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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 

  
  )٢(فقه مقارن خطة مساق 
   3223SHAR: رقم المساق

إيمان محمد سالمة بركة. أ: مدرس المساق  
.ـ بني سهيال سخان يون :عنوان األستاذ  

ebaraka@iugaza.edu.ps; البريد اإللكتروني:   

: ةوقت ومكان المحاضر   
 الشعبة 202 250

T 312 L318 القاعة 
8: 00 – 9: 00 15:30 ـ 14:00  الوقت

.األحد، الثالثاء سبت، اثنين، أربعاء  اليوم 
  

  : وصف المساق :  أوًال    
 :يتناول المساق دراسة القضايا التالية  

 .جملة من مسائل مأخوذة من باب البّينات؛ كالشهادة، واإلقرار والقرينة، واليمين، وقضاء القاضي بعلمه  .١

  .جملة من مسائل القصاص والحدود واللعان وآثاره  .٢

  :األهداف العامة للمساق: انيًا ث
 . تمكين الطالب من التعامل مع الكتب المذهبية المختلفة، والموازنة بين آراء المذاهب والمختلفة .١

 .تأهيل الطالب على المناقشة، والترجيح بين أدلة المذاهب .٢

 .النظر إلى المقصد الشرعي من تشريع الحكم، ترجيحا بين األدلة المتعارضة .٣

 .في الحياة العملية ام الشرعيةتطبيق األحك .٤

  :محتوى المساق :ثالثاً 
  .وزيع مفرداته، حكم اإلقرار المعّلق، وحكم اإلقرار في مرض الموتوت التعريف بالمساقاألسبوع األول
  .حكم شهادة الصبيان، وحكم شهادة األخرس، وشهادة األعمىاألسبوع الثاني

حكــم شــهادة  ،وحكــم شــهادة النســاء، ية حــال الســفرحكــم شــهادة الكــافر علــى الوصــاألسبوع الثالث
 .المحدود إذا تاب

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة

  

  ولاأل : الفصل الدراسي 

  ٢٠١٢/ ٢٠١١: العام الدراسي   الشريعة والقانون: كليــة 
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  .القضاء بالشاهد واليمين، النكول عن اليمين، واليمين المردودة .األسبوع الرابع
 تغليظ اليمين، قضاء القاضي بعلمهاألسبوع الخامس

قتـــل المـــؤمن بالـــذمي، ، االقتصـــاص مـــن اآلمـــر والمباشـــر :فـــي القصـــاصمســـائل األسبوع السادس
  .االقتصاص بين الواحد والجماعةو 

، الحديث عن حد الزنـا، والجمـع بـين الجلـد والـرحم الرجل بالمرأة واالب باالبنقتل األسبوع السابع
 .في حق الثيب

 .الزنا، والقضاء بالقرينة في شرطية اإلسالم في إحصان الرجم، وحكم التغريباألسبوع الثامن

 .، وجنس الحد ومسقطهبلفظ واحد، قذف الصغير والمجنون قذف الجماعةاألسبوع التاسع

 .الحديث عن القذف، ثم الحديث عن مسائل في السرقةتتمة األسبوع العاشر

 .نصاب القطع في السرقة، وتكرار السرقةاألسبوع الحادي عشر

 .شرط قطاع الطريق، حكم الصلب في الحرابة: الحرابةحد األسبوع الثاني عشر

 .تعريفه، ومشروعيته، وصيغته، وهل يعّد يمين أم شهادة: اللعاناألسبوع الثالث عشر

 . يق بين المتالعنين النكول عن اللعان، هل يوجب الحد؟ التفر األسبوع الرابع عشر

 .مراجعة عامةاألسبوع الخامس عشر

  :أسلوب تدريس المساق :رابعاً      
 .اإللقاء والمحاضرة  .١

  .ر والمناقشة العلميةاعتماد أسلوب الحوا .٢
 .المعلومات واألحكام ببعضهاربط  .٣

  .المشاركة الفعلية في المحاضرة تي وحث الطلبة على اعتماد أسلوب التعلم الذا .٤
  :مراجع المساق: امساً خ    
  :المرجع الرئيس    . أ
 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد القرطبي ، الجزء األول   

  :المراجع اإلضافية.  ب   
 .وسائل اإلثبات؛ للدكتور محمد الزحيلي  .١

  .المغني البن قدامة .٢

  .للدكتور وهبة الزحيلي  ؛الفقه اإلسالمي وأدلته .٣
  :المكتبية الساعات :  ًا سادس       
          

 ــــــــــــ السبت
ــــ   14 األحد 12  

 ــــــــــــ االثنين
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ــــ   14 الثالثاء 12 

 ــــــــــــ األربعاء
 

  :لبات دراسة المساقمتط: اً سابع       
  .الحضور .١
 .التحضير والمشاركة الصفية .٢

  :التقييم: اً ثامن        
 درجات ٥ الحضور

 درجات ٥ امتحانات قصيرة
 درجة ٣٠ امتحان أعمال الفصل

 درجة ٦٠ االمتحان النهائي
 درجة ١٠٠ المجموع

  
  :مدرسة المساق   

  إيمان محمد سالمة بركة


