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  مختصر توصيف املقرر 

  شر١١١رقم املقرر ورمزه:  الحكم الشرعي اسم املقرر:

س املقرر:  ال يوجداملتطلب السابق للمقرر: ية لغة تدر   العر

  ثالث ساعاتالساعات املعتمدة:  األول  املستوى  مستوي املقرر:

  

  وصف املقرر 

ع                     مبادئ علم أصول الفقه                         يعتني هذا المقرر بدراسة ع، م رف ع ا                          ، وتطبيقاته في الواق ى        لتع    ل
                 مصادره المختلفة.

             فيشتمل على:

  ٠مبادئ علم أصول الفقه ونشأته ومدارسه 
 : الحكم الشرعي ويشمل على 

 ٠لحكم التكليفي  وأقسامه ،وما يتعلق به من مسائل أصولية ا -أ
 ٠لحكم الوضعي وأقسامه وتوابعه ا - ب 

 ٠ليف التكليف وما يتعلق به من شروط وضوابط وما يتعلق به من مسائل التك 
 أنواع األهلية وما يتعلق بها من مسائل األصول  

  

  

  

داف املقرر    أ

                                      ً         يهدف هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا  على أن :
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    ف الطالب علم أصول الفقه    ِّ يعر.  
 عند األئمة األربعة بصورة موجزة  االستنباطأصول  يوضح الطالب. 
  ي هذا ففات التأليف في أصول الفقه وأهم المؤل أن يتمكن الطالب من معرفة طرق

  .العلم
 يقارن بين علم الفقه وأصول الفقه.  
  ٠ ةمن تطبيق قواعد الحكم الشرعي على المسائل الفقهيالطالب يتمكن أن 
 ٠كم التكليفي والوضعي  وتوابعهما أن يفرق الطالب بين أنواع الح  

نية والعلمية) ارات الذ م واملعرفة وامل   مخرجات التعليم: (الف

: ون قادرا ع ذا املقرر أن ي عد دراسته ل ض بالطالب    يف

  وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 بعلم أصول الفقه ومبادئه والحكم الشرعيالمراد  يعرف. 
 باألحكام الشرعيةالمتعلقة األصولية  المسائل يحدد  

  المهارات المعرفية المطلوب تطويرها :
  باألحكام الشرعية.المتعلقة  األصولية النصوصيحلل  
  وينزلها على الواقع . األصولية المتعلقة باألحكام الشرعية المسائليصيغ 

طلوب الم وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية
  تطويرها:  

  ومسئوليةإيجابية بزمالئه أساتذته و معيتفاعل.  
  وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها: 

  شفهيا وكتابيا مع الغير مستخدما وسائل التواصل الحديثة.يتواصل  
  املقرر توى مح

  الموضـــــــــــــــــــــــوع
عدد 

  األسابيع

  الساعات
(عدد 

  المحاضرات)
    ً                            أوال  : مقدمة في مبادئ علم األصول 

  التعريف . - ١
  الموضوع . - ٢
  االستمداد . - ٣
  الفوائد . - ٤
  الغاية . - ٥
 الحكم . - ٦

٩  ٣ 
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  الفرق بين علمي الفقه وأصول الفقه - ٧
  . نبذة عن نشأة علم أصول الفقه وتطوره وتدوينه - ٨
 طرق التأليف فيه وأشهر المؤلفات األصولية في - ٩

 مختلف المذاهب القديمة والمعاصرة 
أصول االستنباط عند أئمة المذاهب الفقهية  -١٠

 األربعة(من حيث اإلجمال )
 أهم المصطلحات المنطقية: -١١

  فيه لمنطق ،وفائدة تعليمه ،وأهم المؤلفاتاالمراد بعلم -أ

ة منهما واألمثللمراد بالتصور والتصديق وأقسام كل ا-ب
  ٠على ذلك

  عنى الداللة ،وأقسامها،وأمثلة كل قسمم-ج

  لكليات الخمس ،والتمثيل لكل منهاا-د

  قيقة التعريفات ،وأنواعها ،وشروط صحتهاح-هـ

  ا التي تتألف منها األقيسة المنطقيةأنواع القضاي-و

       ً                 ثانيا  : الحكم الشرعي :

 حقيقة الحكم وأقسامه . - ١
ى والواجب ،واألثر المترتب علالفرق بين الفرض  - ٢

  ٠ذلك
  تقسيم الواجب باعتبار ذاته . - ٣

٣  ١  

  تقسيم الواجب باعتبار وقته - ٤
حكم من أخر الواجب الموسع ثم مات في أثناء  - ٥

  وقته .

٣  ١  

  ما ال يتم الواجب إال به هل يجب أوال؟ - ٦
  حكم الزيادة في الواجب غير المحدود وأثره - ٧

٣  ١  

تعريف المندوب ،وحكمه ،وصيغه ،وهل هو  - ٨
  مأمور به ؟ وهل يلزم بالشروع فيه أوال؟ 

تعريف المباح ،وحكمه وصيغه ،وهل هو حكم  - ٩
  شرعي ؟

٣  ١  

حكم األفعال واألعيان المنتفع بها قبل ورود  -١٠
  الشرع .

٣  ١  
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  تعريف المكروه ،وحكمه ،وصيغه. -١١
 ٠بيان حقيقة الحرام ،وجكمه ،وصيغه  -١٢
م -١٣ ّ  أقسام المحر    وما يتعلق بذلك من مسائل           
يصحح الصالة في الدار  تقسيم النهي عند من -١٤

  المغصوبة 
 هل األمر بالشيء نهي عن ضده ؟ -١٥
م  -١٦ م إال به هل يحر  ّ   ما ال يتم اجتناب المحر                ّ   ؟والأ                    

٣  ١  

  معنى التكليف ،وأركانه -١٧
 شروط التكليف : -١٨
 يان الشروط المعتبرة في الفعل المكلف بهب-أ    

  يان الشروط المعتبرة في الفعل ب- ب       

 المكلف به.                   

  عوارض األهلية وأثر كل منها على التكليف    -١٩

٣  ١  

 تكليف الجاهل التأصيل والتطبيق -٢٠
 تكليف الغافل  التأصيل والتطبيق -٢١
 تكليف السكران التأصيل والتطبيق -٢٢
 تكليف المكره التأصيل والتطبيق  -٢٣
 التأصيل والتطبيقتكليف الصبي  -٢٤
  تكليف الناسي التأصيل والتطبيق -٢٥
  تكليف النائم التأصيل والتطبيق -٢٦
 مخاطبة الكفار بفروع الشريعة . -٢٧
  التكليف بالمحال التأصيل والتطبيق -٢٨

٦  ٢  

 الكالم على القسم الثاني من الحكم الشرعي : -٢٩
  الحكم الوضعي وأقسامه ،والتمييز بينها

ه السبب : المراد به ،وأنواعه ،وأمثلته ،وحكم -٣٠
  ،والفرق بينه وبين العلة  

٣  ١  

الشرط:المرادمنه،وأنواعه ،وأمثلته ،وحكمه  -٣١
  والفرق بينه وبين الركن

  المانع : المراد به ،وأقسامه ،وأمثلته  -٣٢

٣  ١  

المراد بالصحة والفساد والبطالن   ،وآراء  -٣٣
  العلماء في استعماالتها.

المراد بالعزيمة والرخصة ،وتطبيق مفهومهما  -٣٤
 على األحكام الشرعية 

٣  ١  
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 المراد باألداء واإلعادة والقضاء ،والتمييز -٣٥
   ٠بينها

  

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

شر  اسم الناشر  اسم املؤلف  اسم الكتاب   سنة ال

روضة الناظر وجنة 
  المناظر البن قدامة

لموفق الدين أبي 
هللا بن محمد عبد 

أحمد بن 
المتوفى :  ،  .قدامة

٦٢٠  

ط/ المكتبة المكية 
 –،مكة المكرمة 
 –المملكة العربية 

  السعودية

  م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨

لإلمام حجة اإلسالم .  املستصفى
أبي حامد محمد بن 

محمد الغزالي 
  هـ)٥٠٥المتوفى (

ط/ دار الكتب ، 
  العلمية، بيروت

الطبعة األولى 
  هـ.١٤١٣

د.شعبان محمد   الميسرأصول الفقه 

  إسماعيل

ط/ دار ابن حزم ، 
  بيروت لبنان

الطبعة األولى 
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

  

كشف الساتر شرح 
غوامض روضة 

  الناظر

لمحمد صدقي بن 
أحمد بن محمد 

  البورنو

                          ،
الطبعة األولى 

  - هـ  ١٤٣٥
  م٢٠١٤

لتقى الدين محمد بن   الكوكب المنيرشرح 
أحمد بن عبد العزيز 
بن على الفتوحي 
الحنبلي المعروف 

  بابن النجار

-ط/ مكتبة العبيكان
  الرياض

  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

  برنامج الفقه وأصوله 

  

      ( مصدر إلكتروني ).



 

 عوديةــــاململكة العربية الس
ــــــوزارة التع   ليمــــ
    وفــــجامعة اجل

  وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
  وحدة اخلطط والربامج الدراسية

 

 

 ...................................................الرقم: 

 هـ ١٤  التاريخ:          /          /    

 .............................................املرفقات: 

  

 

  

  

  )٦من  ٦لصفحة (ا ٠١٤٦٢٤٥٦٨٢هاتف:  –سكاكا  –اجلوف  – ٢٠١٤ص. ب: 
0146245682TEL:  –SAKAKA  – JOUF-AL 2014P. O. BOX:    PYD@JU.EDU.SAMAIL: -E  
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  مختصر توصيف املقرر 

  شر  ١٢١    : رقم املقرر ورمزه  السياسة الشرعية  : اسم املقرر 

س املقرر:  ال يوجداملتطلب السابق للمقرر: يةلغة تدر   العر

  ساعتان الساعات املعتمدة:  األول   مستوي املقرر:

  وصف املقرر 

شأته ، وأبرز املؤلفات فيه ، حكم العمل بالسياسة الشرعية ، وضوابط  مبادئ علم السياسة الشرعية ، و

ا ، تطبيقات قديمة ومعاصرة للسياسة الشرعية .   ذلك ، ومجاالته ، الواليات العامة ، وأبرز خصائص

  

داف املقرر    أ

د الطالب :  دف املقرر إ تزو

ــ بمعرفة   مع السياسة الشرعية ،وأدلة مشروعية العمل بالسياسة الشرعية.ـ

ا. ا ، ومجاالت العمل   ـــ بإدراك ضوابط السياسة الشرعية، وشروط العمل 

لية. ن ا ا السياسة الشرعية، وعالقة السياسة الشرعية بالقوان ــ بمعرفة األسس ال تقوم عل  ـ

م خ ــ بمعرفة الواليات العامة وأ م التطبيقات القديمة واملعاصرة للسياسة الشرعية .ـ ا ، وأ صائص

  

نية والعلمية) ارات الذ م واملعرفة وامل   مخرجات التعليم: (الف

: ون قادرا ع ذا املقرر أن ي عد دراسته ل ض بالطالب    يف

ــ معرفة  ا ،وأبرز املؤلفات فيه. ـ شأ   مبادئ علم السياسة الشرعية ،و
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ا السياسة الشرعية ،ومجاالت العمل بالسياسة الشرعية ،وكيفيته.تحديد  -   األسس ال تقوم عل

لفاء الراشدين  ــ التعرف ع التطبيقات القديمة واملعاصرة للسياسة الشرعية ونماذج من عمل ا

  بالسياسة الشرعية . 

عة اإلسالمية ، واألسس ال يقوم ع كم  الشر وم نظام ا ا النظام السيا اإلسالمي ــ تفس مف   .ل

ية .  ات السياسية الغر ن النظام السيا اإلسالمي والنظر ــ املقارنة ب   ـ

ــ التفاعل م. ـ ن عالقات إيجابية مع و  ن و                       ّ                     مع زمالئه اآلخر

ام باملعاي والضوابط األ  - الف الفق .االل   خالقية ، وآداب  ا

اسب ، من خالل التقنية مع مدرسه وزمالئه ــ التواصل عد الواجبات وسائر متطلبات املقرر باستخدام ا و

  اآل .

  

  محتوى املقرر 

س  عدد األسابيع  قائمة املوضوعات    ساعات التدر

شأته ،وأبرز املؤلفات فيه.   مبادئ علم الساسة الشرعية ،و

الشرعية ، العالقة مبادئ علم السياسة الشرعية ، مقاصد السياسة 

شأة علم السياسة  ة،  ن علم السياسة الشرعية والعلوم املشا ب

  ٠الشرعية وتطوره ، وأبرز املؤلفات  علم السياسة الشرعية

٨  ٤  

  حكم العمل بالسياسة الشرعية وضوابط ذلك ومجاالته.

ا ،ضوابط العمل  حكم العمل بالسياسة الشرعية وأدلة اعتبار

ام السياسة بالسياسة الشرعي ة ، القواعد الشرعية املنظمة ألح

ا السياسة الشرعية ، مجال العمل  الشرعية ، األسس ال تقوم عل

بالسياسة الشرعية ، كيفية العمل بالسياسة الشرعية ، أثر 

ليفية ام الت   ٠السياسة الشرعية  األح

٦  ٣  
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ا .   الواليات العامة ،وأبرز خصائص

كم   وم نظام ا ا مف عة اإلسالمية ، األسس ال يقوم عل الشر

ن النظام السيا اإلسالمي  النظام السيا اإلسالمي، الفرق ب

ب اإلمام : حكمه ،وشروطه  ية ، تنص ات السياسية الغر والنظر

ل  يان مع أ ا ،و ا ،وحكم ،وكيفية توليته ،وعزله ، البيعة : حقيق

م ، حقو  ل والعقد ووظيف   م  اإلسالم وواجباته ق اإلماا

ا  ف  عية والقضائية والتنفيذية) التعر شر ا لسلطات الثالث (ال

يان موارده ومصارفه ، قضاء  فه و عر ت املال : ا ،ب والعالقة بي

ه من واليات القضاء ن غ نه و ف به، والفرق ب  ٠املظالم :التعر

ا ،وشروط ا ،ومجاال ل ا ،وم سبة: حقيق سب ،  والية ا ا

  ٠واختصاصه 

٨  ٤  

  تطبيقات قديمة ومعاصرة للسياسة الشرعية:

لفاء الراشدين بالسياسة الشرعية   ٠نماذج من عمل ا

كم .   تطبيقات السياسة الشرعية  نظام ا

ي  ٠تطبيقات السياسة الشرعية  النظام القضا

  ٠تطبيقات السياسة الشرعية  النظام اإلداري 

ات تطبيقات السياسة   ٠الشرعية  العقو

 ٠تطبيقات السياسة الشرعية  النظام االقتصادي 

  ٠تطبيقات السياسة الشرعية  العالقات الدولية 

٨  ٤  

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

شر  اسم الناشر  اسم املؤلف  اسم الكتاب   سنة ال

يم محاضرات  السياسة  بية ــ جامعة امللك أ.د. عبد هللا بن إبرا   لية ال
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  سعود  الناصر  الشرعية

السياسة الشرعية  

  إصالح الرا والرعية

      اإلمام ابن تيمية

ام السلطانية       اإلمام املاوردي  األح

ام السلطانية نب  األح ع ا ي        اإلمام أ

  

  











          

  

 ٢من  ١صفحة 

 ٢من  ١صفحة 

 

         

        

  

  ت اجلزءعلى  التالوة ق أحكاممن القرآن الكرمي، وتطبي الثالثنيوجتويد اجلزء يعتين هذا املقرر حبفظ وتالوة  آ
  نفسه.
  

  كرمي. من القرآن ال       ً وة قدرا  وتال                                                   ً        ً             إتقان تالوة القرآن الكرمي، ومعرفة أحكام التجويد نظر  وتطبيقيا ، وحفظ وتدبر


  حسن التالوة والرتتيل جلزء من القرآن الكرمي. .١
 تقومي اللسان وتطبيق أحكام التجويد عمليا  .٢
ت . فوظ واملتلواأللفاظ الغريبة يف القدر احمل معرفة معاين .٣  من اآل

  
  ساعات التدريس  عدد األسابيع  قائمة الموضوعات

 ٢ ٢  النازعاتو  بأالن سور 

  ٢  ٢  التكوير واالنفطارو عبس  ةسور 

  ٢  ٢  االنشقاق والربوجو املطففني ة سور 

  ٢  ٢  الطارق واألعلى والغاشية ةسور 

  ٢  ٢ الشمس والليلو البلد و الفجر  ةسور 

¶  

 

 

 

 
 

 

 )ISL 161( سلم ١٦١رقم المقرر ورمزه:  ) ١(  القرآن الكريماسم المقرر: 

 لغة تدريس المقرر: اللغة العربية  ال يوجد المتطلب السابق للمقرر: 

   عملي) ٢(  ١الساعات المعتمدة:  ولمستوي المقرر: األ



          

  

 ٢من  ٢صفحة 

 ٢من  ٢صفحة 

 

  ٢  ٢ الضحى والشرح والتني القدر ةسور 

ت الزلزلةو البينة ة سور   ٢ ٢ والعاد

 ١ ١ إىل الكوثرالقارعة من سورة 

 ١ ١  من سورة الكافرون إىل الناس

  
 

  سنة النشر  اسم الناشر  اسم المؤلف  اسم الكتاب
حكام التجويد ة ، اجلمهورية العربيدار املعرفة  خنبة من القراء  املصحف امللون 

  السورية
  هت١٤٢٠ط: رابعة، 

دار السالم ، مجهورية مصر  حممد أمحد معبد امللخص املفيد يف علم التجويد 
 العربية

هـ ١٤٢٥ة ، عاشر ط: 
 .م٢٠٠٥

إصدار مركز تفسري للدراسات   جمموعة من العلماء  املختصر يف التفسري
ض، اململكة العالقرآنية  يةرب، الر

  السعودية.

نية   هـ١٤٣٦ ،ط: 

ض حممد الصادق قمحاوي . الربهان يف جتويد القرآن لر ، اململكة دار الصميعي 
 العربية السعودية.

 هـ١٤١٨ط: خامسة،  

، جدة –مكتبة كنوز املعرفة  عطية قابل نصر غاية املريد يف علم التجويد
 اململكة العربية السعودية.

لثة،   هـ١٤٢٠ط: 

  
مج:اس  م منسق الرب

  التوقيع:
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 مختصر توصيف املقرر 

  LAWS 111 قنن رقم املقرر ورمزه: نظمةاملدخل لدراسة ال  اسم املقرر:

 اللغة العربية لغة تدريس املقرر: يوجد ال املتطلب السابق للمقرر:

 3 الساعات املعتمدة: األول  مستوي املقرر:

 

 وصف املقرر 

هما التنظيم اسين اللذين يقوم علييتناول مقرر المدخل لدراسة العلوم القانونية دراسة األس

تم الجزء القانون وهما نظرية القانون  )الجزء األول( ونظرية الحق ) الجزء الثاني(. يه

 ى القانون تنظيمها.األول بتحليل القاعدة القانونية، ويهتم الجزء الثاني ببيان الحقوق التي يتول

 

 أهداف املقرر 

 يهدف هذا املقرر إيل : .1

    ية،                                                                بالقاعدة القانونية وخصااااا،صااااها، ومصااااادرها لي الممللة العربية السااااعود             تعريف الطالب  -
                                                                           والتقسيمات المختلفة للقواعد النظامية ، ونطاق تطبيقها ، وتفسيرها وإلغا،ها..

يتعرف الطالب على نظرية الحق، ومفهوم الحق ، وتقسيمات الحقوق ، وأشخاص الحق  

 ومحله،  ومصادره، وحمايته
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 يم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(مخرجات التعل

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا املقرر أن يكون قادرا على:

 

 

 محتوى املقرر 

 ساعات التدريس عدد السابيع قائمة املوضوعات

التمهيد للموضوع وسرد تفصيلي 
 ملفردات املقرر

1 3 

ية التعريف ابلقاعدة القانونية وأمه
 اجملتمعات املعاصرة القانون يف

1 
3 

 3 1 خصائص القاعدة القانونية 

التقسيمات املختلفة للقاعدة 
 القانونية

1 
3 

لكة مصادر القاعدة القانونية يف املم
 العربية السعودية

1 
3 

 نطاق تطبيق القاعدة القانونية من
 حيث املكان والزمان

1 
3 

 تفسري القاعدة القانونية  وضوابط
 إلغائها

1 
3 
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قدمة عامة عن نظرية احلق يف م
 عيالشريعة اإلسالمية والقانون الوض

1 
3 

 3 1 تقسيمات احلقوق

 3 1 أركان احلق

 3 1 أشخاص احلق 

 3 1 حمل احلق

 3 1 مصادر احلق ومحايته

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

املدخل لدراسة العلوم 

 القانونية

  ، سخالد عبد العزيز الروي

 رزق مقبول الريس

 -هـ 1430الطبعة الرابعة   . مكتبة الشقري الرياض

 م2009

يف  املدخل لدراسة القانون

 ضوء آراء الفقه وأحكام

 -القضاء. نظرية القانون

 نظرية احلق

 دار النهضة العربية  - د/حسام لطفي

 

 م1996
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 دراسة العلوماملدخل ل

 -نونالقانونية:مبادئ القا

 النظرية العامة للحق

 عبد القادر الفار 

 

 م2011 مكتبة دار الثقافة

 مبادئ القانون األصول

ونية العامة للقاعدة القان

  -واحلق وااللتزام

همام حممد حممود 

 زهران.مصطفى أمحد أبو

 عمر

 م2010احلقوقية  منشورات احلليب

دخل ملا -مبادئ القانون

 مات اىل القانون وااللتزا

 دار املطبوعات حممد حسن قاسم

 اجلامعية

 م2010

 

 

 


