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 : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة: الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

 (2)  أصول الفقه: عنوان المقرر
(0101227) 

 : الساعات المكتبية

 
  

 

  وصف المساق 
 ، وتتناول المادة    1    هذا المساق متطلب إجباري لتخصص الفقه وأصوله، وللمادة متطلب سابق هو أصول فقه 

   مصادر التشريع وأدلة األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بين العلماء، وهي الكتاب والسنة واإلجماع والقياس   

 .  واالستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف واالستصحاب

  أهداف المساق 

 .معرفة المراد باألدلة والمصادر التشريعية وترتيبها من حيث الرجوع إليها .1
.  التعرف عمى أقسام مصادر التشريع اإلسالمي وأدلة الفقه اإلجمالية عند المجتهدين  .2
.    التعرف عمى مصادر التشريع المتفق عميها وأنواعها وأقسامها .3
 . التعرف عمى مصادر التشريع المختمف فيها، وأنواعها وأقسامها .4
 .التعرف عمى الخالف في حجية المصادر المختمف فيها ومن قال بها من المذاهب وحجج كل فريق .5

 مخرجات التعمم لممساق :

: فإنه من المتوقع أن يكون الطال قادرا عمى, عند االنتهاء من هذا المقرر

 : -المعرفة والفهم - أ
.  فهم تقسيمات مصادر التشريع من حيث الحجية وغيرها من التقسيمات  .1
.  فهم تعريف وبيان كل مصدر من مصادر التشريع .2
. فهم الخالف في حجية كل مصدر من مصادر التشريع المختمف فيها  .3
 .  معرفة جانب من األمثمة والتطبيقات الفقهية عمى كل مصدر من المصادر التشريع  .4
 .معرفة جانب من الخالفات الفقهية القائمة عمى االختالف في حجية المصادر التشريعية .5

: المهارات الذهنية- ب 
 تحميل مصطمح المصادر التشريعية -1
  الحمول لممسائل التي تطرأطاستنبا -2
تنمية قدرات الطالب عمى البحث والتحميل وتنمية القدرة عمى الفهم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصمة من خالل  -3

 التمارين والبحث في المصادر المختمفة
 .النقاش والحوار العممي مع الغير من خالل حمقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات -4
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:- المهارات المهنية- ج

 لألصول عمى األسئمة التي تطرح عميه مما يتعرض له من مسائل تحتاج اإلجابة -1
 االستعانة بالوقائع والحوادث التي أجاب عميها العمماء -2
فهم اإلجراءات المعتبرة شرعا والواجب اتباعها لموصول لمحكم الشرعي من خالل هذا العمم  -3

: - المهارات العممية-                    د

 .األصولرد المسائل الطارئة  عمى عمم  -1
. الوالء لمشريعة من خالل مصادر التشريع المعترة عند العمماء -2

  هيكل المقرر : 

 

أساليب  طرق التعليم

 التعليم 

الساعة  أ-1 المواضيع

 المعتمدة

 األسبوع

دراسة حالة عرض تقديمي 

 

المحاضرة 

 التفاعلية

مقدمة عن مصادر 

التشريع وترتيبها 

ب -1

أ -2

 

األول  3

الكتاب   أ -1 الثاني  3

السنة  حل المشكالت أ -2 الثالث  3

اإلجماع   أ -3

 

الرابع  3

القياس   أ -3

 

الخامس  3

أركان القياس   ب -3

ت -أ

السادس  3

 

 

 

اختبار قصير 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

 التفاعلية

االستحسان  أ -4

 

السابع  3

المصالح المرسلة   أ -4

 

الثامن  3

أنواع المصالح   ب -5

 

التاسع  3

سد الذرائع   أ -5

 

العاشر  3

حل  العرف  ب -6 الحادي  3
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 المناقشة والحوار

عشر   المشكالت

قول الصحابي   أ -6

 

الثاني عشر  3

المحاضرة 

 التفاعلية

شرع من قبلنا  أ -6

 

الثالث عشر  3

االستصحاب   أ -1 الرابع عشر  3

مراجعة   ب -1

 

الخامس  3

عشر 

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة. د:  الوجيز في أصول الفقه
 المقررات المساندة 

. م ، دار الفكر2017، 9ط : وهبة أصول الفقه اإلسالمي.د ، الزحيمي
دار عمار ، 2016، 5ط: إبراهيم الميسر في أصول الفقه. د، .السمقيني

. بيروت– دار المعرفة  2016 8ط، أصول السرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة،السرخسي
 (هـ1250: المتوفى) محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني  ،الشوكاني

 . دار الكتاب العربي2017 : ط،كفر بطنا-  الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق :المحقق .الشوكاني:  إرشاد الفحول
 

  طرق التعليم: 

 الطرق العالمة  التاريخ 

األسبوع الثامن   االمتحان األول 20%

األسبوع العاشر 
 

 االمتحان الثاني 20%

 المشاركة  10% 

األسبوع الرابع عشر    االمتحان النهائي 50%

 100 % المجموع 

 


