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 شناسنامه ماده:

 

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

 2 نظری 2 عمومی 5اصول فقه   کارشناسی

 تفسیر رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 تعریف ماده

           بر اساس سر فصل کتاب.از مسائل القیاس( 18مسأله  تا)حکم مراسیل غیر الصحابة  ازاين ماده مسائل مهم اصولى را از 

گذاشتن برخی از اقوال اصولیین ( مورد بررسى قرار مى دهد و از طريق به مناقشه أبواسحاق الشیرازی -التبصرة فی أصول الفقه) 

يجاد توانايی تحلیل مباحث اصول و ترجیح اقوال در بین طالب می شود. همچنین اين ماده بیشتر بر و استدالالت آنان موجب ا

 اصولی که آثار فقهی بر آن مترتب است تأکید می نمايد .

 اهداف ماده

 فهم مباحث مهم اصول فقه و قدرت تحلیل آنها. -1

 آشنايى با منهج متکلمین در اثبات اصول فقه. -2

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

دستاورد 

 آموزشی

 اين ماده قادر هستند:طالب پس از گذراندن 

همراه با بیان . از مسائل القیاس( 18مسأله  تا) حکم مراسیل غیر الصحابة ازاقوال اصولیین در مسائل مهم اصول را از  -1

 نمايد.ادله هر کدام تحلیل 

 از بین اقوال اصولیین قول راجح را با دلیل ترجیح دهد. -2

 اصول معتبر را از اصول غیر معتبر در اجتهاد تشخیص دهد. -3
 

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  ٪40 ٪20 حکم و شروط و تعاريف و... 1

  ٪40 ٪20 اقوال و مناقشات 2

  ٪20 ٪10 ترجیح با دلیل 3

  ٪20 ٪10 فهم متن کتاب 4
 

 مراجع و مصادر:

 بن علی الحسن أبو الدين تقی: ، المؤلف((هـ785 سنه المتوفی البیضاوی للقاضی األصول علم إلی الوصول منهاج)) المنهاج شرح فی اإلبهاج -1
 دار الوهاب، تحقیق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبکی يحیی بن حامد بن تمام بن علی بن الکافی عبد

 بیروت.– العلمیة الکتب

: ، المحقق(هـ456: المتوفى) الظاهری القرطبی األندلسی حزم بن سعید بن أحمد بن علی محمد أبو: األحکام، المؤلف أصول فی اإلحکام -2
 بیروت. –شاکر، دار االسالم  محمد أحمد الشیخ

: ، المحقق(هـ631: المتوفى) اآلمدی الثعلبی سالم بن محمد بن علی أبی بن علی الدين سید الحسن أبو: األحکام، المؤلف أصول فی اإلحکام -3
 م.2003ه /1424، 1عفیفی، دار الصمیعی، ط: الرزاق عبد

 م.2004، 2بیروت، ط: –: د. محمد أبو النور زهیر، دار المدار االسالمی المؤلفأصول الفقه،  -4
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، (هـ 403: المتوفى) المالکی الباقالنی بکر أبو القاضی القاسم، بن جعفر بن محمد بن الطیب بن محمد: ، المؤلف(الصغیر) واإلرشاد التقريب -5

 م. 1998 - هـ 1418 ، 2الرسالة، ط: زنید، مؤسسة أبو علی بن الحمید عبد. د: المحقق

 ،1:الکتبی، ط ، دار(هـ794: المتوفى) الزرکشی بهادر بن اهلل عبد بن محمد الدين بدر اهلل عبد أبو: الفقه، المؤلف أصول فی المحیط البحر -6
 م.1994 - هـ1414

 الحرمین بإمام الملقب الدين، رکن المعالی، أبو الجوينی، محمد بن يوسف بن اهلل عبد بن الملك عبد: الفقه، المؤلف أصول فی البرهان -7
 م. 1997 - هـ 1418 ،1:لبنان، ط – بیروت العلمیة الکتب عويضة، دار بن محمد بن صالح: ، المحقق(هـ478: المتوفى)

 أبو محمد مفید: ، المحقق (هـ 510: المتوفى) الحنبلی الکَلْوَذَانی الخطاب أَبُو الحسن بن أحمد بن محفوظ: الفقه، المؤلف أصول فی التمهید -8
 1406 ،1:القرى، ط أم جامعة - اإلسالمی التراث وإحیاء العلمی البحث ، مرکز(4 - 3 الجزء) إبراهیم بن علی بن ومحمد( 2 - 1 الجزء) عمشة

 م. 1985 - هـ

: المتوفى) الدين جمال محمد، أبو الشافعیّ، اإلسنوی علی بن الحسن بن الرحیم عبد: األصول، المؤلف على الفروع تخريج فی التمهید -9
 بیروت. – الرسالة مؤسسةهیتو،  حسن محمد. د: ، المحقق(هـ772

 ، دار(هـ1250: المتوفى) الشافعی العطار محمود بن محمد بن حسن: الجوامع، المؤلف جمع على المحلی الجالل شرح على العطار حاشیة -10
 العلمیة. الکتب

:  ، المحقق(هـ716:  المتوفى) الدين نجم الربیع، أبو الصرصری، الطوفی الکريم بن القوی عبد بن سلیمان:  الروضة، المؤلف مختصر شرح -11
 م. 1987/  هـ 1407 ، 1:الرسالة، ط الترکی، مؤسسة المحسن عبد بن اهلل عبد

 - م 2003 ،3:العلمیة، ط الکتب ، دار(هـ476: المتوفى) الشیرازی يوسف بن علی بن إبراهیم اسحاق أبو: الفقه، المؤلف أصول فی اللمع -12
 هـ. 1424

 م. 2001 - هـ 1422 ، 2:القاهرة، ط – السالم الوهاب، دار عبد محمد جمعة على: الفقهیة، المؤلف المذاهب دراسة إلى المدخل -13

 ،1:ايران، ط -محمد سلیمان األشقر، نشر احسان : ، تحقیق(هـ505: المتوفى) الطوسی الغزالی محمد بن محمد حامد أبو: المستصفى، المؤلف -14
 م.1993 - هـ1413

 عبد:  األب، إلیها وأضاف ،( هـ652: ت) تیمیة بن السالم عبد الدين مجد: الجدّ بتصنیفها بدأ] تیمیة آل: الفقه، المؤلف أصول فی المسودة -15
 العربی. الکتاب الحمید، دار عبد الدين محیی محمد: ، المحقق( [هـ728) تیمیة بن أحمد: الحفید االبن أکملها ثم ،( هـ682: ت) تیمیة بن الحلیم

 أبو عبداهلل محمد بن أحمد المالکی التلمسانی، مکتبة الرشاد. المؤلف:مفتاح الوصل إلی بناء الفروع علی األصول،  -16

، تحقیق: محمد حمید اهلل (هـ436: المتوفى) المعتزلی البَصْری الحسین أبو الطیب علی بن محمد: الفقه، المؤلف أصول فی المعتمد: الکتاب -17
 م.1965ه/1385أحمد بکیر و حسن حنیفی، المعهد الفرنسی للدراسات العربیة، دمشق، بتعاون 

: علیه وعلق نصه وخرج ، حققه(هـ505: المتوفى) الطوسی الغزالی محمد بن محمد حامد أبو: األصول، المؤلف تعلیقات من المنخول -18
 سورية، – دمشق الفکر دار لبنان، بیروت -المعاصر الفکر هیتو، دار حسن محمد الدکتور

 م. 1998 - هـ 1419 ،3:ط

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

 مقرر تدریس موضوعات هفتگیجلسات 

1 
 و
2 

 حکم مراسیل غیر الصحابة.
 المناقشة فی ألفاظ روايات الصحابة.

 يدل علی االتصال أم ال؟ "حدثنی"قول الراوی 
القول فی رواية مجهول العدالة و فیما روی الثقة عن 

 المجهول.
القول فیما روی الصحابی لغیره حديثا ثم رأی المروی له 

 اهلل علیه وسلم.رسول اهلل صلی 
از مسائل  21و20و19و18و17و16و15و14)تدريس مسأله 

 األخبار(

و 321-318ص1المستصفی ج ، 689-663و 639-628ص2المعتمد ج
 ، 828- 820و 765-747و732-730ص المهذب ،140و138ص2ج

اصول الفقه أبوالنور زهیر  ، 18و 16و13مفتاح الوصول ص
 .165-157ص3ج

3 

 المروی عنه الحديث والراوی عنه ثقة؟ما الحکم إذا نسی 
 ما الحکم إذا ترک الراوی العمل بالحديث وأفتی بغیره؟
 ما الحکم إذا وجد الراوی سماعه ولم يذکر أنه سمعه؟

 حکم الرواية بلفظ أخبرنی فالن مکاتبة.
 حکم رواية الحديث بالمعنی.

 حکم ترجیح الحديث بکثرة الرواة.
 از مسائل األخبار( 27و26و25و24و23و22تدريس مسأله 

المستصفی  ، 671و670ص 2و ج 628-626ص2المعتمد ج
-810و  789-780ص  المهذب ، 479ص2و ج 317-314ص1ج

اصول الفقه أبوالنور  ، 108و19و18و11و10مفتاح الوصول ص ، 815
 .168-165ص3زهیر ج

4 
 و
5 

 القول فی حجیة اإلجماع.
 إجماع أهل کل عصر حجة.

 مسائل اإلجماع( از 2و1)تدريس مسأله 

-327ص 1المستصفی ج ،1022-1020و486-458ص2المعتمدج
 . 866-852ص المهذب ، 339

6 
 حکم اإلجماع مع مخالفة الواحد أو االثنان.

 القول فی إجماع أهل المدينة.
 از مسائل اإلجماع( 4و3)تدريس مسأله 

 المهذب ،351-347ص1المستصفی ج ، 493-486ص2المعتمد ج
 .101مفتاح الوصول ص ، 953-950و 900-896ص

7 

 القول فی إجماع أهل البیت.
 هل يشترط اتفاق العوام فی صحة اإلجماع؟
 هل يجوز أن يکون مستند اإلجماع قیاس؟

 از مسائل اإلجماع(  7و6و5)تدريس مسأله 

 ،366-364و  342-340ص1المستصفی ج ، 496و495ص2المعتمد ج
 .955-953و  912-909ص المهذب

8 

 انقراض العصر فی صحة اإلجماع؟ هل يشترط
الحکم فی إجماع التابعین بعد اختالف الصحابة فی 

 الواقعة.
 از مسائل اإلجماع( 9و8)تدريس مسأله 

المستصفی ، 502-497و  505-502و538ص 2المعتمد ج
 و 364-360و358ص1ج

 .923-921و  890- 884ص المهذب ، 370و369

9 

عصر الصحابة فی االعتداد بقول التابعی المجتهد فی 
 اإلجماع.

إذا اختلف الصحابة علی قولین هل يجوز للتابعین إحداث 
 قول ثالث؟

إذا اختلفت الصحابة فی مسألتین ولم يفصلوا بینهما فهل 
 لمن بعدهم الفصل؟

 از مسائل اإلجماع(  12و11و10)تدريس مسأله 
 

 ،373-370ص 1المستصفی ج ،1022و519-505ص2المعتمد ج
 .932-923و896-890ص المهذب
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10 
 القول فی إجماع السکوتی فی عصر الصحابة.

إذا قال الصحابی قوال ولم ينتشر فهل يجوز تقديم القیاس 
 از مسائل اإلجماع( 15و14و13علیه؟ )تدريس مسأله 

ص 1جالمستصفی  ، 1024و  1023و  540و  539ص2المعتمد ج
 . 941-933ص المهذب ، 358-360

11 
 و
12 

 الديانات.التقلید فی أصول 
 تقلید العالم للعالم.

 تقلید العامی للعلماء.
 از مسائل التقلید( 5و4و3و2و1)تدريس مسأله 

المستصفی  ، 948و941ص 2و ج 939-934ص2المعتمد ج
 .238-234ص4اصول الفقه أبوالنور زهیر ج ، 470-457ص2ج

 و 13
 و 14

15 

 القیاس واالستدالل فی العقلیات.
 الشرعیات.جواز تعبد القیاس فی 

 القیاس طريق األحکام الشرعیة.
 از مسائل القیاس( 3و2و1)تدريس مسأله 

المستصفی  ،767و766و  753-724و  719-690ص2المعتمد ج
 .1952و1951و  1910-1835ص المهذب ، 284-242ص2ج

16 
 العلة المنصوصة هل هی أمر بالقیاس أم ال؟

 بالقیاس؟هل يجوز إثبات الحدود والکفارات والمقدرات 
 از مسائل القیاس( 5و4)تدريس مسأله 

 288و 286ص2المستصفی ج ، 798-794و  760-753ص2المعتمد ج
 .1950-1929و  1920-1911ص  المهذب ، 353-351و 

17 

هل يشترط فی الفرع أن يکون حکمه مما ثبتت جملته 
 بالنص؟

 األسماء اللغوية هل تثبت قیاسا؟
 باإلجماع.جواز إثبات القیاس علی ما ثبت 

 از مسائل القیاس( 8و7و6)تدريس مسأله 

، التقريب واالرشاد 810و 809ص2و ج 761ص2المعتمد ج
 ،345و  305-303و  13-11ص2المستصفی ج ، 366-361ص1ج

 .2011و2010و  1988و1987و  1049-1045ص  المهذب

18 

االختالف فی القیاس علی ما ورد به الخبر مخالفا للقواعد 
 العامة.

 يجوز القیاس علی ما ثبت بالقیاس؟ )قیاس المرکب(هل 
 از مسائل القیاس( 10و9)تدريس مسأله 

 المهذب ،336و 335ص2المستصفی ج ،794-790ص2المعتمد ج
 .157و 156ص 3، االبهاج ج1992و-1991ص

19 

 القول فی صحة علة القاصرة.
 هل يجوز أن يجعل االسم علة للحکم؟

 للحکم؟هل يجوز أن يجعل نفی صفة علة 
 از مسائل القیاس( 13و12و11)تدريس مسأله 

 ، 1045-1035ص2و ج 805 -801ص2و ج 789ص2المعتمد ج
-2145و  2126-2123ص المهذب ، 371-368ص2المستصفی ج

 .285و284ص2، حاشیة العطار ج2153-2149و 2147

20 
 و
21 

 حقیقة قیاس الشبه.
الطرد والجريان شرط فی صحة العلة ولیس بدلیل علی 

 صحتها.
 از مسائل القیاس( 15و14)تدريس مسأله 

 ، 326-314ص2المستصفی ج ، 986-982و 844-842ص2المعتمد ج
 .106، اللمع ص2105-2089ص المهذب

22 
إذا أثرت العلة فی موضع من األصول، دل علی صحتها 

 وإن لم يکن ذلك أصل العلة.
 از مسائل القیاس( 16)تدريس مسأله 

، االبهاج 150، اللمع ص105-103ص4اإلحکام لآلمدی ج
 .125-111ص3ج

23 
 القول فی تخصیص العلة.

 از مسائل القیاس( 17)تدريس مسأله 
 المهذب ، 360-354ص2، المستصفی ج834-821ص2المعتمد ج

 .2160-2156ص

24 
التسوية بین األصل والفرع فی مسألة النقض ال يدفع 

 النقض.
 از مسائل القیاس( 18)تدريس مسأله 

، 360-354و  314ص2المستصفی ج ، 838-835ص2لمعتمد جا
 .258و 257ص2الواضح فی أصول الفقه ج

 


