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 خمتصر توصيف املقرر

 شرعي112رقم املقرر ورمزه: (1أدلة األحكام ) اسم املقرر:

 العربية لغة تدريس املقرر: شرعي111 احلكم الشرعي املتطلب السابق للمقرر:

 ساعات ثثالاملعتمدة: الساعات  الثاين املقرر:مستوي 

 وصف املقرر

 

      تلفة.            ى مصادره املخ       تعرف عل                                                                     يعتين هذا املقرر بدراسة أدلة علم أصول الفقه ، وتطبيقاهتا يف الواقع، مع ال

            فيشتمل على:

  0معىن الدليل وأقسامه ومعىن الداللة وأقسامه إمجاال 
  0تفصيالدليل القرآن وحجيته وما يتعلق به من املسائل 
 ا وما يتعلق هب ،ين هلا ملنكر دليل السنة وحجيتها وأقسامها ابعتبارات خمتلفة ،و الرد على شبهات ا

 0تفصيال من املسائل 
 0النسخ وما يتعلق به من املسائل تفصيال   

 أهداف املقرر

 ثلـة   أم           حكـام، وككـر         يهـا مـن أ                                                               حتقيق املنهجية العامة من خالل بيان صورة القاعدة املطروحة وما يبـين عل    
        عليها .

  يع عليها                                                                يتعرف الطالب على املسائل املتعلقة ابألصل األول )الكتاب( وكيفية التفر        .  
  0 خ                                                                   يربهن على وقوع النسخ  وحكمته وأمثلته ،وطرق التعرف على الناسخ واملنسو  
 ..يفسر الطالب  القواعد األصولية املتعلقة ابلنسخ                                             
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  يها.                                            املتعلقة ابألصل الثاين )السنة( وكيفية التفريع عل               الطالب املسائل    مييز     
 ائل           فقــه  يف املســ       أصــول ال                                                                يقابــل الطالــب بــئ املســائل املتفــق عليهــا واملســائل املختلــف فيهــا بــئ أئمــة    

                                                       املهمة اليت ترد يف املقرر ومعرفة أدلة كل قول والراجح فيها.
  ملبنية عليها        الفروع ا                 ابلكتاب والسنة يف                                                 أن يتمكن الطالب من تطبيق القواعد األصولية املتعلقة            

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(

 يفرتض ابلطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن يكون قادرا على:

 املعرفة -

 .يعرف املراد ابلقرآن والسنة والنسخ 
 املتعلقة بدليل القرآن ودليل السنة . لحيدد املسائ 

 املهارات املعرفية

  املتعلقة بدليل القرآن ودليل السنة األصوليةحيلل النصوص. 
  املتعلقة ابلقرآن والسنة. األصوليةيصيغ املسائل 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسئولية

 .يتفاعل مع أساتذته وزمالئه إبجيابية ومسئولية 

 لعدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات ا

 .يتواصل شفهيا وكتابيا مع الغري مستخدما وسائل التواصل احلديثة 
 توى املقررحم

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 بئ ما يشبهه بينه و  الدليل، والتمييزمعىن   - 

 قسيمات األدلة ابعتبارات متعددةت -      
2 

 ساعات 6
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 . تعريف القرآن وفق مذهب السلف الصاحل الكرمي:القرآن 

 شروط القراءة املتواترة.

 الفقهيةالتطبيقاتيفكلكابلقراءة الشاكة وأثراالحتجاجحكم

 ما أبمثلةعليه واملتشابه يف القرآن الكرمي ، والتمثيل معىن احملكم - 
 وليئألصاصحيحة . معىن السنة وأقسامها ، والتمييز بئ منهجي 

 واحملدثئ 

 والرد على شبه منكريها . حجية السنة  -

 عالقة السنة ابلقرآن . -

2 

 ساعات  6

 عىن اخلرب وأقسامه ، والتفريق بينها . م - 

 حلديث املتواتر ، وشروطه ، وأمثلته . امعىن  -

  .دلة االحتجاج خبرب اآلحاد يف العلميات ، والعمليات أ  –

وحجية كل قسم مع  –هللا عليه وسلم صلى  –أقسام فعل الرسول  -
 التمثيل .

2 

 ساعات 6

 عىن الرواية والتفريق بينها وبئ ما يشبهها .م - 

 قبولة روايته .شروط الراوي امل  -

 ضي هللا عنهم امجعئ .ر  –حابة عدالة الص -

 واية خرب اجملهول ، وأثرها الفقهي . ر  - 

 ل . لتمثيكم االحتجاج ابلزايدة اليت انفرد هبا الراوي ، مع اح  -

2 

 ساعات 6
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 وي .طرق رواية احلديث النب -

 رواية احلديث ابملعىن . -

 أنواع املراسيل ، وحكم االحتجاج بكل نوع منها .  

 هي لفقاحكم العمل خبرب اآلحاد فيما تعم به البلوى ، واثره 

2 

 ساعات 6

 ساعات 3 1 حكم العمل ابحلديث املخالف لألصول وأثره الفقهي  

 حقيقة النسخ وأهم مسائله :

 ملراد ابلنسخ  ، و الفرق بينه وبئ التخصيصا - 

 ملقصد الشرعي من نسخ بعض األحكام الشرعية .ا - 

 . وقوع النسخ والرد على منكريه .  . 

 ما ال يقع .و ما يقع فيه النسخ  -

 يها .خ املتفق عليها ، واملختلف فشروط النس -

2 

 ساعات 6

                  ثلته ابعتبارات متعددة ، وحكم كل نوع ، و أم أنواع النسخ - 

                       الزايدة على النص هل هي نسخ ، أو ال وأثرها الفقهي 

                    لسنة ، وأمثلته                       ابنسخ القرآن  -  

                                             مثيل     لنسخ مع التطرق معرفة ا -سخ السنة ابلقرآن ،   وأمثلته . ن -

2 

 ساعات 6
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 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

 سنة النشر الناشر اسم اسم املؤلف اسم الكتاب

روضة الناظر وجنة املناظر 
 البن قدامة

ملوفق الدين أيب حممد عبد 
هللا بن أمحد بن 
 620قدامة.املتوىف :  ،  

ط/ املكتبة املكية ، مكة 
اململكة العربية  –املكرمة 

ق بتحقي السعودية –
دكتور / شعبان حممد 

 إمساعيل  

 م2017 -هـ 1438

اإلسالم أيب .لإلمام حجة  املستصفى
حامد حممد بن حممد 

 هـ(505الغزايل املتوىف )

، ط/ دار الكتب العلمية، 
 بريوت

 هـ.1413الطبعة األوىل 

ط/ دار ابن حزم ، بريوت  د.شعبان حممد إمساعيل أصول الفقه امليسر
 لبنان

هـ 1429الطبعة األوىل 
 م2008 -

 

كشف الساتر شرح 
 غوامض روضة الناظر

أمحد بن حملمد صدقي بن 
 حممد البورنو

                         ،                                     
هـ  1435الطبعة األوىل 

 م2014  -

لتقى الدين حممد بن أمحد  شرح الكوكب املنري
بن عبد العزيز بن على 

الفتوحي احلنبلي املعروف 
 اببن النجار

-ط/ مكتبة العبيكان
 الرايض

 1993 -هـ 1413

 سم منسق الربانمج د/ رضوان حممد عبد العال.ا

 هـ 9/9/1439    التوقيع .......................................                     التاريخ
 

 /رئيس القسم 
































