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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

نوع واحد

ساعات هفتگی

فقه 3

عمومی

1

نظری

1

کارشناسی
رشته

تفسیر

روش تدریس محاضره ـ خودخوان
 -1این ماده به بررسی ابواب فقهی بخش از معامالت و جنایات (ازاول کتاب فرائض تااول جنایات ) در مذهب امام
شافعی  -رحمه اهلل تعالى – می ﭙ ردازد ،در این ماده به مواردی مثل تعریف عنوان لغتا واصطالحا ،دلیل مشروعیت آن
طبق اصول مذهب شافعی ،بررسی اقوال و ادلة و قول معتمد مذهب در موارد مهم ،وهمچنین اشاره به ضرورت تشریع

تعریف ماده

و تسهیلی که با مشروعیت آن مورد فقهی که در جامعه ایجاد می شود ،ومصلحتی که جلب می کند و یا مضرتی که
دفع می کند ﭙرداخته می شود .
 -2واگذاری مسائل فرعی به خود طالب تا به تجزیه و تحلیل ببردازند و مشكالت آنان را حل کند .
 -3بیان فلسفه وحكمت میراث دراسالم و امتیاز آن براحكام میراث دیگر ادیان ومكاتب فكری
 -4رد شبهات وارده بر احكام میراث در اسالم
 -5توضیح احكام میراث با استدالل از نصوص شرعی.
 -6آموزش چگونگی حل مسائل میراثی تا طالب بتواند مسائلی که در جامعه رخ می دهد را حل نماید.

اهداف ماده

 -7فهم دلیل مشروعیت هر باب .
 -8آشنایى با جلب مصلحتها و دفع مضراتی که در مشروعیت موارد مهم فقهی وجود دارد .
 -9فهم اصول هر باب و چگونگی استدالل بر موارد مورد اتفاق .
 -10آشنایی با روش بحث واستدالل و ترجیح در مسائل مختلف فیه .
 -11آگاهی از اقوال و اوجه مختلف در موارد مهم .
 -12ﭙرهیز از مسائلی که کاربردی در جامعه ندارد وفقط به فرض عقلی قابل طرح است.
طالب پس از گذراندن این ماده قادر خواهند بود:
 -13ﭙاسخ گوی سؤاالت مطرح شده در موضوعات مهم فقه شافعی باشد.

دستاورد آموزشی

 -14مصالحی که موضوعات فقهی برای جامعه جلب می کند و یا مضراتی که از جامعه دفع می کند را شرح دهد.
 -15اوجه و اقوال مختلف در موارد مهم مذهب شافعی بداند.
 -16در هر باب قول معتمد در مذهب امام شافعی  -رحمه اهلل تعالى  -را ذکر نماید و بتواند بر قول معتمد استدالل کند.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

تعاریف و شروط و تقسیمات

13%

30%

2

دلیل و حكمت مشروعیت

10%

20%

3

بیان مصلحت و تسهیل احكام

10%

20%

4

ادله و قول معتمد در مذهب

15%

20%

5

احكام

12%

30%

توضیحات

مراجع و مصادر:

 -1السراج الوهاج على متن المنهاج  -المؤلف :العالمة محمد الزهری الغمراوی (المتوفى :بعد 1337هـ)  -الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر –
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بیروت – د/ت .
 -2مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج -المؤلف :شمس الدین ،محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی (المتوفى977 :هـ) -
الناشر :دار الكتب العلمیة  -الطبعة :األولى1415 ،هـ 1994 -م
 -3نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج -المؤلف :شمس الدین محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملی (المتوفى1004 :هـ)-
الناشر :دار الفكر ،بیروت  -الطبعة :ط أخیرة 1404 -هـ1984/م
 -4نهایةالهدایة الی تحریر الكفایة)شیخ االسالم زکریا بن محمد بن احمد االنصاری(
 -5العذب الفائض شرح عمدة الفارض جلد  1و  )2ابراهیم بن عبداهلل بن ابراهیم المشرقی(

سرفصل های ماده:

موضوعات
موضوعات

هفته
1

جلسه اول:تاریخچه و مبادی علم میراث

2

جلسه دوم:میراث بران

3

جلسه سوم:اصحاب فروض متفق علیه و مختلف فیه

4

جلسه چهارم:عصبه و انواع آن

5

جلسه پنجم:حجب و انواع آن

6

جلسه ششم:جد و اخوه

مقرر تدریس
نهایة الهدایة:از صفحه  19تا صفحه 47
العذب الفائض جلد :1از صفحه  13تا صفحه 42
المغنی المحتاج جلد :3از صفحه  3تا صفحه 10
مغنی المحتاج جلد :3از صفحه  11تا صفحه 14
العذب الفائض جلد :1از صفحه  42تا صفحه 46
العذب الفائض جلد :1از صفحه  48تا صفحه 73
نهایة الهدایة:از صفحه  51تا صفحه 63
العذب الفائض جلد :1از صفحه  74تا صفحه 93
نهایةالهدایة:از صفحه  63تا صفحه 91
العذب الفائض جلد : 1از صفحه  93تا صفحه 105
نهایةالهدایة:از صفحه  93تا صفحه 128
العذب الفائض جلد :1از صفحه  105تا صفحه 123
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مغنی المحتاج جلد :3از صفحه  26تا صفحه 29
نهایة الهدایة:از صفحه  148تا صفحه 216
7

جلسه هفتم:اصول مسائل و تصحیح آن

8

جلسه هشتم :ادامه تصحیح اصول مسائل ومناصخه

9

جلسه نهم:میراث خنثی و مفقود و حمل

10

جلسه دهم:رد

11

جلسه یازدهم:ذوواالرحام

12

جلسه دوازدهم:تقسیم ترکه

العذب الفائض جلد :1از صفحه  124تا صفحه 185
مغنی المحتاج جلد :3از صفحه  37تا صفحه 49
نهایةالهدایة:از صفحه  148تا صفحه 216
العذب الفائض جلد :1از صفحه  124تا صفحه 185
مغنی المحتاج جلد :3از صفحه  37تا صفحه 49
نهایةالهدایة:از صفحه  148تا صفحه 216
العذب الفائض جلد :2از صفحه  52تا صفحه 103
مغنی المحتاج جلد :3از صفحه  276تا صفحه 290
النهایةالهدایة:از صفحه  276تا صفحه 290
العذب الفائض جلد :2از صفحه  3تا صفحه 15
نهایةالهدایة:از صفحه  291تا صفحه 295
العذب الفائض جلد :2از صفحه  15تا صفحه 52
نهایه الهدایة:از صفحه  295تا صفحه 300
النهایه الهدایة :از صفحه  224تا صفحه 255
الهذب الفائض جلد :2از صفحه  113تا صفحه 166

