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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

نوع واحد

ساعات هفتگی

فقه 4

عمومی

1

نظری

2

کارشناسی
رشته

تفسیر

روش تدریس محاضره ـ خودخوان
 -1این ماده به بررسی ابواب فقهی ( از اول کتاب جنایات تا أول کتاب السیر) 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 و تسهیلی که با مشروعیت

تعریف ماده

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

جمع بندی بین احادیث

%10

%20

2

اقوال و ادله

%15

%25

3

ترجیح با دلیل

%13

%20

4

حكمت احكام با توجه به احادیث

%7

%15

5

توضیح حدیث

%15

%40

مراجع و مصادر:

توضیحات
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 -1السراج الوهاج على متن المنهاج  -المؤلف :العالمة محمد الزهری الغمراوی (المتوفى :بعد 1337هـ)  -الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر – 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 -
1994م
 -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 -
1404هـ1984/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
هفته
1

موضوعات
کتاب الجراح – تعریف الجراح لغة واصطالحا – أهمیة حفظ

السراج الوهاج ( 477إلى )482

النفس فی اإلسالم – أنواع الجراح (القتل) وأحكامها – الجنایة

مغنی المحتاج ( 209/5إلى )241

من اثنین  -...شروط القصاص فی النفس
2

مقرر تدریس

متابعة کتاب الجراح – قتل العبد – قتل الجماعة بالواحد – تغیّر
حال المجروح – شروط القصاص فی األطراف والجراحات

نهایة المحتاج ( 245/ 7إلى ) 270
السراج الوهاج (ص  482إلى )487
مغنی المحتاج ( 245/5إلى )270
نهایة المحتاج ( 270/7إلى )287

3

کیفیة القصاص – اختالف ولی الدم والجانی  -مستحق
القصاص – موجَب قتل العمد

السراج الوهاج (ص  487إلى )495
مغنی المحتاج ( 270/5إلى )295
نهایة المحتاج ( 287/7إلى )315

4

کتاب الدیات – تعریف الدیة لغة واصطالحا – دیة المغلظة

السراج الوهاج (ص  495إلى )503

والمخففة – دیة ما دون النفس من جرح ونحوه – إزالة المنافع

مغنی المحتاج ( 295 /5إلى )334

– ما تجب فیه الحكومة
5

موجبات أسباب الدیة – ما یوجب الشرکة فی الضمان – العاقلة
وما تلزمه – جنایة العبد – دیة الجنین

نهایة المحتاج ( 315/7إلى )348
السراج الوهاج (ص  503إلى )511
مغنی المحتاج ( 334/5إلى )378
نهایة المحتاج ( 348/ 7إلى )387

6

کتاب دعوى الدم والقسامة – تعریف القسامة لغة واصطالحا-

السراج الوهاج (ص  511إلى )516

شروط الدعوى – ثبوت القسامة – الدیة فی القسامة – ثبوت

مغنی المحتاج ( 334/5إلى )399

موجب القصاص والمال
7

نهایة المحتاج ( 348/7إلى )402

کتاب البغاة – تعریف البغاة لغة واصطالحا – شروط البغی – ما

السراج الوهاج (ص  516إلى )211

یضمن الباغی – شروط اإلمام  +کتاب الرّدة – تعریف الّردة لغة

مغنی المحتاج ( 399/5إلى )442

واصطالحا -صور الرّدة – ردّة السكران – حكم استتابة المرتد
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– ولد المرتد
8

کتاب الزنا – تعریف الزنا لغة واصطالحا – األصل فی تحریم

السراج الوهاج (ص  521إلى )525

الزنا – ما یكون فی حكم الزنا – ما ال یوجب حدّ الزنا – شروط

مغنی المحتاج ( 442/5إلى )465

ایجاب الحد – حّد العبد – حدّ القذف
9

کتاب قطع السرقة – تعریف السرقة لغة واصطالحا -شروط
القطع فی المسروق – ما ال یمنع القطع وما یمنعه بالنسبة للحِرز
– شروط الساروق الذی یقطع

10

السراج الوهاج (ص  525إلى )531
مغنی المحتاج ( 465/5إلى )497
نهایة المحتاج ( 430/7إلى )468

باب قاطع الطریق – تعریف قاطع الطریق  -أمثلته – عقوبتهم –
قتلهم حدّ أو قصاص -اجتماع عقوبات فی غیر قاطع الطریق –

مغنی المحتاج ( 497/5إلى )506
نهایة المحتاج ( 3/8إلى )11

کتاب األشربة – تعریف األشربة – المارد منها فی الباب – حدّ

السراج الوهاج (ص  534إلى )536

شرب الخمر – ثبوت الحدّ – التعزیر تعریفه لغة واصطالحا –

مغنی المحتاج ( 506/5إلى )527

صور التعزیر – عفو التعزیر
12

نهایة المحتاج ( 422/7إلى )439

السراج الوهاج (ص  531إلى )534

تقدیم العقوبات
11

نهایة المحتاج ( 402/7إلى )422

نهایة المحتاج ( 11/8إلى )23

کتاب الصیال – تعریف الصیال لغة واصطالحا – قتل الصائل –

السراج الوهاج (ص  536إلى )540

کیفیة دفع الصائل  +حكم ختان المرأة والرجل – ضمان ما تتلفه

مغنی المحتاج ( 527/4إلى )547

البهائم

نهایة المحتاج ( 23/8إلى )45

