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  القانون املدين: العقود واملعامالت
  حممود املظفر كتورداحملاضر: ال األستاذ

 

 تعريف المال 

 تعريف العقد المدني 

 عقد البيع 

 تعريف عقد البيع 

 مشروعية عقد البيع 

 الخصائص والمميزات المتعلقة بعقد البيع 

 مكونات وعناصر عقد البيع 

 التراضي  

  صيغة العقد أو اإليجاب والقبول

 تطابق اإليجاب والقبول 

 اتحاد اإليجاب والقبول (اتحاد مجلس العقد) 

 المراحل التمهيدية لعقد البيع 

 النيابة في عقد البيع 

 أهلية البيع 

 محل البيع 

 المباع كمحل للعقد 

 الثمن كمحل آخر للعقد 

 السبب 

 آثار عقد البيع (التزامات البائع والمشتري) 

 إلتزامات البائع 

 االلتزام بنقل الملكية   – أوالً 

 االلتزام بتسليم المبيع   –ثانيًا 

 االلتزام بضمان التعرض أو عدم التعرض / ضمان االستحقاق  –ثالثًا 
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 االلتزام بضمان العيوب الخفية  –رابعًا 

 إلتزامات المشتري  

 االلتزام بوفاء الثمن  –أوًال 

 كيفية حصول هذا الدفع أو الوفاء وطريقته   - ١

 مشتمالت الوفاء، هل يتضمن الوفاء أصل الثمن أم ثمة ملحقات ؟   - ٢

 تغيير في قيمة السلعة وما يترتب عليها من تغيير األثمان   - ٣

 مكان وزمان الذي يتم فيه الدفع والوفاء    - ٤

 الجزاء المترتب على اإلخالل بالوفاء (عدم الدفع)   - ٥

 تسّلم العين المباعة  –ثانيًا 

 المصاريف والنفقات التي تترتب على دفع الثمن  تحمل –ثالثًا 

 عقد النائب لنفسه   -عقد المخارجة   -عقد المقايضة  : أنواع عقد البيع

 بيع ملك الغير (عقد الفضول)  

 البيع في مرض الموت  

 بيع الوفاء 

 عقد اإلجارة 

 أنواع اإلجارة األساسية 

 تعريف اإليجار وبيان أهميته 

 ة  خصائص عقد اإلجار 

 أركان عقد اإليجار وشروطه األساسية 

 التراضي 

 األهلية والمحل والسبب 

 االلتزامات الواقعة على عاتق الطرفين (آثار اإليجار) 

 التزامات المؤجر 

 التزامات المستأجر 

 انقضاء اإليجار 

  أنواع خاصة من اإليجار 
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  القانون الدويل العام
  لطيّفنوري جعفر  كتورداحملاضر: ال األستاذ

 مدخل عام 

 التميز بين قواعد القانون الدولي العام وما يشابهها من قواعد السلوك الدولي األخرى

 أهداف وغايات القانون الدولي العام 

 تاريخ ظهور وتطور القانون الدولي العام 

 مراحل القانون الدولي 

 مرحلة ما قبل التاريخ (العصور القديمة)   –المرحلة األولى 

 عصر األديان السماوية   –الثانية  المرحلة

 القانون الدولي في العصر الحديث   –المرحلة الثالثة 

 الصفة اإللزامية للقانون الدولي العام  

 المذهب الفردي:  

 المذهب الوضعي:  

 الشريعة اإلسالمية ومشكلة الطبيعة الملزمة للقانون الدولي  

 خلي  عالقة القانون الدولي العام بالقانون الدا

 مذهب وحدة القانونين    –أوًال 

 مذهب ازدواج القانونين   –ثانيًا 

 تطبيق القانون الدولي العام من حيث المكان   –أوًال 

 تطبيق القانون الدولي من حيث الزمان    –ثانيًا 

 تطبيق القواعد القانونية الدولية من حيث األشخاص   –ثالثًا 

 انونية الدولية  متى تنقضي القاعدة الق –رابعًا 

 َمن يملك تفسير القواعد الدولية ؟  

 مصادر القانون الدولي العام  

 المصادر األصلية 

 العرف   –أوًال 

 المعاهدات   –ثانيًا 
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 المبادئ القانونية العامة   –ثالثًا 

 المصادر الثانوية / االستداللية / المصادر االحتياطية  

 قضاء المحاكم  –أوًال 

 الفقه   –ثانيًا 

 مبادئ العدل واإلنصاف  –ثالثًا 

 أشخاص القانون الدولي العام 

 الدول  –أوًال 

 المنظمات الدولية العامة  –ثانيًا 

 المنظمات اإلقليمية  –ثالثًا 

 مركز الفرد في القانون الدولي العام 

 األشخاص المعنوية (الشركات غير الوطنية) في القانون الدولي 

 الحكومات االعتراف بالدول و 

 ماهية االعتراف  –أوًال 

 حرية االعتراف  –ثانيًا 

 سحب االعتراف  –ثالثًا 

 صور االعتراف  –رابعًا 

 شروط االعتراف بالدولة / بعض أشكال االعتراف 

 االعتراف بالحكومة 

 المسؤولية الدولية 

 أساس المسؤولية الدولية 

 شروط المسؤولية الدولية 

  أشكال المسؤولية 
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  صول القانون الفرنسي والربيطاين أ
  منذر الفضل كتورداحملاضر: ال األستاذ

 

 تمهيد :

 ضرورة القانون في المجتمع  - ١  

 التعريف بالقانون اإللهي والوضعي  - ٢  

 وظيفة القانون اإللهي والوضعي - ٣  

 تاريخ القواعد القانونية بوجه عام  - ٤  

 المي (القانون اإللهي)التعريف بالشريعة اإلسالمية والفقه اإلس- ٥  

 

 القسم األول

 

 نظرية القاعدة القانونية في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 

 الباب األول : التعريف بالقاعدة القانونية 

 خصائص القاعدة القانونية في القانونين الفرنسي والبريطاني  الفصل األول :

 القاعدة القانونية قاعدة سلوك 

 نونية قاعدة عامة مجردة القاعدة القا

 القاعدة القانونية خطاب موجة للجميع 

 القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء)

 

 صور الجزاء في القانونين الفرنسي والبريطاني 

 الجزاء المدني   النوع األول:

 الجزاء الجنائي  النوع الثاني:

 الجزاء التأديبي   النوع الثالث:

 

 اعد االجتماعية الفرنسية والبريطانيةالقواعد القانونية والقو 

 القاعدة القانونية وقواعد األخالق
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 القاعدة القانونية وقواعد العادات والتقاليد

 القاعدة القانونية وقواعد الدين في المجتمع

 القاعدة القانونية والعلوم االجتماعية األخرى

 

 خصائص القانون اإلسالمي وقواعده الفقهية

 هي قاعدة إلهية وليست وضعية القاعدة القانونية 

 الجزاء على المخالف لها (دنيوي وأخروي)

 عمومية القانون اإلسالمي وبقائه للناس

 القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي

 أنواع القواعد وأقسام القانون في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 ةالقواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية المكمل

 اختالف القواعد القانونية بحسب سلطان إرادة األفراد

 القواعد القانونية اآلمرة في القانونين الفرنسي والبريطاني

 نظام الجرائم والعقوبات في القانون اإلسالمي (قواعد آمرة) 

 القواعد القانونية المكملة

 قواعد النظام العام واآلداب العامة 

 ي القوانين الوضعيةالنظام العام واآلداب العامة ف

 النظام العام واآلداب العامة في القانون اإلسالمي

 أقسام القانون وفروعه في القانونين الفرنسي والبريطاني

 معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص

 فروع القانون الخاص

 فروع القانون العام

 طانيمصادر القاعدة القانونية في القانونين الفرنسي والبري

 المصادر الرسمية للقاعدة القانونية

 المصادر الرسمية في القانون الفرنسي

  Constitutionالدستور الفرنسي   - ١

  lawsالقوانين   - ٢
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 المصادر الرسمية في القانون البريطاني 

 المصادر التفسيرية

 المصادر التفسيرية في القانون الفرنسي

  customالعرف (وبخاصة العرف المهني)   - ١

 القضاء (أحكام المحكمة العليا)  - ٢

  Doctrineالفقه (آراء الفقهاء)   - ٣

 المصادر التفسيرية في القانون البريطاني

 تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 تطبيق القاعدة القانونية في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 القانون من حيث األشخاص نطاق تطبيق

 نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

 إلغاء القاعدة القانونية في القانونين الفرنسي والبريطاني 

 تفسير القاعدة القانونية في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 التفسير التشريعي 

 التفسير القضائي

 التفسير الفقهي

 المي تفسير النصوص في القانون اإلس

 مذاهب وطرق التفسير للقاعدة القانونية واإلسالمية

 مذاهب تفسير النصوص القانونية

 أوال: مدرسة الشرح على المتون  

 ثانيا: المدرسة التاريخية  

 ثالثا: المدرسة العلمية  

 

 الطرق الخارجية والداخلية لتفسير النصوص القانونية

 نونيةأوال: الطرق الخارجية لتفسير النصوص القا     

 ثانيا: الطرق الداخلية لتفسير النصوص القانونية  
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 مصادر الفقه اإلسالمي 

 المصادر األصلية (الكتاب والسنة)

 الكتاب (القرآن الكريم)

 السنة النبوية الشريفة 

 

 المصادر التبعية 

 اإلجماع

 القياس

 االستحسان والمصالح المرسلة

 (دليل العقل عند الشيعة اإلمامية)

 

 حقوق في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي نظرية ال

 أنواع الحقوق في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 Real Rightsالحقوق العينية  

  Principal real Rightsالحقوق العينية األصلية 

  Accessory real Rightsالحقوق العينية التبعية 

 دراسة يعض النظم القانونية في الفقه اإلسالمي

 نظام الملكية في القانون اإلسالمي

 نظرية العقد في الفقه اإلسالمي 

   

 Personal Rights  الحقوق الشخصية

 أنواع الحقوق الشخصية

 التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي

 موقف الفقه اإلسالمي

 

    Incorporeal Rightsالحقوق المعنوية 

 أنواع الحقوق المعنوية 

 طبيعة الحقوق المعنوية
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 موقف الفقه اإلسالمي 

 

 أركان الحق في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 أشخاص الحق

 الشخص الطبيعي 

 الشخص المعنوي (االعتباري)

 

 محل الحق 

 األعمال 

 األشياء 

 

 The action Affaireالحماية القانونية الدعوى 

 ق واستعماله في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالميمصادر الح

 مصادر الحق وٕاثباته

 مصادر الحق في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 إثبات الحق في القوانين الفرنسي والبريطاني واإلسالمي

 

 استعمال الحق في القوانين (الفرنسي والبريطاني واإلسالمي)

 الجوارمسؤولية المالك عن مضار 

 القيود على الملكية والتعسف في استعمال الحق 

 القيود القانونية –أوال 

 القيود االتفاقية (شرط المنع من التصرف في القانون اإلسالمي) –ثانيا 

  
  
  



 11

 القواعد الفقهية

 ياحملاضر: الشيخ حممود اخلليل األستاذ

 قاعدة اليد -

 قاعدة ال ضرر -

  خذت حتى تؤديهأقاعدة على اليد ما  -
 رو قاعدة الغر  -

 ناإلحساقاعدة  -

 الفراش قاعدة -

 قاعدة الزعيم غارم -

 عادتقاعدة ال  -

 قاعدة نفي العسر والحرج -

  راغ والتجاوز  فقاعدتا ال -
 صالة الصحةأ قاعدة -

 قاعدة الطهارة -

  به اإلقرارن ملك الشيء ملك قاعدة مَ  -
 رو الميس قاعدة -

 زامإللقاعدة ا -

 فالاإلتقاعدة  -

 قاعدة االشتراك -

 :اعدةالمصادر المس

 رآن الكريمقال  -١

 يالسيد ميرزا حسن البجنورد :القواعد الفقهية  -٢

 يالمشكين يالشيخ عل :ةهياعد الفقو الق  -٣
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 الفقيه يالشيخ محمد تق :قواعد الفقيه  -٤

 يالسيد المسطفو  :ةهيمائة قاعدة فق  -٥

 األولالشهيد  :ة واألصوليةهياعد الفقو الق  -٦

 يالسيد محمود الهاشم :ضرر قاعدة ال  -٧

 السيستاني يالسيد عل :قاعدة ال ضرر  -٨

  يمحمد بن الحسن الحر العامل :حكام الشريعةأتحصيل إلى  ل الشيعةئوسا  -٩
 ناصر مكارم الشيرازي :اعد الفقهيةو الق  -١٠

 ير و اهللا السي دلمقداد بن عبا :يةهنقد القواعد الفق  -١١

 يمحمد حسن النجف :اإلسالمع ئفي شرح شرا المجواهر الك  -١٢

  يق الحلقالمح :اإلسالمشرائع   -١٣
 
  

 



 13

  

 نراقل الفقه املأصو
 ينفاضل امليال يدكتور السلدااحملاضر: ستاذ األ

 ي الحكيمتقمحمد  يد، السنصول الفقه المقار أرر: قاب المتالك

 بحوث تمهيدية

 رناتعريف الفقه المق -

 تعر!ف علم الخالف -

 ه وبين علم الفقهنبي قالفر  -

 الف بين الفقهاءتباب االخأس ةرفمع -

 صول الفقه المقارنأ

 صول الفقه المقارنأتعريف  -

 صول الفقهأن يصول الفقه المقارن وبأبين  قالفار  -

 صول القوانينأوبين  صول الفقه المقارنأبين  قالفار  -

 مباحث الحكم

 يووضع يتكليفإلى  تقسيم الحكم -

 نواعهأالوجوب و  -

 وأنواعهاالحرمة  -

 والكراهة اإلباحة -

 األحكامفي تقسيم  األحناف يرأ -

 وتعريفه يم الوضعالحك -

 يكم الواقعي والحكم الظاهر الح -

 يفة العقليةظة والو يفة الشرعيبين الحكم والوظ قالفر  -
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 األصول صخيشفي ت األحنافج نهم -: نهج البحثم

 لاألصو ص يخشج المتكلمين في تهمن -

 وليةصشرح المصطلحات األ -

 صول الفقه المقارنأ

 القرآن الكريم وحجية ظواهره -

 بطالهاإ و  فشبهة التحري -

 نيملكالمتهاء و قف الفير عوتالسنة النبوية  -

 تهاجيم حعدبة و احصسنة ال -

  يتهال على حجدليسنه أهل البيت وال -
 السنةإلى  يةطعقال يقالطر  -

 سنةلاإلى  ر القطعيةيق غيالطر  -

 منها ةداوكيفية االستف ةسنلا -

 اإلجماع

 اإلجماععلى حجية  األدلة -

 المحصل اإلجماع -

 آلحادوبااتر و المنقول بالت اإلجماع -

 دليل العقل

 العقل ديدالف في تحتاالخ -

 العقل مدرك وليس بحاكم -

 قسام الحسن والقبيحأ -

 شاعرة ومناقشتهرأي األ -

 المعتزلة ومناقشته يرأ -

 حجية دليل العقل -

 ةييدهب الماتر ذم -

 من الشيعة يةاإلخبار هب مذ -
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 القياس

 تعريف القياس -

 سالقيا ركانأ -

 ، المالئم، الملغىثر، المؤ ةباعتبار المناسب ةم العليسقت -

 ح المناط، تخريج المناطيحقيق المناط، تنقت، ةهاد في العلتقسيم االجت -

 ةسدتقسيم مسالك العلة، الصحيحة، الفا -

 القياس ةيجح -

 دلتهأالعقلية و  اإلحالة -

 دلتهأالوجوب العقلي و  -

 المسالك المقطوعة وغير المقطوعة -

 يالمسالك التي لحم يقم عليها دليل قطع -

 االستحسان

 الستحسانتحديد ا -

 هفيخالف لا شئومنا حجيته -

 قسامهأالتعارض و  -

 االستحسان والعرف -

 حسان والمصلحةستاال -

 ستحساناال ةيجح -

 المرسلة لحالمصا

 لةرسلما المصالح تحديد -

 ةترتبالم األحكامم يتقس -

 هاتحجيفي  الختالفا -

 مناقشتهارة الصحابة و سيب داللتساال -

 هتمناقشو  رر ضال  ثيدبح تداللاالس -
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 ريف الرفعت -  :العرف

 واإلجماعن العرف يب قلفر ا -

 ماديدهوتح دح والفاسصحيالإلى  سيمهقت -

 لتهاأدرف و عال ةحجي -

 يمذهب الصحاب

 فهير تع -

 يتهالخالف في حج -

 اهن ومناقشتتيالمثب ةدلأ -

 االستصحاب

 صلو وال واإلمارةحاب تصن االسيالفرق ب -

 لصعلى االستصحاب واالستصحاب على األ اإلمارة ةحكوم -

 ركان االستصحابأ -

 نييقة العدستصحاب وقااال -

 نعماضى و التة المقعدحاب وقاصاالست -

 حابتصاالس جيةي حفالخالف  -

 باحةياء واإلشفي األ صلاأل -

 سخالن دن ير أإلى  صناستصحاب ال -

 حثة البالصخ -

 البراءة الشرعية

 ةيرعشال اإلباحةن بيو  ةبين البراء قالفر  -

 ةناب والستالبراءة من الك اتثبإلة أد -

 اعمباإلجلهم دالاست -

 باريينخاإللة ل، أدهم من العقتلأد -
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 االحتياط الشرعي

 في حجيته ف، االختالديدهتح -

 نةوالس لكتابمن ا نيير ابخاإل أدلة -

 ةشرعي ظيفةو  عير شياط التاالح -

  
 البراءة العقلية

 يان)ب الب باالعق(قبح ها لها، دليديدتح -

 المحتمل)رر لضا دفع بوجو ( عدةالقا ناقشةم -

 ة ال حكميعقل ةيفقلية وظلعالبراءة ا -

 االحتياط العقلي

 يلقاط العياالحت ديدتح -

 صوية قبل الفحبدة الشبهال -

 ياإلجمالالعلم  -

 اهحكامأورة و صورة وغير المحصالشبهة المح -

 ةوظيفة عقلي ياالحتياط العقل -

 يالتخيير العقل

 يهفه والخالف يددتح -

 ير العقلييخية التجح -

 ةسدة دفع المفعدالتخيير وقا -

 الشرعية واإلباحةالتخيير  -

 االجتهاد

 ريفهعت -

 اتهعدقسامه ومأ -

 مهعدزي االجتهاد و جت -

 ينهدمراتب المجت -
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 داد واالنفتاحساالجتهاد بين االن -

 هدحكام المجتأ -

 التخطئة والتصويب -

  مهعدنقض االجتهاد و  -
 

 التقليد

 جيتهوح يدقلتمفهوم ال

 دلمقلافي  اعتبار الحياة

 قلدالم فيعلمية ار األباعت

 دلقالمفي  الةداعتبار الع

  المصادر المساعدة:
 بو القاسم الخوئيأ يدسلا :راتيقر تجود الأ  -١

 علي الخفيف :اختالف الفقهاء أسباب  -٢

 الخضري مدمح خالشي :الفقه أصول  -٣

 رفظما الضر  مدمح يخالش :الفقه أصول  -٤

 توتلش  دمحمو  :ة وشريعةيدعق اإلسالم  -٥

 وسىميوسف  دمحم :كالتنا المعاصرةشوم اإلسالم  -٦

 لشافعيا ة:الرسال  -٧

 بيواليلدروف امع :ول الفقهأصعلم إلى  خلدالم  -٨

 يوسف موسى مدمح :اإلسالميراسة الفقه لدخل مدال  -٩

 كوردسالم م مدمح اإلسالمي:ه قالمدخل للف  -١٠

 بيطالشا إسحاق وبأ :يعةشر صول الأالموافقات في   -١١

 ميمحسن الحك يدسلا :األصولحقائق   -١٢

 كوردسالم م مدمح :وليينصاألعند مباحث الحكم   -١٣
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  علم الفقهإىل املدخل 
  الشهرستاين يمد علحم السيد كتورداحملاضر: ال األستاذ

 .وشرعاً  قالً ه عقع، وجوب تعلم علم الفير شالتإلى  ، الحاجةحالواالصطة غالل يه فقالف :دمةقالم

 )ةيعوضانين القو ال(البشرية  اآلراءرق بين فريع، التشحية الاللزمات صتمس :ية التشريعالحص
  .لية على التعبدقلية والنقالع لةداألة، د السماويئاقوالع

 :ة استنباطهاقوطري األحكاممصادر 

الكتاب  التماش فيشابه، السبب تية الظهور، المحكم والمجية الكتاب، حجليل على حدال -الكتاب
 .العلم يحية التأويل وتعريف الراسخين فالعلى المتشابهات، ص

 .من صحة الروايةستيثاق ية السنة، االجريف السنة، حعت -السنة

 .عه على الحكمو قو يته، جريفه، حعت -اإلجماع

 .هيةواعد الفققباط، النستصول االأوحكم العقل، علم  يةلقالع اللةن الديب قالفر  –ية العقل اللةالد

 :)ص(ل و د وفاة الرسعبالشرع ب محية انتخاب الحاكالص

مام أهل البيت، االجتهاد أمدرسة  يألفاء، ر خي مدرسة الأتثبيت هذه الصالحية باألدلة الشرعية، ر 
 .ادتهاالج يفين رستمدراء الآم، و اب المعصيى عند غتو الف الحيةن له صالنص، مَ 

 .حكامهأليد و قية، التهقفر المعتبرة للكتب الدالمصا :عمل المكلف بموجب الموازين الشرعية

  
 


