مجهورية العراق

جامعة الكوفة
لفقه
العقيدة والفكر االسالمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

صادق حسن علي

صادق حسن علي
Sadeqh.ali@uokufa.edu.iq
اصول الفقه
الجزء الثالث من كتاب اصول الفقه
تعريف الطالب باهمية وقواعد اصول الفقه في استنباط الحكم الشرعي

مباحث الحجة – ادلة االحكام – الكتاب والسنة واالجماع والعقل ـ بيان اقسام الشهرة ـ القياس
وحجيته ـ التعارض وشروطه والمرجحات المنصوصة

اصول الفقه – الشيخ محمد رضا المظفر

 - 1محاضرات في علم االصول للسيد محمد باقر الصدر
 - 2اصول الفقه في نسيجه الجديد الدكتور مصطفى الزعبي
 - 3محاضرات في علم االصول عبد الجبار الرفاعي
 - 4الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني – الشيخ باقر االيرواني
 - 5اصول الفقه المقارن – محمد تقي الحكيم
6ـ مفتاح الوصول الى االصول – احمد البهادلي
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2214/11/32

12

2214/12/1

13
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معنى الحجة مدلول كلمة
االمارة والظن المعتبر
المناط في اثبات حجية
االمارة
حجية العلم ذاتية مواطن
حجية االمارات
الظن الخاص والظن
المطلق مقدمات دليل
االنسداد
اشتراك االحكام بين العالم
والجاهل
تصحيح جعل االمارة :
الطريقة ,السببية ,
المصلحة السلوكية
ادلة االحكام الشرعية :
الكتاب العزيز  ,حقيقة
النسخ  ,احكامه ونوعه
السنة الشرعية  :داللة فعل
المعصوم  ,داللة تقريره
الخبر المتواتر وخبر
الواحد
ادلة حجية خبر الواحد في
الكتاب
ادلة خبر الواحد في السنة
واالجماع وسيرة العقالء
االجماع وسبب القول
بحجيته
االجماع عند االمامية

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات
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2215/3/29
2215/4/5
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2215/4/19
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2215/4/26
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2215/5/12
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توقيع االستاذ :

الدليل العقلي
العقل النظري
العقل العملي
عطلة نصف السنة
حجية الظواهر
طرق اثبات الظواهر
حجية قول اللغوي -
الظهور التصوري
والتصديقي
حجية الظهور بالنسبة الى
غير المقصودين باالفهام
حجية ظواهر الكتاب
الشهرة اقسام الشهرة
االدلة على حجية الشهرة
ومناقشتها
السيرة وحجية بناء العقالء
حجية سيرة المتشرعة
القياس تعريفه اركانه
حجية القياس واالدلة على
حجيته
منصوص العلة – قياس
االولوية – االستحسان
والمصالح المرسلة وسد
الذرائع
التعادل والتراجيح  ,حقيقة
التعارض
شروط التعارض
الحكومة والورود والجمع
العرفي
المرجحات المنصوصة
توقيع العميد :
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The meaning of the
meaning of the word
emirate argument and
conjecture what counts
Entrusted to prove
Authentic Emirate
Authentic self-citizen
science Authentic Emirates
Conjecture and probably
your absolute introductions
embolism guide
Subscription judgments
between the world and the
ignorant
Correction to make the
emirate: Method, causal,
behavioral interest
Evidence of legal
provisions: Dear writers,
fact copying, ordinances
and kind
Legitimacy year: the
infallible sign of reaction, its
significance
News and the news of one
frequent
Evidence authoritative news
in one book
Per year in the news of
evidence and consensus
and sensible biography
Consensus and reason to
say Bhadjith
Consensus at the front
Mental Guide
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Practical Reason
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Authentic phenomena
Ways to prove phenomena
Authentic say -zhor
linguistic and conceptual
Altsdiqi
Authentic appearing in
relation to the non-intended
Balavham
Authentic phenomena
Koran
Goodwill sections of Fame
Authentic evidence of fame
and discussion
Biography and Authentic
building wise
Authoritative biography
Almichrah
Measurement definition of
staff
Authentic measurement and
evidence of its authority
Provided for the illness measuring priority - plaudits
and interests Sent plug
loopholes
Tie Altrajih fact discrepancy
Terms and conflict
Al hukoma ,Terms and
conflict
Almrgehat Almansosp
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