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املراجع واملحاور للمتقدمين في برنامج الدكتوراه للعام 1442هـ بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

يجرى االختبار التحريري لطالب وطالبات الدكتوراه في جميع املسارات ،ويتضمن االختبار
جانبين رئيسين :
ً
ً
ً
أوال  :الجانب املعرفي :ويهدف إلى قياس قدرة الطالب -عمقا وشموال -على استيعاب موضوعات
التخصص الرئيس والتخصصات الفرعية املساندة له  ،وتتمثل فيما يلي :
-1تاريخ العلم ومصادره.
 -2أصول العلم ومبادئه.
 -3مسائل العلم وفروعه.
 -4نوازل العلم املعاصرة.
ً
ثانيا  :الجانب التحليلي  :ويهدف إلى قياس قدرة الطالب على التحليل وإحداث التكامل بين
املفاهيم  ،واالستنتاج  ،واقتراح الحلول املناسبة ملا يعرض عليه من أسئلة  ،وهو ما يمكن
تسميته بـ (املهارات والقدرات) .

( )1مسار الكتاب والسنة:
يطلب من املتقدمين واملتقدمات ملرحلة الدكتوراه ممن سيدخلون اختبار املفاضلة التحريري (مسار الكتاب والسنة)
مراجعة املحاور واملراجع اآلتية:
 أوال -املحاور:
 معرفة مصادر التفسير وعلومه ،ويشمل:
 كتب التفسير باملأثور ،والتفسير بالرأي ،وكتب علوم القرآن ،وغريب القرآن ،وأسباب النزول ،والناسخ
واملنسوخ ،وكتب معاني القرآن ،وإعراب القرآن.
 كتب التفسير التحليلي ،واإلجمالي ،واملوضوعي ،واملقارن.
 كتب تجويد القرآن الكريم.
 كتب مناهج املفسرين.
 كتب تفسير آيات األحكام.
 معرفة مصادر الحديث وعلومه ،ويشمل:
 كتب الرواية ،والشروح ،والتخريج ،واملصطلح ،والعلل ،وكتب الرجال املقيدة وغير املقيدة ،وغريب
الحديث ،والتدليس ،واالختالط ،واإلرسال ،وغيرها.
 ثانيا -املراجع:
 تفسير سورة األنعام من تفسير القرطبي.
 كتاب "اإلتقان في علوم القرآن" لجالل الدين السيوطي.
 كتاب "تعريف الدارسين بمناهج املفسرين" للدكتور صالح الخالدي.
 كتاب "مقدمة في أصول التفسير" لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح الشيخ محمد عمر بازمول.
 قواعد الترجيح عند املفسرين "دراسة نظرية تطبيقية" للدكتور حسين بن علي الحربي.
 كتاب "التفسير املوضوعي لسور القرآن الكريم" مجموعة بإشراف أ.د.مصطفى مسلم الجزء ()13-12
من سور القرآن الكريم.
 كتب "حلية التالوة في تجويد القرآن" للدكتورة رحاب شققي.
 كتاب "اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة" عبدهللا املصلح وعبدالجواد الصاوي.
 كتاب "تقريب النووي في علوم الحديث" لإلمام النووي.
 كتاب "ضوابط الجرح والتعديل" عبدالعزيز العبداللطيف.
 كتاب "تدوين السنة النبوية" محمد مطر الزهراني.
 كتاب "علم الرجال نشأته وتطوره" محمد مطر الزهراني.

( )2مسار العقيدة والدعوة:
يطلب من املتقدمين واملتقدمات ملرحلة الدكتوراه ممن سيدخلون اختبار املفاضلة التحريري (مسار
العقيدة والدعوة) مراجعة مواد العقيدة والدعوة وكتبها التي درسوها في مرحلتي البكالوريوس واملاجستير،
وينصحون بمراجعة الكتب اآلتية:
 " -1اإليمان الكبير " ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،رحمه هللا.
 " -2شرح العقيدة الطحاوية " ،البن أبي العز الحنفي رحمه هللا.
 " -3كتاب التوحيد " ،البن خزيمة رحمه هللا.
" -4التدمرية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا.
 " -5القول املفيد على كتاب التوحيد" ،البن عثيمين رحمه هللا.
 " -6املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة " ،للندوة العاملية للشباب اإلسالمي
"الطبعة األخيرة ذات املجلدين".
 " -7منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة في توحيد هللا " ،للدكتور خالد بن عبداللطيف نور.
 " -8علم الدعوة إلى هللا تعالى " ،ملحمد بن سعد الشهراني.

( )3مسار الفقه :
 -١تاريخ الفقه ومصادره .
وينصح بمراجعة كتاب (املدخل إلى دراسة املدارس واملذاهب الفقهية) للدكتور عمر بن سليمان
األشقر.
 -2أشهر املسائل الخالفية.
وينصح بمراجعة كتاب (بداية املجتهد) البن رشد .
 -3أسباب اختالف الفقهاء.
وينصح بمراجعة كتاب (أسباب اختالف الفقهاء) للشيخ علي الخفيف .
 -4أبرز مسائل أصول الفقه.
وينصح بمراجعة كتاب (روضة الناظر وجنة املناظر) البن قدامة املقدس ي .
 -5طرائق االستنباط في أصول الفقه .
وينصح بمراجعة كتاب (تفسير النصوص) ملحمد أديب الصالح .
 -6النوازل الفقهية .
وينصح بمراجعة كتاب (فقه النوازل) لألستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني .
 -7القدرات الفقهية واملهارات البحثية .

( )4مسار أصول الفقه :
 -١نشأة علم أصول الفقه وتاريخه .
 -2أبرز مسائل أصول الفقه .
 -3أشهر املسائل الخالفية .
 -4أسباب اختالف الفقهاء .
 -5أسباب االختالف بين األصوليين.
 -6القدرات الفقهية في الترجيح .
 -7طرائق االستنباط .
 -8أشهر مراجع ومصادر أصول الفقه .

( )5مسار الدراسات القضائية ( طالب فقط ):
 أوال :تاريخ العلم ومصادره:
 -1تاريخ القضاء في اإلسالم.
 -2تاريخ القضاء في اململكة العربية السعودية.
 -3املؤلفات التراثية في القضاء والسياسة الشرعية.
 ثانيا :أصول العلم ومبادئه:
 -1مسائل أصول الفقه املتعلقة بالقضاء وأحكامه.
 ثالثا :مسائل العلم وفروعه:
 -1أهم مسائل الفقه القضائي املقارن.
 -2أهم املسائل النظامية في القضاء اإلداري والتجاري والعمالي والتنفيذ.
 -3أهم األنظمة العدلية السعودية وشروحها.
 -4النوازل القضائية.
 -5القواعد القضائية.
 -6التوثيق القضائي.
 -7املقارنات التشريعية.
 -8أهم النظريات املتعلقة بالقضاء مثل" :نظرية العقد -نظرية الضمان -نظرية الحق -وغيرها."..
 رابعا :مهارات وقدرات:
يتم فيها اختبار مهارات الطالب البحثية ،وقدراته العلمية في النقد والتحليل واالستنباط ملسائلالعلم.

