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الجامعة :الكوفة
الكلية :الفقه
اسم القسم :الفقه وأصوله
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عباس علي محمد رضا
اللقب العلمي :أ .م .د
المؤهل العلمي :فقه إسالمي
مكان العمل :جامعة الكوفة

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
عباس علي محمد رضا كاشف الغطاء
االسم
Abbas.kashifalgetaa.com - info.kashifalgetaa.com
البريد االلكتروني
قواعد فقهية
اسم المادة
مقرر الفصل
تسهيل عمل الفقيه وتوسيع نظراته الفقهية ,تحفيز تنمية وتوسيع الملكة الفقهية,
معرفة أحكام الجزئيات بسهولة وبضبط دقيق ,ضغط الفقه وضبطه من خالل
أهداف المادة
ارتباط مسائل الفقه بأبوابه المتعددة ,مساعدة الفقيه في عدم وقوعه في اللبس...
التفاصيل
األساسية للمادة
الكتب المنهجية
المصادر
الخارجية
تقديرات الفصل

معلومات إضافية

القاعدة الفقهية فيها شمولية واتساع بما تنضوي تحتها من أحكام ,وهي من هذه
الزاوية تعد مصدرا وأساسا ألحكام فرعية تبنى عليها تفريعات كثيرة...
اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها ,دروس تمهيدية في القواعد الفقهية,
الصحاح ,القواعد األصولية...
أثر الخالف الفقهي في القواعد ,بلغة الفقيه ,بحار األنوار ,تصحيح االعتقادات,
حاشية المكاسب ,السنن الكبرى...
الفصل
الدراسي
مثال %53

المختبر
مثال %53

االمتحانات
اليومية
مثال %51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثال %01

الجامعة :الكوفة
الكلية :الفقه
اسم القسم :الفقه وأصوله
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :عباس علي محمد رضا
اللقب العلمي :أ .م .د
المؤهل العلمي :فقه إسالمي
مكان العمل :جامعة الكوفة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

أنواع القواعد الفقهية وتعريفها والغاية منها
مصادر القواعد وتدوينها وأقسامها
أبرز مميزات القواعد الفقهية
تعريف قاعدة اليد وتدوينها التاريخي
الفرق بين قاعدة اليد وغيرها من القواعد
ضابط القاعدة وهل هي أصل أم إمارة
أنواع الحرج ومضمون القاعدة وفروقات و.
تقديم قاعدة نفي الحرج على غيرها
قاعدة نفي الحرج تعم األحكام الوضعية و..
مضمون القاعدة ومدركها
شرائط إماريه سوق المسلمين
ال فرق بين المسلمين ,مصنوع أرض اإلسالم
مضمون القاعدة ومدركها
الضرر المنفي وشروطه والضار وشروطه
كثرة تخصيص قاعدة ال ضرر وشمولها لـ..
ما يتفرع على قاعدة ال ضرر
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المادة العلمية

المالحظات

تمهيد

قاعدة اليد

قاعدة نفي الحرج

قاعدة سوق ..

قاعدة ال ضرر

عطلة نصف السنة

مضمون القاعدة وفرقها عن غيرها
مدرك القاعدة ومدى شمولها
حاصل أحكام قاعدة على اليد
كيفية القرعة ومضمونها ومدركها
موارد القرعة
الفرق بين القرعة واالستخارة وكيفيتهما
تعريف التقية مع مفاهيم تنافي التقية
الحكمة من التأكيد على التقية في األحاديث
حكم العبادات واألعمال الصادرة تقية
مخالفة التقية وأقسام التقية
تعريف القاعدة ومدركها واقسامها
شمول قاعدة السلطنة للحقوق
قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر ونسبة قاعدة الـ.
تعريف الشرط والربط فيه
تقسيمات الشرط
أقسام الشروط وتطبيقات على الشرط

17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32

توقيع األستاذ:

قاعدة على اليد

قاعدة القرعة و..

قاعدة التقية

قاعدة السلطنة

قاعدة الشروط

توقيع العميد:

