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اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

القواعد والنظريات الفقهية
1201455
3
3
الفقه الحنفي وأصوله
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
الفقه الحنفي
الفقه الحنفي
 2017/2016الفصل الثاني
بكالوريوس
العربية
2019/5/13

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د مأمون أبو جابر
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
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وصف المادة:

تعريف القاعدة ،والفرق بين القاعدة والضابط والقاعدة األصولية ،وتاريخها ،وفائدة دراستها ،ودراسة نصية وصفية تحليلية ألبرز
القواعد الفقهية من :شرح القواعد الفقهية ألحمد الزرقا.
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 .1تعريف الطالب بالقواعد الفقهية ومدى أهميتها في إثراء الفقه اإلسالمي باألحكام التي يحتاج إليها في التطبيقات
المعاصرة  ،مع تكون ملكية إنشاء القواعد لالستعانة بها حيث الحاجة .
 .2ضبط علم القواعد الفقهية ،ثم جزئيات الفقه المتناثرة ،ويتمكن من التخريج والتفريع للمسائل المستجدة.
 .3ادراك مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام ،ومراعاته للحقوق والواجبات ،من خالل علم القواعد.
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:

المحتوى

األسبوع

مقدمات عامة:
ترادف القاعدة
والضابط واألصل
في االستعمال
الفقهي ،القواعد
تمثل أصول البناء
في االستعمال
الفقهي.

األول

اطالق الفقهاء
القواعد الفقهية على

الثاني

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

1ـ األسئلة الشفوية
 2ـ االختبارات الشهرية
األول والثاني
3ـ المشاركة في
المحاضرة والتكليف
ببعض الواجبات

المنهاج الوجيز في
القواعد والضوابط
واألصول الفقهية
للدكتور صالح أبو
الحاج

=====

===========
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أصول االستنباط
وأصول البناء
وأصول التطبيق،
اختالف الفقهاء
راجع لالختالف في
األصول الثالثة:
االستنباط والبناء
والتطبيق ،التعريف
اإلضافي للقواعد
الفقهية لغة
واصطالحا،
وتعريف الضوابط
واألصول واألشباه
والنظائر والفروق
الفقهية والفقه.
الثالث
التعريف الوصفي
للقواعد الفقهية،
ركن وشروط
القاعدة ،الفرق بين
القاعدة الفقهية
والقاعدة األصولية،
والفرق بين القاعدة
الفقهية والنظرية
الفقهية ،والفرق بين
القواعد الفقهية
والمقاصد الشرعية.
الرابع
أهمية القواعد،
كيفية تكوين
القواعد الفقهية،
حجية القواعد
الفقهية.
الخامس
مصادر القواعد.

نشأة القةاعد،
القواعد في عصر
االجتهاد المطلق.

السادس

القواعد في عصر
االجتهادى
المنتسب.

السابع

القواعد في عصر
المجتهدين في
المذهب ،كتاب
األشباه والنظائر
البن نجيم
وشروحها ،وصف
الكتاب ،قواعد
الكتاب.
القواعد األقل
اتساعا في كتاب
ابن نجيم ،مكانة
كتاب األشباه
والنظائر ،ناظر

الثامن

=====

===========

=====

===========

=====

===========

=====

===========

=====

===========

=====

===========

التاسع
=====

===========
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زاده في "ترتيب
اآللي في سلك
األمالي".
الخادمي في
"مجامع الحقائق"،
الطوري في
"ذخيرة الناظر"،
مجلة األحكام
العدلية ،الحسيني
في "الفوائد البهية".
المجددي في
"قواعد الفقه"،
مصطفى الزرقا في
"المدخل الفقهي
العام" ،عناية
المالكية والشافعية
والحنابلة بالقواعد،
كتب القواعد عند
المالكية ،من كتب
القواعد عند
الشافعية.
من كتب القواعد
عند الحنابلة ،من
كتب القواعد عند
المعاصرين،
القاعدة األولى:
األمور بمقاصدها.
القاعدة الثانية:
اليقين ال يزول
بالشك.
القاعدة الثالثة:
المشقة تجلب
التيسير ،القاعدة
الرابعة :ال ضرر
وال ضرار.
القاعدة الخامسة:
العادة محكمة،
قاعدة :إعمال
الكالم أولى من
إهماله.
قاعدة التابع تبع،
قاعدة :البينة على
المدعي واليمين
على من أنكر،
قاعدة :إذا اجتمع
المباشر والمتسبب
يضاف الحكم إلى
المباشر.

العاشر
=====

===========

الحادي عشر
=====

===========

الثاني عشر
=====

===========

=====

===========

=====

===========

الثالث عشر

الرابع عشر
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

األسلوب اإللقائي  ،والحوار والمناقشة ،والتحليل واالستنتاج.

تشجيع الطالب على العمل والبحث في بطون الكتب ،واثراء فكره وبيان عطائه.
 .22أساليب التقييم ومتطلبات المادة:
%20
االختبار األول ويحدد له
%20
االختبار الثاني ويحدد له
%10
األعمال البحثية والواجبات العملية والمشاركات
%50
االختبار النهائي ويحدد له
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السياسات المتبعة بالمادة:

أ -سياسة الحضور والغياب تطبق سياسة الجامعة في الحرمان لمن تجاوز الحد المسموح به

ب -الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد
ج -إجراءات السالمة والصحة

د -الغش والخروج عن النظام الصفي

ه -إعطاء الدرجات

و -الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

السبورة
Data Show
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المراجع:

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط واألصول الفقهية للدكتور صالح أبو الحاج.
وقراءة نصية من شرح القواعد الفقهية لمصطفى أحمد الزرقا

 .26معلومات إضافية:
*القواعد الفقهيه للزرقا
اسم منسق المادة:
مقرر لجنة الخطة:
رئيس القســـم:
مقرر لجنة الخطة  /الكلية:
العميد:
نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

التاريخ:

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

