
الموضوعات المقترحة 
لالختبار الشامل في 

)الفقو( المقرر الفرعي 
لطالب وطالبات قسم 

 أصول الفقو



 الشامل في المقرر الفرعي )الفقو(الموضوعات المقترحة لالختبار 
 :لطالب وطالبات قسم أصول الفقو

 أواًل : العبادات:
 أنواع ادلياه: تعريفها, وحكمها . -
 بو . ما يستنجى -
 .فروض الوضوء -
 نواقض الوضوء. -
 ادلسح على احلوائل. -
 موجبات الغسل. -
 فروض التيمم. -
 يعفى عنو من النجاسات. ما -
 شروط الصالة. -
 أسباب سجود السهو وحملو. -
 .(ادلريض , ادلسافر) صالة أىل األعذار: -
 شروط صالة اجلمعة. -
 الصالة على ادليت. -
 شروط وجوب الزكاة. -
 زكاة عروض التجارة. -
 زكاة الدين. -
 لصوم.ما يفسد ا -
 قضاء الصوم. -
 شروط وجوب احلج. -
 حمظورات اإلحرام. -



 أركان احلج. -
 واجبات احلج. -
 حكم اجلهاد. -
 حكم عقد األمان وأثره. -
 عقد اذلدنة وأثره. -

 
 ثانياً المعامالت:

 شروط البيع. -
 البيوع ادلنهي عنها. -
 الشروط يف البيع. -
 خيار الشرط. -
 خيار العيب. -
 خيار اجمللس. -
 ضو.التصرف يف ادلبيع قبل قب -
 القبض يف الصرف. -
 ربا الفضل. -
 شروط السلم. -
 ادلنفعة يف القرض. -
 التصرف يف الرىن ادلقبوض . -
 مطالبة الدائن للضامن. -
 يعترب . ومن ال,  من يعترب رضاه يف احلوالة -
 صلح اإلقرار يف األموال. -
 احلجر على ادلفلس . -



 شركة العنان. -
 شركة ادلضاربة . -
 شروط صحة اإلجارة. -
 ألجًن ادلشرتك.األجًن اخلاص وا -
 يصح فيو السبق. ما -
 من تثبت لو الشفعة. -
 مسقطات الشفعة. -
 ما حيصل بو إحياء ادلوات. -
 االختالف بٌن اجلاعل والعامل. -
 حقوق اللقيط. -
 شروط الوقف. -
 عطية األوالد. -
 تصرفات ادلريض. -

 
 ثالثاً النكاح وفرقو:

 احملرمات من النساء. -
 النظر للمخطوبة. -
 شروط صحة النكاح. -
 يف النكاح. العيوب -
 متعة ادلطلقة. -
 ادلخالعة بأكثر من ادلهر. -
 حقيقة اخللع. -
 الطالق السين والبدعي. -



 حكم اإليالء. -
 ما حتصل بو الرجعة. -
 صيغ الظهار. -
 كفارة الظهار. -
 ما يثبت بو النسب. -
 ادلعتدات. -
 ما يلزم احملدة جتنبو. -
 الرضاع احملرم. -
 شروط وجوب النفقة على األقارب. -
 ًن.األحق حبضانة الصغ -

 
 رابعاً الجنايات واألطعمة واأليمان والقضاء:

 الجنايات:
 أقسام القتل وتعريف كل قسم . -
 صور القتل العمد. -
 االشرتاك يف القتل. -
 شروط وجوب القصاص. -
 العفو عن القصاص. -
 سراية اجلناية. -
 القصاص فيما دون النفس: أنواعو , شروطو. -
 موجب القتل العمد. -

 الديات:
 من يتحمل الدية. -



 دير الديات يف النفس.مقا -
 األصل يف الدية. -
 مقادير ديات األعضاء.  -
 التلف بالتأديب. -
 العاقلة. -
 كفارة القتل. -

 األطعمة:
 األصل يف األطعمة , ادلستثىن من األصل . -
 شروط الذكاة. -
 شروط حل الصيد. -

 األيمان:
اليمٌن ادلوجبة للكفارة, شروط وجوب الكفارة , حكم احلنث يف اليمٌن ,   -

 يمٌن.كفارة ال
 النذر : تعريفو , ممن يصح , أقسام النذر. -

 القضاء:
 شروط القاضي. -
 التحكيم. -
 تعريف الشهادات , حتملها وأداؤىا, شروط القاضي  -
 شروط من تقبل شهادتو, موانع الشهادة. -
 عدد الشهود. -
 يستحلف فيو وماال يستحلف. ما -

للشيخ / منصور بن يونس  (شرح منتهى اإلرادات)المرجع: كتاب 
 رحمو اهلل. –بهوتي ال



 
الموضوعات المقترحة 
لالختبار الشامل في 

لطالب  (الفقو)مقرر 
 وطالبات قسم الفقو

 



 
: الكتاب  أوالً 

 الموسوعي
 كتاب المغني



الموضوعات المقترحة لالختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه في مقرر الفقو 
 لطالب وطالبات قسم الفقو :

عبد اهلل التركي ،  /، تحقيق الدكتور( المغني) :المفردات المقررة من كتاب
 دار ىجر . /عبد الفتاح الحلو ، طبعة /والدكتور

 أواًل:قسم العبادات : 
 المجلد األول :

إىل قولو :))وما سقط  ((باب ما تكون بو الطهارة من ادلاء))  :مسألة -1
 ,12إىل ص11من ص ((فيو مما ذكرنا...

لطهارة ... (( إىل قولو :))ولو ))ومن لبس خفيو وىو كامل ا  :مسألة -1
 .147إىل صـــ 141أحدث وىو مقيم...(( من صـــ

وأقل احليض يوم وليلة..(( إىل قولو:))والصفرة والكدرة يف ))مسألة:  -1
 .211إىل صـــــ 166أيام احليض..(( من صـــ

 : المجلد الثالث
 )) وإذا دخل وقت الظهر على مسافر...(( إىل قولو : مسألة: -2

 .111إىل صـــ 115فأما الوحل فبمجرده...(( من صـــــ))فصل: 
))ويستحب  )) ومن صلى الظهر يوم اجلمعة ...(( إىل قولو :  مسألة: -3

 .112إىل صـــ111دلن أتى اجلمعة ...(( صــــ
)) ومن فاتو شيء من التكبًن قضاه متتابعاً..(( إىل قولو :  مسألة: -4

إىل  211تٌن ...(( من صــــ))فصل: وإذا أدرك اإلمام فيما بٌن التكبًن 
 .213صــــ

 رابع :المجلد ال
مسألة: )) والزكاة جتب يف الذمة حبلول احلول ...(( إىل قولو :  -5

 .124إىل صــــ 121))وجتب الزكاة على الفور ...(( من صـــــ



)) جتب الزكاة يف قيمة عروض التجارة ...(( إىل قولو :  :مسألة -6
إىل  126من السائمة ...(( من صــــ صاباً ))فصل: وإذا اشرتى للتجارة ن

 .133صــــ 
)) وإذا عجز عن الصوم لكرب ...(( إىل قولو : )) وللمريض  :مسألة -7

 .211إىل صــــ 173أن يفطر إذا كان الصوم ...(( من صـــ
 المجلد الخامس :

فصل: )) )) فإن كان مريضًا ال يرجى برؤه ...(( إىل قولو :  :مسألة -11
 .11إىل صــــ 17مرجو الزوال ...(( من صـــ فإن كان عاجزاً 

باب ذكر ))إىل  ((باب ذكر ادلواقيت ...)) مسألة من قول ادلصنف :  -11
 .52إىل صــــ 34من صـــ ((اإلحرام...

 
 ثانياً: قسم المعامالت:

 المجلد السادس :
      (يعٌن كل واحد منهما باخليار مامل يتفرقا(ابوادلت )) :مسألة -1

 .15 صـــإىل 11من صـــ
(( والعقود على أربعة أضرب أحدىا : عقد الزم ...))  :مسألة -1

 .31إىل صـــ26من صـــ
وكل ما كيل أو وزن من سائر األشياء فال جيوز  )) :مسألة -1

 51إىل صــ  31من صــــ  (التفاضل فيو إذا كان جنساً واحداً(
غًنه بالرباءة من كل عيب مل ومن باع حيوانًا أو  )) :مسألة -2

 .144إىل صـــ 142من صــــ (...(أيرب 
 (والنجش منهي عنو وىو أن يزيد يف السلعة ...( )) :مسألة -3

 .115إىل صــــ  112من صــــ 



 (وكل قرض شرط فيو أن يزيده فهو حرام ...( ))فصل  :مسألة -4
 . 217إىل صـــ 214من صـــ 

ادلفلس دين مؤجل مل حيل وإذا كان على  )) :مسألة -5
 .346إىل صـــ  344ـــ ص (...(بالتفليس

 المجلد السابع :
رباح بينهما تفق رب ادلال وادلضارب على أن األوإذا ا))  :مسألة -6

 156إىل صـــ154والوضيعة عليهما ...(( من صـــ 
)) ومن مل يطالب بالشفعة وقت البيع فال شفعة  :مسألة -7

 . 233إىل صـــ  231..(( من صــــ.لو
 المجلد الثامن :

) ماال جتوز إجارتو أقسام : أحدىا ما ال ديكن ): فصل :مسألة -11
 .116إىل صـــ 117صــــ (االنتفاع بو ...(

خره للمساكٌن ومل يبق ممن وقف عليو آفإن مل جيعل  )) :مسالة -11
 .111إىل صـــ  111من صـــ  (أحد رجع إىل ورثة الواقف ...(

 
 : فقو األسرة:ثالثاً         

 المجلد التاسع :
 122من ص  ((  نكاح إال بويل وشاىدين من ادلسلمٌن وال))  :مسألة -1

 133اىل ص 
وإذا تزوجها وشرط أال خيرجها من دارىا أو بلدىا فلها ))  :مسألة -1

 267إىل ص  261من ص  ((شرطها
من ص (( ومن خطب امرأة فلم تسكن إليو فلغًنه خطبتها ))  :مسألة -1

 352إىل ص  345



 المجلد العاشر :
 11إىل هناية ص  4الزوجٌن على النكاح من ص  أثر إسالم أحد :مسألة -2
نكاح ادلتعة والنكاح بنية الطالق ونكاح التحليل ونكاح احمْلرِم من  :مسألة -3

 33إىل ص  24ص 
 44إىل ص  41أثر فسخ النكاح على ادلهر من ص  :مسألة -4
إىل ص  77من ص  وما ال يصح ما يصح أن يكون صداقاً  :مسألة -5

116 
 

 : الجنايات :اً رابع
 : مجلد الحادي عشرال
 .223خالف الفقهاء يف أنواع القتل صــــ :مسألة -1
 .225إىل صــ  224ضابط القتل العمد من صــــ  :مسألة -1
 .261جناية السكران صـــ :مسألة -1
إىل صـــ  244قتل ادلسلم بالكافر )الذمي وادلستأمن( من صــــ :مسألة -2

245. 
 .311ــــإىل ص 311آلة استيفاء القصاص من صـــ  :مسألة -3

 المجلد الثاني عشر :
 .5إىل صـــ  4اخلالف يف أصول الديات من صـــ :مسألة -4
 .11إىل صـــ  15ما ال حتملو العاقلة من صــ :مسألة -5
 114الكفارة يف القتل العمد , وشبو العمد , واخلطأ من صـــ  :مسألة -6

 .116إىل صـــ 
 .117اللوث يف القسامة صـــ :مسألة -7

 .112مةصـــموجب القسا :مسألة -11



 .121كيفية التعامل مع البغاة صـــــ  :مسألة -11
 .144إىل صــــ 142)الرجل وادلرأة( من صـــــ قتل ادلرتد :مسألة -11
حد الزاين )احملصن وغًن احملصن( , ادلتفق عليو وادلختلف فيو  :مسألة -11

 .112إىل صـــ 111ومن صـــ  111إىل صــ  117من صـــ 
 .164ــــشروط ثبوت حد القذف ص :مسألة -12
 .211إىل صـــ 214من صــــ شروط القطع يف السرقة :مسألة -13
 .254إىل صـــ 253عقوبة قاطع الطريق من صـــ :مسألة -14
 .277إىل صــــ276قدر حد ادلسكر من صــــ :مسألة -15
 .314إىل صـــ311اخلالف يف قدر التعزير من صـــ  :مسألة -16

 المجلد الثالث عشر :
إىل صـــ 111مو , والتزود منها من صــــ حك ؛األكل من ادليتة :مسألة -17

111. 
 .226الكفارة يف اليمٌن الغموس صــــ  :مسألة -11
 .324إىل صــــ 321على ما ذا حيمل لفظ اليمٌن ؟ من صـــ  :مسألة -11

 المجلد الرابع عشر :
 .11إىل صــ  11ادلرأة القضاء من صـــ  تويل :مسألة -11
إىل  11ذلك . من صــ حكم القاضي بعلمو و ما يستثىن من  :مسألة -11

 .11صــ 
 .74إىل صـــ  71احلكم على الغائب من صـــ  :مسألة -12
 .111ىل القسمة إفراز أو بيع؟ صــ  :مسألة -13
 .166شهادة القاذف بعد توبتو , أو حده صـــ :مسألة -14

 المجلد السابع :
 .141إقرار الصيب ادلميز صـــ  :مسألة -15



 
 

: الموضوعات  ثانياً 
المقررة من الكتب 

 لمذىبيةا
 

 



 
 :أ( ادلذىب احلنفي

اذلداية )كتاب : ادلرجع
 شرح بداية ادلبتدي(

 ناينيللمرغ



 :المذىب الحنفيأ( 
 :نانييللمرغ (الهداية شرح بداية المبتدي)كتاب : المرجع

 
  :قسم العبادات -1

 باب التيمم. -
 عتكاف.باب اال -

 :قسم المعامالت  -2
 باب خيار الشرط -
 باب الربا -

 :قسم فقو األسرة -3
 القسم  باب -
 باب طالق السنة -

  :قسم الجنايات -4
 باب ما يوجب القصاص وما ال يوجبو  -
 باب القصاص فيما دون النفس -



 

 
ب( ادلذىب ادلالكي : 

)التفريع( كتاب  :ادلرجع
 البن اجلالب



 ب( المذىب المالكي:
 :)التفريع( البن الجالبكتاب  :المرجع

 
 :قسم العبادات -1

 باب مواقيت الصالة  -
 يف رؤية ىالل رمضان باب الشهادة -
 باب يف الطواف والسعي -

 :قسم المعامالت -2
 باب القروض وما جيوز منو  -
 باب ما تنفسخ منو اإلجارة وماال تنفسخ منو  -
 باب يف الشركة وحكمها -

 :قسم فقو األسرة -3
 باب الوالية يف النكاح -
 حيرم منو  باب يف الرضاع وما -
 ةباب يف احلضان -

  :قسم الجنايات -4
 طاعة وادلعصية باب النذور يف ال -
 ةباب يف القسام -
 باب حد القذف -

 
 
 
 



 
 

 
 

 :ج( ادلذىب الشافعي
كتاب )مغين ادلرجع:  

 احملتاج( للشربيين



 :ج( المذىب الشافعي
 :كتاب )مغني المحتاج( للشربينيالمرجع:  

 
 :قسم العبادات -1

 باب الغسل . -
 .باب الزكاة  -

 :قسم المعامالت -2
 باب الربا. -
 كتاب إحياء ادلوات . -

  :قو األسرةقسم ف -3
 . فصل يف أركان النكاح -
 كتاب اإليالء. -

  :قسم الجنايات -4
 . شروط القصاص -
 كفارة القتل . -

 
 
 



 

 
 
 : ثالثاً 

 الكتاب المعاصر



 : الكتاب المعاصر : ثالثاً 
الصادر عن ىيئة احملاسبة وادلراجعة  (ادلعايًن الشرعية) :أربعة معايًن من كتاب

 :وىي ,للمؤسسات ادلالية اإلسالمية
 ت () المتاجرة في العمال  : ( بعنوان1المعيار رقم ) -1
 ( ) السلم والسلم الموازي :( بعنوان11المعيار رقم ) -2
 ) الوقف ( :( بعنوان33المعيار رقم ) -3
 ( الزكاة ) :( بعنوان35المعيار رقم ) -4

 
 
 



 

الموضوعات 
المقترحة لالختبار 
الشامل في مقرر 

لطالب  (الفرائض)
 وطالبات قسم الفقو

 
 
 



الموضوعات المقترحة لالختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه لطالب وطالبات 
 -قسم الفقو في علم الفرائض )الجانب النظري(:

 الوارثون من الرجال -
 الوارثات من النساء  -

 .أنواع االرث 
 . الفروض ادلقدرة يف كتاب اهلل تعاىل 
 .التعصيب 
 . احلجب 

 باب مًناث الغرقى وحنوىم -
 باب الرد -
 اث احلملباب مًن  -
 باب مًناث ادلفقود -
 باب ذوي االرحام -

 أما اجلانب التطبيقي فال يربط بكتاب معٌن .
 

 المرجع:
للدكتور/عبدالكرمي بن حممد  (الفرائض) :وكتاب,  (تيسًن فقو ادلواريث) :كتاب

 -رمحو اهلل-الالحم 



 
الموضوعات 

المقترحة لالختبار 
الشامل في مقرر 

لطالب  (تاريخ الفقو)
 ات قسم الفقووطالب



الموضوعات المقترحة لالختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه لطالب 
 : (تاريخ الفقو)وطالبات قسم الفقو في 

 
 , موضوعاتو , أدواره , خصائصو.  الفقو اإلسالمي : تعريفو  -1
 دراسة موجزة عن ادلذاىب الفقهية األربعة . -1
 

 المرجع:
ناصر بن حممد  /لألستاذ الدكتور( ميادلدخل لدراسة الفقو االسال) :كتاب

مكة  ,نشر دار طيبة اخلضراء ,ىـ1213الطبعة الثانية  ,بن مشري الغامدي
 ادلكرمة.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


