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 شناسنامه ماده:

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 عمومی 1فقه   کارشناسی

 رتفسی رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 تعریف ماده

رحمه اهلل  -( در مذهب امام شافعی شفعهبخش معامالت ) از اول كتاب البيع تا اول كتاب ال یابواب فقه یاين ماده به بررس

دازد، در اين ماده به مواردي مثل تعريف عنوان لغتا واصطالحا، دليل مشروعيت آن طبق اصول مذهب شافعی، رپی م –تعالى 

نين اشاره به ضرورت تشريع و تسهيلی كه با مشروعيت آن مورد چوهمبررسی اقوال و ادلة و قول معتمد مذهب در موارد مهم، 

 رداخته می شود .پدفع می كند ی كه فقهی كه در جامعه ايجاد می شود، ومصلحتی كه جلب می كند و يا مضرت

 ذاري مسائل فرعی به خود طالب تا به تجزيه و تحليل  ببردازند و مشكالت آنان را حل كند .گوا

 اهداف ماده

 بر مسائل مهم فقه شافعی در بخش معامالت . یاهگآ -1

 فهم دليل مشروعيت هر باب . -2

 كه در مشروعيت موارد مهم فقهی وجود دارد .ی آشنايى با جلب مصلحتها و دفع مضرات -3

 فهم اصول هر باب و چگونگی استدالل بر موارد مورد اتفاق . -4

 آشنايی با روش بحث واستدالل و ترجيح در مسائل مختلف فيه . -5

 از اقوال و اوجه مختلف در موارد مهم . یاهگآ -6

 رهيز از مسائلی كه كاربردي در جامعه ندارد وفقط به فرض عقلی قابل طرح است.پ -7

دستاورد 

 آموزشی

 :د بوداين ماده قادر خواهنطالب پس از گذراندن 

 سؤاالت مطرح شده در موضوعات مهم فقه شافعی باشد. سخ گوي پا -1

 فقهی براي جامعه جلب می كند و يا مضراتی كه از جامعه دفع می كند را شرح دهد.مصالحی كه موضوعات  -2

 .اوجه و اقوال مختلف در موارد مهم مذهب شافعی بداند -3

 را ذكر نمايد و بتواند بر قول معتمد استدالل كند. -رحمه اهلل تعالى  -در هر باب قول معتمد در مذهب امام شافعی  -4
 

 امتحانات:جدول ارزیابی و 

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  %30 %13 تقسيمات ط وتعاريف و شرو 1

  %20 %10 دليل و حكمت مشروعيت 2

  %20 %10 بيان مصلحت و تسهيل احكام 3

  %20 %15 ادله و قول معتمد در مذهب 4

  %30 %12 احكام 5
 

 مراجع و مصادر:

 –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر  -هـ( 1337المؤلف: العالمة محمد الزهري الغمراوي )المتوفى: بعد  -السراج الوهاج على متن المنهاج  -1

 د/ت . – بيروت

 - هـ(977 المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينی الشافعی )المتوفى: -مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج -2

 م1994 -هـ 1415الطبعة: األولى،  - الناشر: دار الكتب العلمية

 -هـ(1004المؤلف: شمس الدين محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملی )المتوفى:  -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -3



        
  1معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته تفسیر / فقه  2

 
 م1984هـ/1404 -الطبعة: ط أخيرة  - الناشر: دار الفكر، بيروت

 

 

 

 

 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

 

1 

فته می شود و گ -رحمه اهلل تعالى -در ابتدا مختصري از كتاب منهاج وامام نووي 

اصطالحاتی كه امام در كتاب منهاج به كار برده برلی طالب توضيح داد می سپس 

 –واألصح و الصحيح  –النشهور والغريب  -شود؛ از جمله قول األظهر والظاهر

واألوجه و المذهب والنص والجديد والقديم و...  و بعد از آن شروع اصل ماده 

 -الحكمة من مشروعيته -أدلة مشروعية البيع -درسی: تعريف البيع لغة واصطالحا

 شروط صحة المبيع فی المذهب . –شروط صحة البيع فی المذهب 

 (176إلى  172و 6و 5و 4السراج الوهاج )ص 

إلى  2/324)، (114إلى  1/101مغنی المحتاج )

362) 

إلى  3/372) ،(57إلى  1/41نهاية المحتاج )

423) 

 

2 

األموال التی يجري فيها الربا  –الحكمة من تحريمه  –ة واصطالحا ريف الربا لغعت

  -شروط مبادلة أجناس الربوي فی المذهب   -فی المذهب 

 (179إلى  176السراج الوهاج )ص 

 (378إلى  2/362المحتاج )مغنی 

 ( 445إلى  3/423نهاية المحتاج )

 

3 

 –حبل الحبلة  –البيوع المنهی عنها فی المذهب و شرحها باألمثلة ]عسب الفحل 

بيعتين فی  –بيع الحصاة  -المنابذة -المالمسة –المضامين  –المالقيح  -نتاج النتاج

 بيعة [

 (184إلى  176السراج الوهاج )ص 

 (402إلى  2/378المحتاج )مغنی 

 ( 487إلى  3/445نهاية المحتاج )

 

4 

المعامالت التی يثبت فيها خيار  -تعريف الخيار لغة واصطالحا –باب الخيار 

 الخيار بظهور فی المبيع ... –شروط الخيار فی أنواع البيع  -المجلس فی المذهب

 (187إلى  184السراج الوهاج )ص 

 (430إلى  402 /2مغنی المحتاج )

 (36إلى  4/3نهاية المحتاج )

 

5 

شرح مصطلح  –البيع بشرط البراءة من العيب فی المذهب  –متابعة باب الخيار 

 التصرية وأحكامها . –ردّ البيع إذا به عيب  –األرش فی الباب 

 (191إلى  187السراج الوهاج )ص 

 (456إلى  2/430مغنی المحتاج )

 (84إلى  4/36نهاية المحتاج )

 

6 

  –حكم المبيع قبل قبضه وبعده 

 مسالة العقار و شروطه ...

 (194إلى  191السراج الوهاج )ص 

 (474إلى  2/456مغنی المحتاج )

 (105إلى  4/84نهاية المحتاج )
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7 

 –أمثلتها  –المرابحة؛ تعريفها  –اإلشراك  –] شرح بعض المعامالت كـ:[ التولية 

 أحكامها ...

 (196إلى  194السراج الوهاج )ص 

 (482إلى  2/474مغنی المحتاج )

 (119إلى   4/105نهاية المحتاج )

 

8 

بيع األصول والثمار وذكر المسائل المتعلقة بهما كـ: هل يدخل فی بيع األرضة 

األبنية واألشجار و... وإذا باع شجرة دخل عروقها ... وبيان بيع الثمر والزرع وبدو 

 صالحهما...

 (202إلى   196السراج الوهاج )ص 

 (508إلى  2/482مغنی المحتاج )

 (154إلى  4/119نهاية المحتاج )

 

9 

 (202إلى   196السراج الوهاج )ص  متابعة بعض مسائل باب بيع األصول والثمار ...

 ( 508إلى  2/482مغنی المحتاج )

 (154إلى  4/119نهاية المحتاج )

 

10 

 (203إلى   202السراج الوهاج )ص  إذا إدعى أحد العاقدين على صحة البيع واآلخر فساده...  –باب اختالف المتابعين 

 (520إلى  2/508مغنی المحتاج )

 (170إلى  4/168نهاية المحتاج )

 

11 

أدلة مشروعيته والحكمة من  –تعريف السلم لغة واصطالحا  –كتاب السلم 

 لحيوان حكم السلم فی ا –شروط صحة السلم  –مشروعيته 

 (212إلى  205السراج الوهاج )ص 

 (37إلى  3/13مغنی المحتاج )

 (218إلى  4/181نهاية المحتاج )

 

12 

أدلة مشروعيته والحكمة من  –تعريف الرهن لغة واصطالحا  –كتاب الرهن 

مؤنة  –االختالف فی الرهن  –شروط المرهون به  –أركان الرهن  –مشروعيته 

 الرهن ...

 (222إلى  212)ص  السراج الوهاج

 (97إلى  3/374مغنی المحتاج )

 (310إلى  4/233نهاية المحتاج )

 

13 

 

حكم  –حكم حجر المؤجل  –تعريف التفليس لغة واصطالحا  -كتاب التفليس 

فيما يفعل فی مال المجور  –بعض تصرفات المحجور عليه كالنكاح والطالق و... 

حكم من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر  -عليه بالفلس من بيع وقسممة وغيرها

 على المشتري بالفلس..

 (229إلى  222السراج الوهاج )

 (130إلى  2/101مغنی المحتاج )

 (  353إلى  4/310نهاية المحتاج )

 

14 

 –الفرق بين الحجر والتفليس  –ة واصطالحا تغريف الحجر لغ  -باب الحجر

ما يصح من  –ما اليصح من المحجور عليه لسفه  –المراد من الحجر فی المذهب 

 المجور عليه 

 (233إلى  229السراج الوهاج )ص 

 (161إلى  2/130مغنی المحتاج )

 ( 381إلى  4/353نهاية المحتاج )
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15 

أقسام الصلح بين  –فضل الصلح  –تعريف الصلح لغة واصطالحا   -باب الصلح

الصلح على اإلقرار( كيفية الصلح فی الحقوق  –المتداعيين ) الصلح على اإلنكار 

 المشتركة التنازعة فيها كاطريق و...

 (238إلى  233السراج الوهاج )ص 

 (189إلى  3/161مغنی المحتاج )

 ( 419إلى  4/381نهاية المحتاج )

 

16 

الحكمة من  -أدلة مشروعيتها  -تعريف الحوالة لغة واصطالحا –باب الحوالة 

بيان حكم حوالة  –شروط صحة الحوالة  –أركان]أطراف[ الحوالة  –مشروعيتها 

 المكاتب سيده بالنجوم ...

 (240إلى  238السراج الوهاج )ص

 (198إلى  189 /3مغنی المحتاج )

 (432إلى  4/420نهاية المحتاج )

 

17 

أركان  –صلة الضمان بالكفالة  -تعريف الضمان لغة واصطالحا –باب الضمان 

المراد من ضمان الرد فی المذهب وبيان  –الضمان وبيان شروط كل ركن منه 

 حكم كفالة البدن فی المذهب وشروطها ... –حكمه 

 (244إلى  240السراج الوهاج )ص 

 (212إلى  3/198مغنی المحتاج )

 (466إلى  4/432نهاية المحتاج )

 

18 

 –أنواع الشركة وأحكامها  –تعريف الشركة لغة واصطالحا  –كتاب الشركة 

 العُرُوض[ -العنان  –الوجوه  –المفاوضة  –]األبدان 

 (246إلى  244السراج الوهاج )ص 

 (231إلى 3/221مغنی المحتاج )

 (15إلى  5/3نهاية المحتاج )

 

19 

 –شروط الموكل  –أركان الوكالة  –تعريف الوكالة لغة واصطالحا  –كتاب الوكالة 

عزل  –الوكالة المقيدة  –الوكالة المطلقة  –شروط الموكل فيه  –شروط الوكيل 

 الوكيل . 

 (255إلى 246السراج الوهاج )ص 

 (268إلى  3/231مغنی المحتاج )

 (64إلى   5/15نهاية المحتاج )

 

20 

 –صيغة اإلقرار   –شروط صحة اإلقرار  –تعريف اإلقرار لغة  –كتاب اإلقرار

 بيان أنواع اإلقرار وصحة اإلستثناء ...  –شروط المقر به 

 (261إلى   255السراج الوهاج )ص 

 (304إلى  3/268مغنی المحتاج )

 (107إلى  5/64نهاية المحتاج )

 

21 
 اإلقرار بالنسب وشروط صحته وبيان كل شرط منه ... –متابعة كتاب اإلقرار 

 (263إلى   261السراج الوهاج )ص 

 (312إلى 3/304مغنی المحتاج )

 ( 117إلى  5/107نهاية المحتاج )

 

22 

أركان ]أطراف[  –فضل العارية  –تعريف العارية لغة واصطالحا  –كتاب العرية 

 ضمان العارية ... –مسالة ردّ العارية  –العارية وبيان شرط كل ركن من أركانها 

 (266إلى   263السراج الوهاج )ص 

 (334إلى  3/212المحتاج ) مغنی

 (144إلى  5/117نهاية المحتاج )



        
  1معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته تفسیر / فقه  5

 

 

23 

تلف  –أدلة تحريم الغصب  –تعريف الغصب لفة واصطالحا  –كتاب الغصب 

نقل  –ما يضمن به المغصوب  –نوع اليد فی الغصب  –المغصوب وأحكامه 

 المغصوب إلى بلد آخر...

 (269إلى   266السراج الوهاج )ص 

 (354إلى  3/334)مغنی المحتاج 

 (172إلى  5/144نهاية المحتاج )

 

24 

زيادة  –نقص المغصوب  –اختالف المالك والغاصب  –متابعة كتاب الغصب 

 المغصوب... 

 (374إلى  270السراج الوهاج )ص 

 (371إلى  3/354مغنی المحتاج )

 (194إلى  5/172نهاية المحتاج )

  


