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 (أصٔن الفقّ)على  كؤرس بووك

 
 أصٔن الفقّعلى  ناوى كؤرس
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 ياساى سؤران ٕاضا فاكةلتىبةش / 

 ثةيوةندى 
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 د. حمودغالد ناوى ريَكخةر
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 ُاغى عوس أمحدد.هدزع املادٙ:  

 القأًَ :الللٖٚ
 القأًَ القطى:

 ضالهٗإلا على أصٔن الفقّاملادٙ : 
 07504499484ت:

 الربٕد االللرتًٓٗ:
Hashm.bs@gmail.com 

 هٌطق اللٔزع :
 
 :ت 
 

 الربٕد االللرتًٓٗ:                           
2015 - 2014الطٌٚ الدزاضٖٚ : 
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 )املقدمة(
 :عام مبنهج السنة الدراسية للمادة تعريف

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، أما بعد.. 
إَ الػسٕعٚ اإلضالهٖٚ هٔصٔفٚ بصفٚ الثبظات ٓالبقظاٝ ... فِظٗ تابحمظٚ حملوظٚ خ ,ٌطظؼ ط ٓ ظا                

 ظا ٓال ,بظدٕم هاداهظأل ا زا ٓالطظوآاتط ٓاَ ُظرْ       صفٚ البقاٝ ٓالظدٓاي ا  ٕظٔي القٖاهظٚ فال, ظٖ     
الػظظسٕعٚ زٖظظصت عظظٍ ن ُظظا هظظٍ الحمػظظسٕعات الطظظوإٓٚ ٓالٔتظظعٖٚ بلًِظظا زاعظظأل هصظظا  العبظظاد     
الظظدًٖآاالغسٙ   العاخظظم ٓالخظظم لٖحمسقظظق الطظظعادٙ البػظظسٕٚ   الدازٍٕطٓغظظسعأل ,ػظظسٕعات ,حمعلظظق 

قاٝ الٌظاي الفطسٜ الصسٖصط الفطسٙ اليت فطظس ا   حبفظ احلقٔق الفسدٕٚ ٓاجلواعٖٚ بني الٌاع ٓلب
 .الٌاع علِٖا 

 املفطظس  على ا صٔن هٍ العلٔي الػسعٖٚ الضسٓزٕٚ طٓذلم حلاخٚ كم هٍ الفقّٖ ٓٓمما ال غم فّٖ أَ     
 ضظبساًّ  زٖج إَ هٔتٔع ُرا العلى الٕطحم ٌٛ عٌّ   هعسفٚ هساد ا طٓاحملدح ٓالقأًًٗ  ٓن ُى إلّٖ

عظاخ  ًِظا الصظٔزٙ الحمطبٖقٖظٚ العولٖظٚ       طٓال ٕطحم ين عٍ هعسفٚ ُرا العلظى اللحماب ٓالطٌٚهٍ ًصٔص 
ضحمػسار ا زلاي ٓاضحمٌباطِا هٍ الٌصٔص الػسعٖٚطإذ ُٔ أدلظٚ ٓؤاعظد ٓتظٔابض ,ضظبض     الصسٖسٚ ال

 غطض .هطاز كم هٍ الفقّٖ ٓاملفطس ٓاحملدح   الٔصٔن ا  زلى ا  عص ٓخم هٍ ن  
حمٔز الصملٗ: )هٍ البدُٗ أَ كم هٍ ٕحمعاهم هع الٌصٔص  غسعٖٚ كاًأل أي وأًًٖظٚ لظٖظ   ٓكوا ٕقٔن الدك 

بإضحمطاعحمّ أَ ٕ ٔص فِٖا ب ٖٚ الٔصٔن ا  عوقِا الضحمػسار اللؤلؤ هٍ وعسُا هاخ ٕلٍ هلوا بعلٔهِظا  
" هظٍ ال   :  اللٖٚ ا زبعٚ : )أصٔن الفقّ  ٓاملٌطق  ٓالفلطفٚ ٓالل ٚ( لرا وان اإلهاي ال صالٗ زمحّ ا 

 هعسفٚ لّ باملٌطق ال تقٚ بعلوِّ" ٓأؤن )هٍ ال على لّ بلصٔن الفقّ ال تقٚ لّ بعلوّ(.
َ  ٓهٍ هٌطلق املطؤٓلٖٚ ٓهٍ ٓاخبٌظا اَ ًظبني لطالبٌظا              اخلطظٔ  الحمفصظٖلٖٚ  ظرْ     كلٖظٚ القظأً

ٓ ٓهظٍ اضظحمػسار   ط لألصظٔن املالهص العاهٚ الضٔابض االصٔلٖٚ ٓ ٓ القٔاعد هظٍ   الضظابض ا صظٔلٗ   الظسأ٘ 
 عٌِا املػسع   القأًَ العساوٗ. املػحملفٚ   احلاالت اليت ضلأل ا دلٚ ا صٔلٖٚ

عظٍ طسٕظق ,لثٖظف ا هثلظٚ      أصظٔن الفقظّ   ٓٓخدت هٍ الضسٓز٘ ٓحمآال أَ اغفف هٍ صعٔبٚ على       
سزلظٚ ط ٓيظٔ٘   الحمطبٖقٖٚ طٓاالغحمصاز   املطاٞم اخلالفٖٚ بلضلٔب ضِم ٓهبطظض ٕحمٌاضظم هظع ُظرْ امل    

 هطاٞلّ العولٖٚ ٓهاعلّٖ القأًَ العساوٗ .
 الللٖٚ  ُى العلٔي الضسٓزٕٚ العلوٖٚ العولٖٚ الحمطبٖقٖٚ اليت البد لطالم العلى   ُٓرا العلى هٍ أ       

 دزاضحمّ ٓ ,علٖوّ ٓفِوّ فِوا عوٖقا ٓ دوٖقا ٓٓاضعا ٕحمٌاضم هع العقلٖٚ العلوٖٚ املعاصسٙ إذ بظّ   القأًَ
 لدٜ الطالم املللٚ العلوٖٚ الٔاضعٚ   زم املطاٞم الحمطبٖقٖٚ لقضإا اجملحموع ٓا ضسٙ . ٕحملَٔ
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 ا ُداف
  أٓال: ا دف العاي:          

وفق  المرللقة يمقيمي فق   علم من علوم الشرعية تعليم الطالب معرفة               
عية العمليققة أدلققة اكلمققيم الشققرعية ا اكلمققيم الشققر -( أصققو  اله قق ) -مجققي  

يرمققت  فقق  وذلققل لالمققتهيد  مققن عققذا العلققم وتط ي قق  ومم... ادييت النصققو  
 .لييت  العملية و العلمية 

 
 تاًٖا: ا دف اخلاص:         

أدلققة اكلمققيم الشققرعية ا اكلمققيم الشققرعية تعلققيم الطققالب مو)ققو  )            
وال ينوناوعو من أعقم اله   ايمالم  اصو  ف  ...(دييت النصو  العملية ا

المو)وعيت المتعل ة التط ي يت العملية ف  الليقي  اليوميقة لقدل الطيلقب و يقر  
اإذ  ققدون معرفققة عققذ  المو)ققوعيت اققد تققحدو الققا عققدر ل ققو  و)ققييع ي  ا 
وتشققين نتيجققة ذلققل ل ققور الهمققيد والهيلشققة واي)ققطراب فقق  ال ققينون وتط ي قق  

ال )ييي والمشيم  اكمقرية والمجتمعيقة  وعدم الث ة  يلمرجعية ال ينونية  ف  ل 
 .....  والخالفيت

 
 تالثا: ا دف املعس  :        

والمققواد ال ينونيققة  يصققولية إتيققين ااراو والع ققيرات العلميققة واكاققوا  ا              
الت  تخدم المو)و  والمن ج العلم  اومراعي  الترتيب المنط   ف  المو)و  

إلمقققيم ومعرفقققة داي قققة  قققيلمن ج المعرفققق  فققق  طقققر   لتقققا يمقققون عنقققد الطيلقققب
 المو)و  وميهية لل  واإلجي ة علا اكمئلة المطرولة عند ال)رور  .

 
 زابعا: أُوٖٚ الدزاضٚ:         
 تن ن أعمية عذ  الدرامة من أن ي:    
تعط  أنموذجيً لليي  المملم، وموام ة اكلميم الشرعية، لمقي يواج ق  مقن  -1   

 أثرعي علا لييت  الخيصة.ممتجدات و
 ققوانين التخققدم رجققي  الشققريعة وال ققينون فقق  ملققيويت م الممققتمر  لتطققوير  -2 

 وايمتجي ة للممتجدات الت  تلدث . وامتخراج ايلميم
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ل قققي عالاقققة وطيقققد   يل قققينون عنقققد مميرمقققت  وذلقققل ل يقققين العقققيم و الخقققي  -3
 والتخصي  ف  ال وانين وايطال  والت يد من ي.

  



 6 

 صادز ٓاملساخع املعحمودٙ  رْ الطٌٚ :امل
 ش : املؤلف :أصو  اله   ف  نميج  الجديدٓاالضاضٗ   الدزاضٚ ُٔ :ض  املعحمود      
 . هصطفٛ الصملٗد.
 املؤلف املصادز ٓاملساخع ت
 حمود ضلٖواَ االغقس الٔاتص   أصٔن الفقّ للوبحمدٞني 1

 عبد املؤهٍ بٍ عبد احلقّ  ٕط  الٔصٔن إ  ؤاعد ا صٔن ٓهعاود الفصٔن 2
 حمود شكسٕا أصٔن الفقّ  3

 د.عبداللسٕى شٕداَ الٔخٖص   أصٔن الفقّ  4

 عبد الُٔاب غالف أصٔن الفقّ االضالهٗ 5

 لطسغطٗ ود بٍ أمحد بٍ أبٗ ضِمحم اصٔن الطسغطٗ  6

 عبد امللم بٍ عبد ا  بٍ ٕٔضف اجلٕٔين الٔزوات  7

 عبد ا  بٍ أمحد بٍ وداهٚ املقدضٗ  اظسزٓتٚ الٌاظس ٓخٌٚ املٌ 8

 حمود بٍ حمود ال صالٗ   املطحمصفٛ   على ا صٔن 9

 أمحد بٍ علٗ الساش٘ اجلصاص لفصٔن   ا صٔنا 10

 علٗ بٍ أمحد بٍ زصي ا ًدلطٗ   اإلزلاي   أصٔن ا زلاي 11

 اًٗحمود بٍ علٗ بٍ حمود الػٔك إزغاد الفسٔن إ  حتقٖق على ا صٔن 12

 حمود بٍ علٗ بٍ الطٖم البصس٘  ملعحمود   أصٔن الفقّ ا 13

 أبٔ علٗ احلطٍ بٍ غِاب احلطٍ العلرب٘  زضالٚ   أصٔن الفقّ  14

 محٔد الػعٖيب ٓآغسَٓ ,طِٖم الٔصٔن ا  فِى على ا صٔن 15
 ضٖف الدٍٕ الهد٘ إلزلاي   أصٔن ا زلايا 16
 ٍ أمحد اجلواند.حمود أمي أصٔن الفقّ ٓالقأًَ 17
 ابٍ عاغٔز هقاصد الػسٕعٚ اإلضالهٖٚ 18
19 http://osoolalfekh.net/mktba/  
20 http://www.islamfeqh.com  
21 http://www.saaid.net/book  
22 http://www.almeshkat.net/  
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 [ : ي(2015/  2014املٔاد املٌِدٖٚ للوادٙ الحمعلٖوٖٚ لطٌٚ الدزاضٖٚ )] 

 م دمة : تت)من شرلي موجزا و ميطي لو : ال    
 (.أصٔن الفقّ االضالهٗاملٌِذ الدزاضٗ ٓاملقسز  رْ الطٌٚ )  -1  
 املٌِذ املحمبع   الحمعلى ٓالحمعلٖى ٓكٖفٖٚ ا داٝ ٓا ضلٔب . -2  
كٖفٖٚ الحمعاهم ٓالحمفاعم هع املادٙ ٓا ضحماذ هٍ زٖج الٌػاطات الٖٔهٖظٚ ٓا ضظٟلٚ املطسٓزظٚ     -3  

 ٓال ٖابات ٓالحمعاهم الٔخداًٗ ٓاملعس  هع الدزع .
 إعطاٝ بعض اإلزغادات املٌِدٖٚ ٓالعلوٖٚ ٓاملعسفٖٚ . -4  

 
 املٔاد املٌِدٖٚ :

 ٓشعٌا املٌِذ علٛ أوطاي :

 : كلميم الشرعيةأدلة ال مم اكو  : ا
 من عد  فصو  : مم تت)من عذا ال       

 : القسآَ ٓالطٌٚ الٌبٕٔٚالفصم ا ٓن :     
 ُٓٗ :  ٓخنصص ُرا الفصم ملبسثني        
.القسآَ اللسٕىاملبسج ا ٓن  :        
الطٌٚ الٌبٕٔٚ .املبسج الثاًٗ:       

 : ااملصادز الحمبعٖٚ الٌقلٖٚ املحمفق علِٖالفصم الثاًٗ : 
 ٕحملَٔ ُرا الفصم هٍ عدٙ هبازج هٌِدٖٚ هحمعلقٚ باحملسهات :   
 

 املبسج ا ٓن  : اإلمجاع  .        
 املبسج الثاًٗ:  العسف.       
 . ا دلٚ الحمبعٖٚ الٌقلٖٚ املػحملف فِٖاالثالج :  فصمال       

املبسج ا ٓن  : زدٖٚ القٔن الصسابٗ .            

ع هٍ وبلٌا .املبسج الثاًٗ:غس          

 الفصم السابع: املصادز الحمبعٖٚ العقلٖٚ .     
. ا ٓن : القٖاعاملبسج           
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املصلسٚ :ثاًٗاملبسج ال         
.الثالج: اإلضحمسطاَ املبسج          

.املبسج السابع: ضد الرزاٞع         
.اإلضحمصساباملبسج اخلاهظ:        

 ال مم الثين  :
ويتمون اللميم الشرعية العمليةلمعرفة تهردني عذا ال مم      

 من عد  فصو :
 

.احللى الػسعٗ الحمللٖفٗ الفصم ا ٓن :        
املبسج ا ٓن  :أًٔاع احللى الػسعٗ الحمللٖفٗ.              
املبسج الثاًٗ:الٔاخم.              

. الفصم الثاًٗ :احللى الػسعٗ الٔتعٗ        

الطبم .             
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 طسٕقٚ الحمدزٕظ :
ُظظرْ الطسٕقظظٚ ,حمبظظع هظظع اضظظحمعوان دا,ظظا غظظٔ طٓذلظظم لحمبطظظٖض املظظادٙ      

 ٓ,طِٖم اضحمٖعابِا ٓفِوِا هٍ وبم الطالم :
 
إلثقققير  إنت قققي   -إعقققيد  القققدرب المقققي    شقققم  مقققوجز واصقققير مثيقققر  

 . والدخو  إلا الدرب الجديد -الطالب 
 

 العسا: غطٔات الدزع :     
 شر  المو)و  . -1                    

 أمثلة علا المو)و . -2                   
أمئلة علا المو)و  والتهيع  من الدرب من  -3                   
 ا   المتعلمين.

واو  -متي ة  عض الموجزات علا الم ور  -4                   
 .- ورد

 .و)و  درامة ن دية لو  الم -5                   
 هلػص املٔتٔع علٛ الطبٔزٙ )ٓا٘ بٔزد(:     

متي ة  عض الموجزات والشروليت علا   من إمتعمي  داتي شو ن وم
  الم ور  .

 

 الحمقٕٔى:    
مدل إمتيعيب الطل ة مو)و   إثير   عض اكمئلة لمعرفة  -1     

 الدرب .
 تموين جلمة ن دية لو  المو)و  من ا   الطالب -2     
 ٔاخم:  ال    
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 . -الواجب اليوم   -نشيط الدرب ال يدم   -1  

 متي ة الطالب ت يرير ل رائت ي ف  الصف . -2  
 ,قطٖى الطالب :     
وم  مجموعة ت وم  مي علي  ( طروث) ت ميم الطالب الا مجموعيت 

من واج يت ثم أداو مي علي ي .
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 ,ٔشٕع الدزٓع   

 املٔاد املدزع ا ضابٖع
املقدهٚهقدهٚ  ُاغى 1  

 هٌاُذ ا صٔلٖني   هؤلفا,ِى = 2

 ا دلٚ املٌطقٖٚ = 3

 أدلٚ ا زلاي الػسعٖٚ : القسآَ اللسٕى. = 4

هٌِذ القسآَ اللسٕى   بٖاَ ا زلاي  = 5  

 الطٌٚ الٌبٕٔٚ = 6

 أوطاي احلدٕج = 7

 غسٓ  العوم حبدٕج الزاد = 8

 االمجاع = 9

 زدٖٚ االمجاع ٓأًٔاعّ = 10

 العسف = 11

 زدٖٚ العسف = 12

 أًٔاع العسف ٓغسٓ  العوم بالعسف = 13

 القٔن الصسابٗ = 14

 زدٖٚ القٔن الصسابٗ = 15

 غسع هٍ وبلٌا = 16

 أوطاي غسع هٍ وبلٌا = 17

 القٖاع ٓغسٓطّ = 18
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 العلٚ ٓ غسٓطِا = 19

 باعحمباز العلٚ ّهسازم القٖاع ٓأًٔاع = 20

 املصلسٚ ٓأوطاهِا = 21

 أوطاي املصلسٚ املعحمربٙ باعحمباز ا ُوٖٚ = 22

 االضحمسطاَ = 23

  ضد الرزاٞع = 24

 أوطاي ضدالرزٕعٚ ٓزدٖحمِا = 25

 أًٔاع احللى الػسعٗ الحمللٖفٗ. = 26

 الحمسسٕى ٓاالكساْ = 27

 الٔاخم = 28

 أوطاهّ = 29

 أًٔاع احللى الػسعٗ الٔتعٗ = 30

 الطبم . = 31
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 :الٌؤذخٖٚا ضٟلٚ
 ا ضٟلٚ:

 بني هٌاُذ االصٔلٖني   هؤلفا,ِى طتى بني أُوٖٚ على ا صٔن ٓصلحمّ بالقأًَ؟ -أ :1ع
 ,للى عٍ أُى أزلاي العولٖٚ   القسآَ . -ب        
 عسف الطٌٚ ٓغرب الزادط تى بني غسٓ  العوم خبرب الزاد عٌداحلٌفٖٚ . -ر        
تى بني صٖ ّ طُٓم هقحمضٛ ا هس علٛ الفٔز أٓ الرتاغٗطُٓم ُٔ ملسٙ ٓازدٙ عسف ا هس ط -د        

 أٓ للحملساز طهع املثان ؟
هأُ اإلمجاع؟ ٓبني اوطاهّ طُٓم ميلٍ إًعقاد اإلمجاع   ُرا العصس ؟بني زإٔم   -أ :2ع

 املطللٚ .
طهع بٖاَ أُوٖٚ  ,للى عٍ زدٖٚ العسف طتى بني الفسق بني العسف الفاضد ٓالعسف الصسٖص-ب      

 العسف ؟
؟ هع ذكس أهثلٚ ,طبٖقٖٚ هااملساد هٍ ُرْ القاعدٙ )ال ٌٕلس ,   ا زلاي بحم   ا شهاَ(  -ر     

  رْ القاعدٙ   الػسٕعٚ اإلضالهٖٚ.
   
 أخم عوا ٕل,ٗ:                                                                      -3ع  
 ى ٓعلم ها ٕل,ٗ هع املثان:وٖ -أ         
 أَ ٕلَٔ العسف صسٖسا.                                                     -1   
 .-فٖوا ٕحمعلق با زلاي االعحمقادٕٚ–غسع هٍ وبلٌا غسع لٌا  -2   
 الحموٖٖص بني الصسابٗ الفقّٖ ٓالصسابٗ ن  الفقّٖ.         -3   
 ف.البد للقاتٗ أَ ٕساعٗ العس-4   
 أَ ٕلَٔ زلى ا صم   القٖاع هعلال بعلٚ.                         -5   

عسف غرب الزاد ،ٓ ها زلوّ؟ تى بني غسٓ  العوم خبرب الزاد عٌداحلٌفٖٚ ٓاملاللٖظٚ   -ب         
 هع ذكس ا هثلٚ  .

 د ا وطاي.عسف املصا  املعحمربٙ ٓ عدد أوطاهِا بإعحمباز ا ُوٖٚط هع ,ٔتٖص أز -ر          
 

 / أخم عوا ٕل,ٗ :                                                                                            4ع
 وٖى ها ٕل,ٗ هع الحمعلٖم: -أ    
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 أَ ٕلَٔ احللى اجملوع علّٖ زلواً غسعٖاً وابالً لالخحمِاد.-1  
دٙ، ٓهعاوبٚ املػالف لرلم.فِرْ كلِا مما القٖا ٚاجلٌطٖٚ، ٓزغصوٚ اإللصاي باضحمػسار بطا-2  

  ,دعٔ احلاخٚ إلّٖ لضبض ا هٍ، ٓهعسفٚ ا ًطاب، ٓاحملافظٚ علٛ ا زٓاع ٓا هٔان.
  أَ ال ٕعوم السآ٘ خبالف ها زٓاْ. -3  
                                          اعحمبازُا.زع علٛ عدي االػ ًصاملصلسٚ املل اٙ ُٗ:ها  -4   
صظٔن الفقظّ ِٕظحمى    أ.. ٖٓٚالحمفصٖل ٚدلَ الفقّ ِٕحمى با أ ّ،ُٔصٔن الفقأالفسق بني الفقّ ٓ -5   

 ٚ.لٖااالمج ٚدلبا 
هع ذكس أهثلظٚ  ِا هٌ،بني زإٔم ( )ال ٌٕلس ,   ا زلاي بحم   ا شهاَ:هااملساد هٍ ُرْ القاعدٙ -ب

 ,طبٖقٖٚ  رْ القاعدٙ   الػسٕعٚ اإلضالهٖٚ.
،ُٓم ميلٍ ,طبٖقِا الٖٔي علٛ الٔاوع (ٓعدها ٓخٔدا علحمّ هع ٕدٓز احللى),للى عٍ واعدٙ: -ر

 ذلم هع املثان. بنيأي ال ؟
 

عسف ا هس طتى بني صٖ ّ طُٓم هقحمضٛ ا هس علٛ الفٔز أٓ الرتاغٗطُٓم ُٔ ملظسٙ ٓازظدٙ    -: أ5ع
 أٓ للحملساز طهع املثان ؟

 ؟ فِٖا الفطاد هعٌٛ ٓها العبادات   سٚالص هعٌٛ ٓها ، ٓغسعاً ل ٚ ٓالفطاد الصسٚ عسف-ب       
 .؟ بالحموثٖم ذلم بٖاَ هع ؟ فِٖا الفطاد هعٌٛ ٓها املعاهالت   الصسٚ هعٌٛ ٓها
ها أوطاي احللظى الػظسعٗ ٓكٖظف ,طظحمٌبض ُظرْ ا وطظاي هظٍ        ٓعسف احللى الػسعٗ ؟  -ر        

 ,عسٕف العلواٝ للسلى الػسعٗ ؟ ٓها الفسق بني ُرْ ا وطاي ؟ 
   

      


