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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

اصول فقه 2

عمومی

1

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

1

تفسیر

روش تدریس محاضره ـ خودخوان
اين ماده مسائل مهم اصولى را از ( نهی  ،عام وخاص تا پايان استثناء) بر اساس سر فصل كتاب (كتاب التبصرة فی أصول الفقه-
تعریف ماده

أبواسحاق الشیرازی) مورد بررسى قرار مى دهد و از طريق به مناقشه گذاشتن برخی از اقوال اصولیین و استدالالت آنان موجب
ايجاد توانايی تحلیل مباحث اصول و ترجیح اقوال در بین طالب می شود .همچنین اين ماده بیشتر بر اصولی كه آثار فقهی بر آن
مترتب است تأكید می نمايد .
 -1فهم مباحث مهم اصول فقه و قدرت تحلیل آنها.
 -2آشنايى با منهج متكلمین در اثبات اصول فقه.

اهداف ماده

 -3آشنايى با اختالفات اصولیین و ايجاد قدرت ترجیح اقوال در بین طالب از طريق مناقشه اقوال.
دستاورد

طالب پس از گذراندن اين ماده قادر هستند:
 -1اقوال اصولیین در مسائل مهم اصول را از (نهی ،عام وخاص تا پايان استثناء) همراه با بیان ادله هر كدام تحلیل نمايد.

آموزشی

 -2از بین اقوال اصولیین قول راجح را با دلیل ترجیح دهد.
 -3اصول معتبر را از اصول غیر معتبر در اجتهاد تشخیص دهد.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

حكم و شروط و تعاريف و...

20%

40%

2

اقوال و مناقشات

20%

40%

3

ترجیح با دلیل

10%

20%

4

فهم متن كتاب

10%

20%

توضیحات

مراجع و مصادر:

 -1اإلبهاج فی شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلی علم األصول للقاضی البیضاوی المتوفی سنه 785هـ)) ،المؤلف :تقی الدين أبو الحسن علی بن
عبد الكافی بن علی بن تمام بن حامد بن يحیی السبكی وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ،تحقیق :جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار

الكتب العلمیة –بیروت.
 -2اإلحكام فی أصول األحكام ،المؤلف :أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسی القرطبی الظاهری (المتوفى456 :هـ) ،المحقق:
الشیخ أحمد محمد شاكر ،دار االسالم – بیروت.

 -3اإلحكام فی أصول األحكام ،المؤلف :أبو الحسن سید الدين علی بن أبی علی بن محمد بن سالم الثعلبی اآلمدی (المتوفى631 :هـ) ،المحقق:
عبد الرزاق عفیفی ،دار الصمیعی ،ط1424 ،1:ه 2003/م.
 -4أصول الفقه ،المؤلف :د .محمد أبو النور زهیر ،دار المدار االسالمی – بیروت ،ط2004 ،2:م.
 -5التقريب واإلرشاد (الصغیر) ،المؤلف :محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،القاضی أبو بكر الباقالنی المالكی (المتوفى 403 :هـ)،
المحقق :د .عبد الحمید بن علی أبو زنید ،مؤسسة الرسالة ،ط 1418 ،2:هـ  1998 -م.
 -6البحر المحیط فی أصول الفقه ،المؤلف :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشی (المتوفى794 :هـ) ،دار الكتبی ،ط،1:
1414هـ 1994 -م.
 -7البرهان فی أصول الفقه ،المؤلف :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجوينی ،أبو المعالی ،ركن الدين ،الملقب بإمام الحرمین

(المتوفى478 :هـ) ،المحقق :صالح بن محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمیة بیروت – لبنان ،ط 1418 ،1:هـ  1997 -م.
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 -8التمهید فی أصول الفقه ،المؤلف :محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَانی الحنبلی (المتوفى 510 :هـ)  ،المحقق :مفید محمد أبو
عمشة (الجزء  )2 - 1ومحمد بن علی بن إبراهیم (الجزء  ،)4 - 3مركز البحث العلمی وإحیاء التراث اإلسالمی  -جامعة أم القرى ،ط1406 ،1:
هـ  1985 -م.
 -9التمهید فی تخريج الفروع على األصول ،المؤلف :عبد الرحیم بن الحسن بن علی اإلسنوی الشافعیّ ،أبو محمد ،جمال الدين (المتوفى:
772هـ) ،المحقق :د .محمد حسن هیتو ،مؤسسة الرسالة – بیروت.

 -10حاشیة العطار على شرح الجالل المحلی على جمع الجوامع ،المؤلف :حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعی (المتوفى1250 :هـ) ،دار
الكتب العلمیة.
 -11شرح مختصر الروضة ،المؤلف  :سلیمان بن عبد القوی بن الكريم الطوفی الصرصری ،أبو الربیع ،نجم الدين (المتوفى 716 :هـ) ،المحقق :
عبد اهلل بن عبد المحسن التركی ،مؤسسة الرسالة ،ط 1407 ، 1:هـ  1987 /م.
 -12اللمع فی أصول الفقه ،المؤلف :أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن يوسف الشیرازی (المتوفى476 :هـ) ،دار الكتب العلمیة ،ط 2003 ،3:م -
 1424هـ.

 -13المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة ،المؤلف :على جمعة محمد عبد الوهاب ،دار السالم – القاهرة ،ط 1422 ، 2:هـ  2001 -م.
 -14المستصفى ،المؤلف :أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی (المتوفى505 :هـ) ،تحقیق :محمد سلیمان األشقر ،نشر احسان  -ايران ،ط،1:
1413هـ 1993 -م.
 -15المسودة فی أصول الفقه ،المؤلف :آل تیمیة [بدأ بتصنیفها الجدّ :مجد الدين عبد السالم بن تیمیة (ت652 :هـ)  ،وأضاف إلیها األب : ،عبد
الحلیم بن تیمیة (ت682 :هـ)  ،ثم أكملها االبن الحفید :أحمد بن تیمیة (728هـ) ] ،المحقق :محمد محیی الدين عبد الحمید ،دار الكتاب العربی.
 -16مفتاح الوصل إلی بناء الفروع علی األصول ،المؤلف :أبو عبداهلل محمد بن أحمد المالكی التلمسانی ،مكتبة الرشاد.
 -17الكتاب :المعتمد فی أصول الفقه ،المؤلف :محمد بن علی الطیب أبو الحسین البَصْری المعتزلی (المتوفى436 :هـ) ،تحقیق :محمد حمید اهلل
بتعاون أحمد بكیر و حسن حنیفی ،المعهد الفرنسی للدراسات العربیة ،دمشق1385 ،ه1965/م.
 -18المنخول من تعلیقات األصول ،المؤلف :أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی (المتوفى505 :هـ) ،حققه وخرج نصه وعلق علیه:
الدكتور محمد حسن هیتو ،دار الفكر المعاصر -بیروت لبنان ،دار الفكر دمشق – سورية،
ط 1419 ،3:هـ  1998 -م.

 -19المهذب فی علم أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبیقیة) ،المؤلف :د .عبد الكريم بن علی بن محمد النملة،
مكتبة الرشد – الرياض ،ط 1420 ،1:هـ  1999 -م.
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

1

مقرر تدریس

موضوعات

تعريف النهی.

التبصرة فی أصول الفقه ص97إلی(99شروع مطلب از پاورقی

صیغة النهی.

ص97باب القول فی النهی میباشد) ،مفتاح الوصول ص 33إلی .35

مقتضی النهی.
2

3و4

هل النهی يقتضی الفساد؟

التبصرة فی أصول الفقه ص100إلی ،103مفتاح الوصول ص35إلی.37

أحوال المنهی عنه.

التبصرة فی أصول الفقه ص104إلی ،117مفتاح الوصول ص62و .63

هل للعموم صیغة؟
االسم المفرد إذا دخل علیه األلف والالم.

5

أسماء الجموع إذا تجردت عن األلف والالم هل يقتضی

التبصرة فی أصول الفقه ص118إلی ،121مفتاح الوصول ص62و63

العموم؟

(المسألة الرابعة)

هل يجوز اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصصات؟

6

العموم إذا خص هل يصیر مجازا فی الباقی؟

التبصرة فی أصول الفقه ص122إلی ،131مفتاح الوصول ص 66و67

هل يجوز تخصیص العموم إلی أی يبقی واحد؟

(المسألة الثانیة).

اختالف العلماء فی أقل الجمع.
االختالف فی تخصیص عموم القرآن أو خبر المتواتر بخبر التبصرة فی أصول الفقه ص132إلی ،136مفتاح الوصول ص 76و.77
7

الواحد.
تخصیص عموم السنة بالكتاب.

8

9

10و11

هل يجوز تخصیص العموم بالقیاس؟

التبصرة فی أصول الفقه ص137إلی ،143مفتاح الوصول ص 77

هل يجوز تخصیص األخبار؟

(المسألة الثانیة).

االختالف فی ورود لفظ العام علی سبب خاص.

التبصرة فی أصول الفقه ص144إلی ،150مفتاح الوصول

االختالف فی تخصیص العموم بقول الراوی ومذهبه.

ص(18الخاتمة :قد يعترض)..و.78

تعارض العام والخاص.

التبصرة فی أصول الفقه ص151إلی ،161اصول الفقه أبوالنور زهیر

وجوب بناء العام علی الخاص و إن كان العام متقفا علی

ج2ص244إلی.246

استعماله والخاص مختلفا فیه.
حكم تعارض الخبران مع إمكان استعمالهما.

12

شرائط االستثناء.

التبصرة فی أصول الفقه ص162إلی .176مفتاح الوصول ص74

حكم استثناء األكثر.

إلی.76

تعقب االستثناء بالجمل عطفا.

