
 شرع 114،   1القرآن الكريم  -1

 الجزء الثالثون من اول سورة النبأ إلى آخر سورة الناسحفظ ، وتجويد 

 شرع 123،  2القرآن الكريم  -2

  الجزء التاسع والعشرون من اول سورة الملك إلى آخر سورة المرسالت حفظ ، وتجويد 

 شرع 233،  3القرآن الكريم  -3

لىى وولىت تعىالى البقرة إمن كتاب اهلل تعالى من أول سورة  األولحفظ ، وتجويد الجزء 

 . 141( اآليةتلك أمة ود خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون ):

 شرع 245،  4القرآن الكريم  -4

 البقىرة من كتاب اهلل تعالى من أول وولت تعالى من سىورة  الثاني حفظ ، وتجويد الجزء 

) إلى وولت تعىالى :142السفهاء من الناس ما والهم عن وبلتهم التي كانوا عليها( اآلية ) سيقول : 

 252( اآليةوإنك لمن المرسلين  تلك ءايات اهلل نتلوها عليك بالحق

 شرع 355،  5القرآن الكريم  -5

مىن أول وولىت مىن سىورة البقىرة –تعالى  –حفظ ، وتجويد الجزء الثالث من كتاب اهلل 

إلىى وولىت  153أول وولت تعالى )تلْكَ الر ُّسُّلُّ فَض َلْنَا بَعْضَهُّمْ عَلَى بَعْضٍ ( آية من تعالى 

نْ تَنَالُّوا الْبِر َ حَت َى تُّنْفِقُّوا مِم َىا تُّحِب ُّىونَ وَمَىا تُّنْفِقُّىوا تعالى من سورة آل عمران )ل

 .92مِنْ شَيْءٍ فَإِن َ الل َتَ بِتِ عَلِيمٌ (  آية 

 شرع 366، 6القرآن الكريم  -6

من من أول وولت تعىالى مىن أول  –تعالى  –حفظ ، وتجويد الجزء الرابع  من كتاب اهلل 

( مىن  93وولت تعالى من وولت تعالى: " كُّل ُّ الط َعَامِ كَانَ حىال لِبَنِىي إِسىْرَالِيلَ" اآليىة )

تِ مِىنْ بَعْىدِ سورة آل عمران إلى وولت تعالى }وَلَىا ُُّنَىا َ عَلَىيْكُّمْ فِيمَىا تَرَاتىَيْتُّمْ بِى

 ( من سورة النساء .24الْفَرِيضَةِ إِن َ الل َتَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )

 شرع 476،  7القرآن الكريم  -7

حفظ ، وتجويد الجزء الخامس من كتاب اهلل تعالى من أول وولت تعالى من سورة النسىاء 

وكان اهلل  ﴿[ إلى وولت تعالى :  24] آية روم :  ﴾والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم  ﴿: 

 [147شاكراً عليما (  ]

 شرع 488،  8القرآن الكريم  -8

من كتاب اهلل تعالى من أول وولت تعالى من سورة النساء :  السادس حفظ ، وتجويد الجزء

إلىى ) ال يحب اهلل الجهر بالسوء من القول إال من ظلم .....(  148من سورة النساء  من أول اآلية 

 . 81وول اهلل تعالى من سورة المالدة ) ......ولكن كثيراً منهم فاسقون ( اآلية روم 

 شرع 215،  (1عقيدة ) -9

موتوعت، وأسمالت، وأهم يشتمل المقرر على مقدمة في علم العقيدة، وأهميتت، وخصالصت، وبيان 

الكتب المؤلفة فيت، والمراد بأهل السنة والجماعة، وألقابهم وخصالصهم، ومصادر التلقي األصلية 

والفرعية عندهم، والمقارنة بين مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر غيرهم من المخالفين، 

شة دعوى عدم االستدالل بأخبار ومناوشة دعوى تقديم العقل على النقل، والرد عليها إُماال، ومناو

 اآلحاد في االعتقاد.

كما يشتمل على دراسة أدلة وُود اهلل عز وُل، ومناوشة دعاوى المنكرين لوُوده، واإللحاد 

وصوره المعاصرة والرد على شبهات أهل اإللحاد إُماال، ودراسة أهم مباحث توحيد الربوبية 

 لشرك في الربوبية وأهم مظاهره.وأدلتت، وثمرات اإليمان بت، ودراسة مفهوم ا

كما يشتمل على دراسة توحيد األسماء والصفات، وأدلتت، ومذهب أهل السنة والجماعة فيت، 

ووواعد أسماء اهلل وصفاتت، ومخالفات منهجية ألهل البدع فيت، ومعنىى إحصىاء األسىماء الحسىنى 



أبرز آراء الفىر  المخالفىة وفضلت، مع دراسة ُملة من األسماء والصفات دراسة مفصلة، ودراسة 

 ألهل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات، ومقاالتها، والرد عليها إُماال.

 

 شرع 218،  (2عقيدة )  -10

يشتمل المقرر على: معنى توحيد القصد والطلب ) توحيد األلوهية (؛ وأسمالت، وعالوتت 

وأصالة التوحيد وطروء الشرك، وتعريف بالشهادتين وبتوحيد الربوبية، وأهميتت، وأدلتت، 

 العبادة، وشروط صحتها، وأركانها، ومعنى ال إلت إال اهلل، وأركانها، وشروطها، ونواوضها.

كما يشتمل على تعريف الشرك، وبيان أوسامت، وحكم كل وسم مع ذكر األدلة، وأبرز شىبهات   

لوهية وديما وحديثا ونقدها، والسحر المخالفين فيت والرد عليها، ومظاهر االنحراف في توحيد األ

تعريفت، وأنواعت، وحكم الشرع في السحر والساحر، وبعض صوره المعاصرة، والنشىرة وأوسىامها 

وأحكامها، وادعاء علم الغيب وصوره القديمة والمعاصىرة، والتطيىر وأحكامىت، والتمىالم والروىي 

أوسامت ومفهىوم الىوالء والبىراء فىي وأوسامهما وأحكامها، والتوسل وأوسامت وأحكامت، والتبرك و

 اإلسالم، وأدلتت، وأحكامت، وصوره، وتطبيقاتت الخطأ وتقويمها.

 شرع 327،  (3عقيدة )  -11

يشتمل المقرر على التعريف بالماللكة، ومفهوم اإليمان بهم، وحكمت، وحكم إنكاره، وأصنافهم، 

والمراد بالجن، وأهم المسالل ووظالفهم وأدلة ذلك، وصفات الماللكة، وثمرات اإليمان بهم، 

 المتعلقة بهم، وطر  الوواية من شرهم.

كما يشتمل على اإليمان بالكتب: ومفهومت، وحكمت، وأدلتت، والحكمة من إنزال الكتب، وأشهر 

الكتب المنزلة، وما حصل لها من تحريف عدا القرآن، وبيان حفظ اهلل لت، ومووف المسلم من 

 ذلك.

اإليمان بالرسل واألنبياء، ومعنى النبي والرسول والفر  بينهما، والمراد كما يشتمل أيضا: على 

باإليمان بالرسل واألنبياء وحكمت، وأدلتت، وحاُة البشر إلى الرسل، ومنزلة األنبياء والمرسلين، 

وفضلهم، وصفاتهم، وخصالصهم، ومعنى الوحي وأنواعت، وآراء المخالفين في النبوة، ومناوشتها 

لة صد  الرسل، والفر  بين اآلية ) المعجزة( والكرامة، واألحوال الشيطانية، والسحر، إُماال، وأد

وأصل دين األنبياء واحد، أدلة إثبات نبوة نبينا محمد صلى اهلل عليت وسلم، والرد على الشبهات 

 حولها، وخصالص رسالتت، وثمرات اإليمان بالرسل. 

ه، وحكمىت، وأدلتىت، والمىراد بىالرو ، كما يشىتمل علىى اإليمىان بىاليوم اآلخىر، ومعنىا

ومستقرها، وإبطال التناسخ وتحضير األروا ، وفتنة القبر، وعذابت، ونعيمت، والرد على من أنكره، 

وحكم إهداء ثواب األعمال للموتى، وأهم أشىراط السىاعة الكبىرى والصىغرى، والبعىث والنشىور، 

والصىراط، وأهىوال القيامىة، والمىراد والمراد بالحشر والحوض، والعرض، والحساب، والميىزان، 

 بالشفاعة، والجنة والنار، وثمرات اإليمان باليوم اآلخر.

 شرع 337،  (4عقيدة )  -12

يتناول المقرر تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة فىي مسىالل اإليمىان بالقضىاء والقىدر، 

متعلقة بالصحابة، والخالفة، ومعنى اإليمان وما يتعلق بت من األسماء واألحكام، والمسالل العقدية ال

   واإلمامة والجماعة والوالية.

 شرع 449،  األديان والفر  والمذاهب المعاصرة  -13

يشتمل المقرر على دراسة مقدمة عن علم األديان والفر ، ودراسة ُملة من األديان، وهي: 

العالم كالهندوسية، اليهودية، والنصرانية، ولمحة موُزة عن أبرز الديانات األخرى المنتشرة في 

 والبوذية، والجينية، والسيخ، والطاوية، والكنفشوسية.

كما يشتمل على دراسة ُملة من الفر ، وهي: الخواج، وأهم فر  الشيعة، والباطنية وأهم  



فروها: )اإلسماعيلية، والدروز، والنصيرية(، والصوفية، والمعتزلة، واألشاعرة، والماتريدية، وبعض 

 : ) البابية، والبهالية، والقاديانية، واألحباش(الفر  الحديثة

ويشتمل أيضا: على دراسة ُملىة مىن المىذاهب المعاصىرة وهىي: العلمانيىة، والحداثىة، 

 والليبرالية، والعقالنية، والعولمة.

 شرع216 ، مباحث في علوم القرآن ووواعد التفسير  -14

فيت، مكي القرآن ومدنيت، وفوالىد تعريف علوم القرآن، وأهميتت ،وأنواعت، وأهم المصنفات 

معرفة ذلك، . كتابة القران الكريم، ومراحل ُمعت ، معنى سبب نزول القرآن ، معنىى األحىرف 

السبعة ، أهمية العلم بناسخ القرآن ومنسوخت ، وأثىره فىي اسىتنباط األحكىام ، معنىى التفسىير، 

ت ، والوسالل التىي تعىين علىى فهىم والتمييز بينت وبين األلفاظ المشابهة ، شروط التفسير، وآداب

 آيات األحكام خصوصاً . القرآن، ترُمة معاني القرآن الكريم ، المؤلفات في التفسير عموماً، وفي

 شرع 214،  (1تفسير آيات األحكام )  -15

خالف أهل العلم في انحصار آيات األحكام في عدد معين، ومعرفة طر  داللة القرآن علىى 

( آيىة مىن آيىات 30ءات في الخالف بين أهل العلم، ودراسة مىا ال يقىل عىن )األحكام ، وأثر القرا

، األحكام من سورة البقرة، دراسة تحليلية وافية من خالل: تفسير الغريب، وفهم المعنى العام لآلية

اإللمام بالقراءات المشهورة الواردة في اآليىة )إن وُىدت( ومعرفة سبب نزولها إن كان معلوما،و

رها في نفس المعنى الذي تدل عليت اآليىة، وبيىان أثىر ذلىك فىي اخىتالف الفقهىاء، واستنتاج أث

استنباط األحكام من خالل اآلية وكيفية داللتها عليت، والتوفيق بين اآلية وبىين اآليىات األخىرى 

التي تبدوا معارتة لظاهرها إن وُد ذلك، وذكر بعض الفوالد والنكات األخرى المستنبطة مىن 

 .اآلية

 شرع 226 ، (2ير آيات األحكام )تفس  -16

( آية من آيات األحكام من سورة النساء، والمالدة، واألنعام ، دراسة 40دراسة ما ال يقل عن )

تحليلية وافية من خالل: تفسير الغريب، وفهم المعنى العام لآلية، ومعرفة سىبب نىزول اآليىة إن 

اآلية )إن وُدت( واستنتاج أثرها في نفىس كان معلوما، واإللمام بالقراءات المشهورة الواردة في 

المعنى الذي تدل عليت اآلية، وبيان أثر ذلك في اختالف الفقهاء، واستنباط األحكام من خالل اآلية 

وكيفية داللتها عليت، والتوفيق بين اآلية وبين اآليات األخرى التي تبىدوا معارتىة لظاهرهىا إن 

 .رى المستنبطة من اآليةوُد ذلك، وذكر بعض الفوالد والنكات األخ

 شرع 335،  (3تفسير آيات األحكام )  -17

( آية من آيات األحكام من سور، األعراف، واألنفال، والتوبة، وهود، 40دراسة ما ال يقل عن )

واإلسراء، والحج، دراسة تحليلية وافية من خىالل: تفسىير الغريىب، وفهىم المعنىى العىام لآليىة، 

كان معلوما، واإللمام بىالقراءات المشىهورة الىواردة فىي اآليىة )إن ومعرفة سبب نزول اآلية إن 

وُدت( واستنتاج أثرها في نفس المعنى الذي تدل عليت اآلية، وبيان أثر ذلك في اختالف الفقهاء، 

واستنباط األحكام من خالل اآلية وكيفية داللتها عليت، والتوفيق بين اآلية وبين اآليىات األخىرى 

ة لظاهرها إن وُد ذلك، وذكر بعض الفوالد والنكات األخرى المستنبطة مىن التي تبدوا معارت

 .اآلية

 شرع 346،  (4تفسير آيات األحكام )  -18

( آية من آيات األحكام من سىور: النىور، واألحىزاب، والحجىرات، 40دراسة ما ال يقل عن )

ريب، وفهم المعنى العام والمجادلة، والجمعة، والطال ، دراسة تحليلية وافية من خالل: تفسير الغ

لآلية، ومعرفة سبب نزول اآلية إن كان معلوما، واإللمام بالقراءات المشهورة الىواردة فىي اآليىة 

)إن وُدت( واستنتاج أثرها في نفس المعنى الذي تدل عليت اآلية، وبيان أثر ذلىك فىي اخىتالف 

والتوفيق بين اآلية وبىين اآليىات  الفقهاء، واستنباط األحكام من خالل اآلية وكيفية داللتها عليت،



األخرى التي تبدوا معارتة لظاهرهىا إن وُىد ذلىك، وذكىر بعىض الفوالىد والنكىات األخىرى 

 المستنبطة من اآلية.

 

 شرع 217،  مصطلح الحديث  -19

يشتمل المقر ر على مواتيع لدراسة أوسام الحديث الصى حيح والضى عيف؛ ويشىتمل علىى 

 ث المتعل قة بأنواع الحديث صح ة وتعفا.تعريف لمصطلحات علماء الحدي

 شرع 336،  علم التخريج  -20

يشتمل المقر ر على التعريف بمصادر السن ة الن بوي ة، وكىذلك طىر  تخىريج أحاديىث 

 الن بي  صلى اهلل عليت وسل م، ويدرس البرامج اإللكتروني ة الحديثة التي خدمت السن ة الن بوي ة.

 شرع 215،  (1أحاديث األحكام )  -21

يشتمل المقرر على شر  أحاديث من: كتاب الطهارة، وما يتعلق بت من:  باب المياه، باب اآلنية،  

باب إزالة النجاسة وبيانها، باب الوتوء، باب المسح على الخفين، باب نواوض الوتوء، باب آداب 

 وضاء الحاُة، باب الغسل وحكم الجنب، باب التيمم، باب الحيض.

ا يتعلق بت من:  باب المواويت، باب شروط الصالة، باب سترة المصلي، باب كتاب الصالة ، وم

الحث على الخشوع في الصالة، باب صفة الصالة، باب سجود السهو وغيره، باب صالة التطوع، باب 

 صالة الجماعة واإلمامة، باب صالة الجمعة، باب صالة العيدين، باب اللباس، 

 صدوة الفطر، باب صدوة التطوع.كتاب الجنالز، كتاب الزكاة، باب 

 شرع 227،  (2أحاديث األحكام )  -22

 يشتمل المقرر على شر  أحاديث من:

 كتاب الصيام، باب صيام التطوع وما نهي عن صومت، باب االعتكاف وويام رمضان،  

 كتاب الحج ، باب صفة الحج ودخول مكة،

كتاب البيوع باب شروطت وما نهي عنت، باب الخيار، باب الربا، باب الرخصة فىي العرايىا  

 وبيع األصول والثمار،أبواب السلم والقرض والرهن، باب التفليس والحجر، كِتَابُّ الن ِكَا ِ.

 شرع 336،   (3أحاديث األحكام )  -23

 يشتمل المقرر على شر  أحاديث من:

باب الخلع، باب الطال ، بَابُّ الر َُْعَة، باب الرتاع، باب النفقات، كتاب الجنايىات، بىابُّ  

الد ِيَاتِ، بابُّ وِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، كِتَابُّ الْحُّدُّودِ، بَابُّ حَد ِ الز َانِي، بَابُّ حَد ِ الس َرِوَةِ، 

هَىادِ، بَىاب السى َبْقِ وَالر َمْىيِ، كِتَىاب بَابُّ حَد ِ الش َارِبِ وَبَيَانِ الْمُّسْكِرِ، كِتَابُّ الْجِ

الْأَطْعِمَةِ، باب الص َيْدِ وَالذ َبَالِحِ، كِتَاب الْأَيْمَىانُّ وَالن ُّىذُّورُّ، كِتَىاب الْقَضىَاءِ، بىابُّ 

 الش َهَادَاتِ، بابُّ الد َعْوَى وَالْبَي ِنَاتِ.

 112شرع ،  (1أصول الفقت )  -24

مبادئ علم أصول الفقت، وتطبيقاتت في الواوع، مع التعرف على مصادره   يعتني هذا المقرر بدراسة

 المختلفة.

 فيشتمل على:

 وموتوعت وفوالدهومؤلفاتت   و نشأتت علم أصول الفقتعلى مبادىءالطالب  أن يتعرف

 عند األلمة األربعة بصورة موُزة  االستنباطأصول  يوتح الطالب     

 الطالب طر  التأليف في أصول الفقت وأهم المؤلفات في هذا العلم يشر 

 يقارن بين علم الفقت وأصول الفقت      

 الطالب بين الحكم التكليفي والحكم الوتعي يميز    

 يتعرف الطالب على األهلية وأنواعها والتمييز بين تلك األنواع    



 يطبق األحكام الشرعية على المسالل الفقهية

 122شرع  (2صول الفقت )أ  -25

أدلة علم أصول الفقت ، وتطبيقاتها في الواوع، مع التعرف على مصادره  عتني هذا المقرر بدراسةي

 المختلفة.

 فيشتمل على:

 المتفق عليها والمختلف فيها،   أصول الفقت على أدلة علمالطالب  أن يتعرف

  شروط القراءة المتواترة، وحكم االحتجاج بالقراءة الشاذة،  يوتح الطالب     

 معنى السنة وعالوتها بالقرآن، وبين معنى الخبر المتواتر واآلحاد. الطالب  يشر 

 يبرهن الطالب على االحتجاج بأفعال الرسول صلى اهلل عليت وسلم 

 الطالب بين الحكم التكليفي والحكم الوتعي يميز    

 ب شروط الراوي المقبول روايتت، وطر  رواية الحديث النبوي. يحلل الطال    

 يقارن الطالب بين أنواع ااألحاديث اآلحاد

 يميز الطالب بين النسخ والتخصيص.

 232( شرع 3أصول الفقت )  -26

 يعنى هذا المقرر بتقرير ما يلي: 

 . اإلُماع وأوسامت وشروط كل وسم وأدلة االحتجاج باإلُماع  -1

 . مفهوم اإلُماع السكوتي وعالوتت باالُماع مع التطبيق العملي  -2

 القياس وما يشبهت . -3

 العلل المتعدية والعلل القاصرة . -4

 ى0العلماء في ترتيب األدلة عند التعارض ،وطر  الترُيح بين األدلة مناهج -5

 242( شرع 4أصول الفقت )  -27

 بما يلي: يعتني هذا المقرر 

 . المختلف فيها وشروط االستدالل بها على األحكامأهم األدلة دراسة  -1

األدلة المختلف فيها من حيث تعريفها وحجيتها وأوسام كل دليل وأثر ذلك في معرفة  -2

 الفروع الفقهية .

 0أصحاب المدرسة العقلية الذين ودموا العقل على النقل والرد عليهم  بيان شبت -3

 ، أنواع التعارض والترُيح بينالمقارنة  -4

 بين الحكم التكليفي والحكم الوتعيالتمييز  -5

 0العلماء في ترتيب األدلة عند التعارض ،وطر  الترُيح بين األدلة على مناهجالتعرف  -6

 352( شرع 5أصول الفقت )  -28

 القواعد األصولية التي تساعد على استنباط األحكام

 أسباب اختالف العلماء

  -مناهج أهل العلم في تقسيم دالالت األلفاظ

 ذلك ، والتطبيقات الفقهية على تلك المناهجفيواألحنافالجمهورمنهجبينوالمقارنة

 .االستعمال أوسام داللة اللفظ على معناه من حيث

 معنى البيان وأحكامت . 



 داللة األمر

 مفهوم اللغات

 363( شرع 6أصول الفقت )  -29

 يعنى هذا المقرر بما يلي:

العموم والخصوص واالشتراك  ، والحقيقة والمجاز ،  والمطلق والمقيد ،  معرفة  -1

 .والمنطو  والمفهوم

   بين التخصيص والتقييد وبين المخصصات المنفصلة والمتصلة . المقارنة -2

 معنى االشتراك  ويوتح صوره أسايت.  تفسير وبيان -3

 بين الحقيقة والمجاز التمييز  -4

 ل المشترك على كل معانيت أووال العلماء في حكم حم معرفة -5

بين ألمة أصول الفقت  في  المسالل المتفق عليها والمسالل المختلف فيها بين المقابلة -6

 المسالل المهمة التي ترد في المقرر ومعرفة أدلة كل وول والراُح فيها

 بين المنطو  والمفهوم والمطلق والمقيد التمييز -7

من القرآن والسنت فيبين العام منها دالالت األلفاظ على النصوص الشرعية  تطبيق -8

 والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطو  والمفهوم .

 شرع  471( 7أصول الفقت )  -30

، أوسام المجتهدين وشروط كل  المراد باالُتهاد ، شروط االُتهاد والقدر الواُب في كل منها

 . ، وأثره الفقهي ، وحكمت المراد بتجزؤ االُتهاد ، وسم

المجتهد حال تعارض األدلة لديت،الحاالت التي يجب علي المجتهد األخذ برأي مووف 

، وما ينسب إليت منها،المراد بالتخريج  نفست،والحاالت التي ال يجب فيها ذلك،تعدد أووال المجتهد

 .الفقهي وأحكامت

المسالل التي  ، التقليد المراد بالتقليد والفر  بينت وبين االتباع،حكم ، ، وأحكامت حقيقة التقليد

 .، والمسالل التي ال يجوز فيها يجوز فيها التقليد

،  والفر  بينها وبين ما يشابهها من المصطلحات ى،المراد بالفتو امهاك، وأح حقيقة الفتوي

، آداب  المسىتجدات المىؤثرة فىي اإلفتىاء الفتوى ، توابط الفتوى ، شروط المفتي . عظم منزلة

 اختالف الفتوي،وأثر ذلك في إعذار المفتينالمفتي والمستفتي،أسباب 

 شرع  413،  الخالف والمناظرة  -31

، وأحكامىت  وعالوتىت بالمصىطلحات المتشىابهة ، حقيقة الخالفدراسة يعنى هذا المقرر ب

اختالفىات وأنواعت ، وآدابت ، وحكم اإلنكار على المخالف وتطبيق وواعد الخالف علىى نمىاذج مىن 

، وعالوتهىا بالمصىطلحات المتشىابهة ، وحكمهىا حقيقة المنىاظرة العلماء وديما وحديثا، ودراسة 

ها ، وأركانها ، وشروطها ، وتطبيقات مىن منىاظرات توابطالشرعي ، وسبب نشأتها ، وفالدتها ، و

 العلماء وديما وحديثا.

 شرع412،  تخريج الفروع على األصول  -32

راسة مبادئ علم تخريج األصول على الفروع ، والمراد بت ، وفالدتىت ، ديعنى هذا المقرر ب

التىدريب علىى وعالوتت بعلم الفقت وأصولت ، ومناهج العلماء في التأليف فيت ، وأبرز المؤلفات ، و

، األصولية المتعلقىة بمباحىث دالالت األلفىاظ  تخريج الفروع على األصول في ُملة من المسالل

المتعلقة بأدلىة الحكىام ، وأيضىا المتعلقىة بمباحىث دالالت األلفىاظ ، والتعىارض وكذا المسالل 

 .والترُيح ، واالُتهاد والتقليد

 شرع(410)( 1القواعد الفقهية )  -33

،الفىر   القواعد الفقهيةب دراسة مبادئ  علم القواعد الفقهية ،نشأة القواعد الفقهية، المراد



ومنزلىة هىذا بين القواعد الفقهية وما يشبهها ،أنواع القواعد الفقهية ، حجية القاعىدة الفقهيىة ، 

، وأبرز المؤلفات في القواعد الفقهية ، ومناهج المؤلفين، واعدة األمور بمقاصدها ، العلم وتاريخت

وأدلتهىا ،  لب التيسىيرالمشقة تج،و)اليقين ال يزول بالشك( ومنزلتها في الشريعة، حقيقة واعدة

 .وما يندرج تحت كل واعدة

 (  شرع420)  ( 2القواعد الفقهية )  -34

حقيقة واعدة ال ترر وال ترار  وأدلتها، والقواعد المندرُة تحتها، وتطبيقاتهىا، حقيقىة 

واعدة العادة محكمة وأدلتها، والقواعد المندرُة تحتها، وتطبيقاتها، حقيقة واعىدة إعمىال الكىالم 

من إهمالت، وأدلتها، والقواعد المندرُة تحتها، وتطبيقاتها . حقيقة واعدة االُتهاد ال يُّنْقض  أولى

بمثلت، وأدلتها، وتطبيقاتها، حقيقىة واعىدة التصىرف علىى الرعيىة منىوط بالمصىلحة، وأدلتهىا، 

قىة وتطبيقاتها، حقيقة واعدة إذا اُتمع الحالل والحرام غلىب الحىرام، وأدلتهىا، وتطبيقاتهىا حقي

يعىود ، وأدلتهىا ، ، حقيقة واعدة الساوط ال .واعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وأدلتها، وتطبيقاتها

 حقيقة واعدة تبدل سبب الملك والم مقام تبدل الذات ، وأدلتها ، وتطبيقاتها .وتطبيقاتها . 

 شرع311،  صد الشريعةمقا  -35

التعريف بمقاصد الشريعة، وصلتها ببعض المصىطلحات األصىولية، والفىر  بىين مقاصىد 

وفوالد تها أهمية معرفو ،العالوة بين علم المقاصد وعلم أصول الفقتو الشريعة ومقاصد المكلفين،

 وتقسىيماتها وأنواعهىاها، الطر  المعتبرة السىتنباطو ها، ودراسة: أدلة اعتبارها،استمدادو ،دراستها

معنىى وأهميىت  ، عالوة األنواع الثالثة بىبعضكل نوع، ووالتمثيل واالستدالل ل بالتعريف :الثالثة

تىوابط ، توابط المصلحة المعتبرة شرعاً ،والدليل علي مقاصد الشريعة من وتع األحكام ابتداءً

القواعد المتعلقة بمقاصىد ، اأحوال تعارض المصالح والمفاسد وأحكامه، والمفسدة المعتبرة شرعاً

تطبيىق علىى بعىض ال ،حقيقة االُتهاد بإعمال المقاصد ،عالوة المقاصد باألدلة الشرعية ،الشريعة

 .الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة وفق توابط االُتهاد بإعمال المقاصد

 شرع115الدعوة اإلصالحية،   -36

حال العىالم اإلسىالمي فىي القىرن خصالصها ، وأهدافها ، والمقصود بالدعوة اإلصالحية ، 

" نسبت ، مولده، نشأتت، رحالتت، شيوخت ومن تحمل عنهم  ، التعريف بالشيخ : الثاني عشر الهجري

تالميىذه، مؤلفاتىت، وفاتىت، ثنىاء  العوامل التي أسهمت في بناء شخصيتت العلميىة والدعويىة،العلم،

اإلصالحية : أهمية دور الحكىام والعلمىاء فىي نصىرة الىدعوات ، ، مناصروا الدعوة العلماء عليت"

 ،نصرة آل سعود لدعوة التوحيد في أدوار دولتهم الثالثىةمناصروا الدعوة اإلصالحية من الحكام ، 

 . بعض علماء الدعوة اإلصالحية وُهودهم الدعوية

 شرع419،  المدخل إلى السياسة الشرعية -37

ونشىأتت ، وأبىرز المؤلفىات فيىت ، حكىم العمىل بالسياسىة مبادئ علم السياسة الشرعية ، 

الشرعية ، وتوابط ذلك ، ومجاالتىت ، الواليىات العامىة ، وأبىرز خصالصىها ، تطبيقىات وديمىة 

 ومعاصرة للسياسة الشرعية .

 شرع113اإلسالمي،  المدخل لدراسة الفقت -38

الفقىت ، أثىر عصىر مباديء علم الفقت اإلسالمي وخصالصت ، أثر عصر النبوة في تأسىيس 

الصحابة والتابعين في الفقت ، مسيرة الفقت في عصر األلمة المجتهدين ، مسيرة الفقت بعد عصىر 

األلمة المجتهدين ، حركة الفقت في العصر الحاتر ، معالم المىذهب الحنفىي ، معىالم المىذهب 

 المالكي ،معالم المذهب الشافعي ، معالم المذهب الحنبلي.

 شرع 404، والتعازيرفقت الحدود  -39

حقيقىة و ، وأحكامىت القذفوالمراد ب ، حقيقة الزنا وأحكامت، و حقيقة الحد وأحكامتبيان 

حقيقة البغاة ، وأهم ، و حقيقة الحرابة ، وأحكامها، و حقيقة السروة وأحكامها، و المسكر وأحكامت



 . وأحكامت التعزيزمعنى  ، بها المتعلقةمعنى الردة ، وأهم األحكام  ، األحكام المتعلقة بهم

 شرع 314( 1)فقت الفرالض  -40

دراسة الفرالض ومبادلها وحكمة مشروعيتها ، وأسباب اإلرث وشروطت وموانعت وأنواعىت ، 

 وبيان الفروض وأصحابها والعصبات وأوسامها والحجب وأحكامت وأحوال الجد مع اإلخوة

 شرع 325 (2)فقت الفرالض  -41

وكيفيىة تأصىيل المسىالل، وعولهىا، وتصىحيحها، ومعرفىة معرفة علم حساب الفرالض، 

المناسخات، ووسمة التركات، وميراث الحمل، والمفقود، والغروى، ومعرفىة الىرد، وتوريىث ذوي 

 األرحام.

 شرع103 (1العبادات )فقت  -42

معنى الطهارة وأنواعها وأحكام الماء المتطهر بت ، أنواع اآلنية وأحكام اسىتعمالها ، أحكىام 

االستنجاء واالستجمار وآدابهما ، سنن الفطرة وأحكام السواك ىىىى أحكام الوتوء وشروطت وسننت 

ونواوضت ، موُبات الغسل وصفتت وأحكامت ، أحكام المسح على الخفين والحوالل ، معنىى التىيمم 

اس وصفتت وأحكامت ىىىى معنى النجاسة وأوسامت وأنواعها ، معنى الحيض ، واالستحاتة  ، والنفى

وأحكام كل منها ىى حقيقة الصالة ومشروعيتها وأحكام النداء لها ، شروط الصالة وأحكىام كىل 

 شرط ، أركان الصالة وواُباتها ،  وسننها وأحكامها ، أحكام السهو في الصالة.

 شرع223 (2فقت العبادات ) -43

ر ، أحكىام أنواع صالة التطوع وأحكامها ، أحكام صالة الجماعة ،أحكىام صىالة أهىل األعىذا

صالة الجمعة ، أحكام صالة العيدين ، أحكام صالة الكسوف والخسوف ، أحكىام صىالة االستسىقاء ، 

أحكام الجنالز ىىى حقيقة الزكاة وحكمها ، وشروط وُوبها  ، أحكام زكاة بهيمة األنعام ، أحكام 

حكىام زكىاة زكاة الخارج من األرض ، أحكام زكاة النقدين ، أحكام زكاة عىروض التجىارة ، أ

 الفطر ،األحكام المتعلقة بإخراج الزكاة ، األحكام المتعلقة بأهل الزكاة ،أحكام صدوة التطوع .

 شرع 234( 3العبادات )فقت  -44

حقيقة الصيام وأحكامت ،  مفسدات الصوم وأحكامها ،  أحكام وضاء الصىوم ، أحكىام صىوم 

وشىروط وُوبهىا ،  المواويىت الزمانيىة التطوع ،  أحكام االعتكاف ،  حقيقة المناسك وحكمهىا 

والمكانية وأحكامهما ،  حقيقة االحرام وأحكامت ،  أركان الحج والعمرة وواُباتهمىا ، وسىننهما ،  

أحكام الهدي واألتحية والعقيقة ، و الجهاد وأحكامت ، الرباط في سبيل اهلل ، المراد بت ، وفضىلت ، 

 األسلحة المشروعة والمحظورة .

 شرع205 (1رة )فقت األس -45

حقيقة النكا  ، وأحكامىت وآثىاره ، المىراد بالخطبىة ، وحكمهىا الشىرعي ، والفىر  بىين 

التصريح والتعريض فيها ، أركان النكا  وأحكامهىا ،شىروط النكىا  وأحكامهىا ،أوسىام الشىروط 

المؤوىت ، المقترنة بعقد النكا  ، المراد بالتحريم المؤبد في النكا  وصىوره ، المىراد بىالتحريم 

وأنواع المحرمات تحريما مؤوتا ، العيوب في النكا  المراد بها ، وأثرها فيت ، الصدا  المراد بىت ، 

وما يصلح أن يكون صداوا ، وحكمت ، وحكم تأُيلت ، وحكم تسميتت ، وحكم تخفيفت ، متعة الطال  

 ت .: المراد بها ، ومقدارها ، وحكمها ، ومن تثبت لت ، النشوز ومراحل عالُ

 شرع329( 2) فقت األسرة -46

فر  النكا  ، وما يتعلق بها من أحكام ، الخلع معناه واألحكام المتعلقة بت ، الطال  : دراسة

معناه واألحكام المتعلقة بت ، الظهار معناه واألحكام المتعلقة بت ، اللعان معناه واألحكىام المتعلقىة 

هىا، حقيقىة الرتىاع ، والنفقىات ، والحضىانة ، بت ، حقيقة العدد واإلحىداد واالسىتبراء ، وأحكام

 . وأحكامها

 شرع 415، فقت األطعمة واأليمان والنذور -47



االحكام المتعلقة باألغذية الحيوانية والنباتية أ وأحكام األشربة ، كما يتناول معنى  دراسة

كمىا يتنىاول حقيقىة اليمىين ، الذكاة و األحكام المتعلقة بها ، والصيد واألحكىام المتعلقىة بىت 

 .واألحكام المتعلقة بها ، وحقيقة النذر وأحكامت 

 شرع  414، فقت الجنايات -48

معنى الجنايات ، وأوسام القتل بغير حق ، وصور القتل العمد ، وأحكامها ، يتناول المقرر :

فىارة القتىل ، كما يتناول حقيقة الدية والعاولىة ، واحكامهمىا ، وك واألحكام المتعلقة بالقصاص

 واحكامها ، كما يتناول حقيقة القسامة واحكامها

 شرع 405، فقت القضاء واإلثبات -49

بالقضاء ، وواليتت ، وشروط القاتي  ، و آدابت ، وطريقة الحكم ، وصىفتت ،  دراسة المراد

 و المراد بتقنين األحكام ، وأحكامت . كما يتناول معنى القسمة ، وأنواعهىا وطريقتهىا ، وحقيقىة

 الدعاوى والبينات ، وأهم أحكامها.

 شرع213( 1فقت المعامالت ) -50

،تقسيمات العقود باالعتبارات ألصل في المعامالت ، وعالوة ذلك بعظمة الشريعة ويسرها ا

، شروط صحة البيع والمسالل المتفرعة عن كل شىرط ،البيىوع حقيقة البيع وأحكامت المختلفة ،

اعدة فيها ، وحكمة النهي عنها ، معنى الشروط في البيع وأنواعها ، المنهي عنها ، التعريف بها ، الق

حقيقة الخيار في البيىع وأحكامىت ، بيىع األصىول والثمىار وأحكامىت ، حقيقىة الربىا والصىرف 

 وأحكامهما، حقيقة السلم واالستصناع وأحكامهما.

 شرع323 (2فقت المعامالت ) -51

، حقيقة الضىمان والكفالىة وأحكامهمىا، حقيقة القرض وأحكامت، حقيقة الرهن وأحكامت 

حقيقة الحوالة وأحكامها، حقيقة العارية وأحكامها،  حقيقىة الوديعىة وأحكامهىا، الصىلح 

    والجوار وأحكامهما .

 شرع334 (3فقت المعامالت ) -52

 ، حقيقىة الشىركة وأحكامهىا  ،  حقيقىة الوكالىة وأحكامهىا  ، حقيقة الحجر وأحكامت

 ،  حقيقة اإلُارة وأحكامها ، : المراد بهما ، وما يتعلق بهما من أحكام  المساواة والمزارعة

 .  حقيقة الغصب وأحكامت ، حقيقة السبق وأحكامت 

 شرع 443( 4فقت المعامالت ) -53

حقيقة  ، وأحكامت،حقيقة الجعالة ،  حقيقة أحياء الموات وأحكامت ، حقيقة الشفعة وأحكامها

 . وأحكامهما،والوصية ،حقيقة الهبة  ،  وأحكامت ،حقيقة الووف ،وأحكامهما   ،واللقيط،اللقطة 

 

 .شرع ( 418مناهج البحث العلمي   ) -54

مبادئ البحث العلمي ىىى مناهج البحث العلمي ،واختيار المناسب ىى صياغة خطىة البحىث 

ىى وواعد ُمع المادة العلمية ىى وواعىد صىياغة البحىث ىىى وواعىد التعليىق والتهمىي  

وواعىىد تحقيىىق المخطوطىىات ىىىى  المراُىىع والمصىىادر ،وطريقىىة ترتيبهىىا  -والتوثيىىق 

 وفهرستهاىىى طريقة طباعة البحث وإخراُت ىى التدريب على إعداد بحث علمي.

 شرع ( 416)"مشروع البحث")فقهي أوأصولي( البحث العلمي  -55

فيىت تطبيىق أن يكون الطالب وادراً على كتابة بحث فىي أصىول الفقىت والفقىت يراعىي 

القواعد العلمية إلعداد البحث في ُميع مراحلت من وتع الخطة،وُمع المادة ،وصياغتها، 

 وإعداد الفهارس العلمية .



 شرع 417الثقافة اإلسالمية "      -56

يعتني هذا المقرر بدراسة مصطلح الثقافة، وتطبيقاتت في الواوع، مع التعرف على مصادره  -

 المختلفة.

 فيشتمل على:

  .ويم اإلسالم وخصالصت 

  .وضايا فكرية معاصرة 

   االستشرا ، والعولمة، وحقو  اإلنسان، تعاريفها، وأهدافها، ومظاهرهىا، ومووىف اإلسىالم

 منها.

   أخالويات المهنة. 

 الضوابط الشرعية للمهن في اإلسالم. 

 األخال  المحمودة للمهنة في اإلسالم. 

 .األخال  المذمومة للمهنة في اإلسالم

  شرع 310المدخل إلى علم االوتصاد   -57

اسس وأهداف النظام  ،النظم االوتصادية المعاصرة ،المشكلة االوتصادية ،أهمية علم االوتصاد

عالوة االوتصاد بالعلوم الشرعية ، والعلوم األخرى ، أهم المصطلحات ، االوتصادي االسالمي

بها  كونها شرط من شروط االُتهاد عند أن يعرف الطالب أحاديث األحكام واإللمام االوتصادية،

مفهوم االنتاج وعناصره ، وتوابطت  اساسيات الطلب ، والعرض والسو  ، وتوازن السو  .. العلماء

 مفاهيم االنتاج ، والدخل ، والنفقات ، وااليرادات العامة . في االوتصاد االسالمي .

 االسوا  المالية  والنقدية وأدواتها .، ويقف على مفهوم  المراد بالبنوك وأنواعها ، واعمالها

مفاهيم منظمة التجارة العالمية ، وصندو   أسس التجارة الدولية ، والعالوات االوتصادية الدولية .

 .النقد الدولي ، والبنك الدولي ، والسو  االسالمية المشتركة 

  

 


