريخ الفقه ومصطلحات مذاهبه.
 الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ,حملمد بن احلسن احلجوي الثعاليب الفاسي املتوىف سنة1091ه .
 رسم املفيت  ,حملمد أمني بن عابدين املتوىف سنة 1010هـ.46

-

نور البصر ,للهاليل أمحد بن عبد العزيز السلجماسي.
املذهب عند احلنفية حملمد إبراهيم علي ( .باحث معاصر ).
املذهب عند الشافعية حلمد إبراهيم علي ( .باحث معاصر ).
اصطالح املذهب عند املالكية حملمد إبراهيم علي ( .باحث معاصر).
مقدمة حتقيق عقد اجلواهر الثمينة حملمد أبو األجفان ( .باحث معاصر ).
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ,لعبد القادر بن بدران.
املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل ,لبكر بن عبد اهلل أبو زيد ( .باحث معاصر ).
مقدمة كتاب مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل أليب عبد اهلل حممد احلطاب (714هـ).

 .2كتب فقهية يختار منها األستاذ للدراسة على أن يشمل االختيار مختلف المراحل
والمذاهب.

 معجم فقه السلف حملمد الكتاين. فقه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه موازنا بفقه أشهر اجملتهدين لرويعي الرحيلي. -فقه اإلمام سعيد بن املسيب هلاشم مجيل عبد اهلل.

 المذهب الحنفي :
-

اجلامع الكبري ,حملمد بن احلسن الشيباين ( ت 187هـ ).
املبسوط ,لشمس األئمة أيب بكر السرخسي ( ت .) 480
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للعالء أيب بكر الكاساين ( ت 189هـ ).
فتح القدير للكمال بن اهلمام ( ت  811هـ ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,لزين العابدين بن جنيم ( ت  793هـ ).
رد احملتار على الدر املختار حملمد أمني بن عابدين ( ت 1010هـ ).

-

املدونة الكربى ,بأيب سعيد عبد السالم سحنون ( ت  043هـ ) .
البيان والتحصيل ,أليب الوليد حممد بن رشد ( ت  103هـ ).
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب عبد اهلل بن شاس ( ت  111هـ ).
الذخرية لشهاب الدين القرايف ( ت  184هـ ).

 المذهب المالكي :
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 املذهب يف ضبط مسائل املذهب أليب عبد اهلل حممد راشد القفصي ( ت  901هـ ). شرح الزرقاين عى خمتصر خليل لعبد الباقي الزرقاين. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ,حملمد بن أمحد الدسوقي ( ت  1003هـ ) .
-

المذهب الشافعي :
األم أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ( ت  034هـ ).
املهذب  ,أليب إسحاق الشريازي ( ت  491هـ ) .
الوسيط يف فروع املذهب أليب حامد الغزايل ( ت  131هـ ).
فتح العزيز يف شرح الوجيز أليب القاسم الرافعي ( ت 100هـ ).
منهاج الطالبني أليب زكريا حميي الدين النووي ( ت  191هـ ).
مغين احملتاج لشمس الدين حممد الشربيين اخلطيب ( ت  799هـ ).
هناية احملتاج لشمس الدين حممد الرملي ( ت  1334هـ ).

-

شرح اخلرقي أليب يعلى بن حممد الفراء ( ت  418هـ ).
املقنع لعبد اهلل بن قدامة (  103هـ ).
احملرر أليب الربكات عبد السالم بن تيمية ( ت  110هـ ).
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ,للعالء املرداوي ( ت  881هـ ).
التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع  ,للعالء املرداوي .
اإلقناع ملوسى بن أمحد احلجاوي ( ت  718هـ ).
كشاف القناع ملنصور البهويت ( ت  1311هـ ).
أيضا.
شرح منتهى اإلرادات له ً

 المذهب الحنبلي :
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التخريج
ودراسة األسانيد
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التخريج ودراسة األسانيد
عدد الوحدات 0 :

رقم 130-140 :

أوال :األهداف:
ً
 -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 وضعفا.
 -0تربية ملك النقد احلديثي لدى الطالب باختيار مناذج من األحاديث واآلثار لدراستها
وخترجيها وبيان درجاهتا.

ثانيًا :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 واخلروج مبحصلة أقوال النقاد ,ويعتمد يف ذلك
على :
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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 ).

-1
-0

سندا ومتنًا ما أمكن  ,وذلك بتتبع أقوال األئمة والنقاد يف احلكم
سادسا  :احلكم على األحاديث ً
ً
على األحاديث أو متابعة منهج اهليثمي ( ت  839هـ ) 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  810هـ ) –
(املنهج الوجيز مع االستدراك).

-0

البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري – لعمر بن علي بن امللقن ( ت  843هـ ) –
( املنهج املوسع يف التخريج ).
خالصة البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري – لعمر بن علي بن امللقن ( ت
 843هـ ) – ( املنهج املوجز يف التخريج ).
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري – للحافظ ابن حجر ( ت  810هـ ) –
( 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 مناذج 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
-8
-7
-13
-11
-10
-10

الرؤية – للحافظ الدارقطين ( ت  018هـ ).
اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق املذمومة – لعبيد اهلل بن بطة العكربي احلنبلي
(  089هـ ) .
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من
بعدهم – أليب القاسم الاللكائي ( ت  418هـ ).
األمساء والصفات – للحافظ البيهقي ( ت  418هـ ).
ذم الكالم وأهله – لشيخ اإلسالم عبد اهلل بن حممد األنصاري ( ت  481هـ ).
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  811هـ ) – جلال
الدين السيوطي ( ت  711هـ ).
بغية الرائد يف ختريج أحاديث شرح العقائد – للحافظ قاسم بن قطلوبغا ( ت  897هـ ).
ختريج أحاديث األربعني يف أصول الدين – للحافظ قاسم بن قطلوبغا ( ت  897هـ ).
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 مناذج 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.
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ثالثًا :المصادر الخاصة بالتخريج :
 -1حتفة األشراف مبعرفة األطراف – للحافظ املزي ( ت  940هـ ) .) 10 – 1 ( ,
 -0إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة يف أطراف العشرة  ,للحافظ ابن حجر العسقالين ( ت
 810هـ ).) 0 – 1 ( ,
 -0فيض القدير شرح جلامع الصغري  ,للمناوي ( ت  1304هـ ) .) 1 – 1 ( ,
 -4املعجم املفهرس أللفاظ احلديث  ,آلرنت يان نسنك ومجاعته ( .) 8 – 1
 -1نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  ,للحافظ الزيلعي ( ت  910هـ ).
 -1البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري ,لعمر بن علي بن امللقن ( ت .) 834
 -9هتذيب التهذيب  ,البن حجر العسقالين ( ت  810هـ ).
 -8تقريب التهذيب  ,البن حجر العسقالين ( ت  810هـ ).
 -7ميزان االعتدال ,للحافظ ابن الذهيب ( ت  948هـ ).
 -13مفتاح كنوز السنة  ,آلرنت يان ونسنك.
 -11املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي  ,ألمحد بن الصديق الغماري ( ت 1083
هـ ) ,ط ( .)1-1
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برنامج

الدكتوراه
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أوال :
-1
-0
ثانيًا :
-1
-0

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 :
حيسب للرسالة ( )10اثنتان ومخسون وحدة دراسية.
حيسب للدراسة ( )18مثاين عشرة وحدة دراسية تكون هذه الوحدات مهتمة بالدراسات املوجهة أو
الندوات أو حلقات البحث بناء على ما نصت عليه الالئحة يف املادة (.)04
األهداف العامة للربنامج :
إعداد األساتذة املتخصصني يف الشريعة.
التوسع يف حبوث الدراسات اإلسالمية والعمل على نشرها.

 -0املشاركة يف إثراء املعرفة الشرعية عن طريق دراسات متخصصة تصل إىل إضافات علمية.
 -4فتح اجملال للطالب املتميزين من محلة املاجستري إلكمال دراساهتم العليا حمليًا.
ثالثا  :املقررات الدراسية :
الفصل األول
اسم املقرر

الفصل الثاني

رقم املقرر

الوحدات

111-913

0

دراسة حتليلية يف كتاب فقهي

متابعة البحوث الفقهية ونقدها 111-903

0

متابعة البحوث الفقهية ونقدها

111-903

111-903

0

قضايا فقهية معاصرة

111-903

جمموع الوحدات

7

جمموع الوحدات

7

الرسالة  :رقمها

111-877

الوحدة الدراسية :

10

دراسة حتليلية يف كتاب فقهي
قضايا فقهية معاصرة

اسم املقرر
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رقم املقرر

الوحدات

111-913

0
0
0

مفردات
برنامج الدكتوراه
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دراسةتحليلية
في كتاب فقهي

57

مقرر دراسة حتليلية يف كتاب فقهي
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-913 :

أوال :األهداف:
ً
 -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.
 -0التعرف على مناذج من أمهات كتب هذا العلم يف مذاهبه املتعددة وكيفية اإلفادة منها.

ثانيًا :المنهج:
 -1يقوم األستاذ بتحديد كتاب أو أكثر من الكتب املقرتحة واختيار أبواب منه للتحليل.
 -0يقوم أستاذ املقرر بتعريف موجز بالكتاب ومؤلفه ومنزلته بني كتب التخصص.
 -0حيدد ثالثة أبواب أو أكثر من موضوعات خمتلفة ويعىن باختيار األبواب اليت قوي فيها
االختالف بني الفقهاء وتدرس دراسة حتليلية شاملة يف قاعة الدرس.
ثالثًا :الكتب المقترحة للدراسة التحليلية هي :
 السري الكبري ,حملمد بن احلسن الشيباين ( ت  187هـ ).
 األم ,لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ( ت  034هـ ).
 الروايتني والوجهني ,للقاضي أيب يعلى ( ت  418هـ ).
 املبسوط ,للسرخسي ( ت  480هـ ).
 االنتصار ,أليب اخلطاب الكلوذاين ( ت  113هـ ).
 مواهب اجلليل ,للحطاب ( ت  714هـ ).
احدا فقط.
وألستاذ املقرر أن يضيف مع ما خيتاره من هذه الكتب كتابًا و ً
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متابعة البحوث
الفقهية ونقدها
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مقرر متابعة البحوث الفقهية ونقدها
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-903 :

أوال :األهداف:
ً
 -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.

ثانيًا :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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قضايا
فقهية معاصرة
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مقرر قضايا فقهية معاصرة
عدد الوحدات 0 :

رقم 111-903 :

أوال :األهداف:
ً
 -1العناية بدراسة القضايا الفقهية املعاصرة.
 -0تقوية قدرة الطالب على استقراء األدلة ومعرفة أحكام القضايا املستجدة.

ثانيًا :المنهج:
تدرس يف هذه املقرر أهم القضايا الفقهية املعاصرة سواء كانت قضايا استحدثها الناس يف هذا
االعصر ومل تكن معروفة قبال أو كانت معروفة لكن تغري موجب احلكم فيها تبعاً لتغري الزمن أو العرف ,أو
ظهر هلا صور جديدة ,أو تكونت من عدة صور قدمية.
ويقم أستاذ املقرر بعرض أهم تلك القضايا على الطالب مث يكلف كل واحد بقضية منها ,ويقوم بدراستها
ابتداء من التعرف على حقيقتها وحتديد ماهيتها ومرورا بأقوال العلماء فيها من خالل استقراء ما كتب يف
القضية حديثا وما جرى عليها من مناقشات يف اجملامع الفقهية والندوات العلمية املتخصصة .وبيان مدى
عالقة ذلك باملسائل الفقهية املدونة وانتهاء بكتابة تقرير مفصل عما انتهى إليه يف املسألة من نتائج ,ويتم
عرض التقرير يف قاعة الدرس ويناقش مع بقية زمالئه بإشراف أستاذ املقرر.
ثالثًا :المراجع:
 -1كتب الفقه املعتمدة يف املذاهب األربعة.
 -0البحوث املنشورة يف اجملالت احملكمة.
 -0جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
 -4قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
 -1قرارات هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية وغريها من البالد اإلسالمية.
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