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 شناسنامه ماده:

 

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

 1 نظری 1 عمومی 6اصول فقه   کارشناسی

 تفسیر رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 تعریف ماده

)كتاب ( بر اساس سر فصل كتاب از مسائل القیاس تا پايان مسائل االجتهاد. 19مسأله از اصولى را از )اين ماده مسائل مهم 

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

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

 اصولی كه آثار فقهی بر آن مترتب است تأكید می نمايد .

 اهداف ماده

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

 آشنايى با منهج متكلمین در اثبات اصول فقه. -2

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

دستاورد 

 آموزشی

 اين ماده قادر هستند:طالب پس از گذراندن 

همراه با بیان ادله هر ( از مسائل القیاس تا پايان مسائل االجتهاد. 19مسأله از اقوال اصولیین در مسائل مهم اصول را از ) -1

 كدام تحلیل نمايد.

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

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

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  ٪40 ٪20 حكم و شروط و تعاريف و... 1

  ٪40 ٪20 اقوال و مناقشات 2

  ٪20 ٪10 ترجیح با دلیل 3

  ٪20 ٪10 فهم متن كتاب 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 بإشراف الناشر،الوهاب، تحقیق: جماعة من العلماء  عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبكی يحیی بن حامد بن تمام بن علی بن الكافی عبد

 بیروت.– العلمیة الكتب

: ، المحقق(هـ456: المتوفى) الظاهری القرطبی األندلسی حزم بن سعید بن أحمد بن علی محمد أبو: األحكام، المؤلف أصول فی اإلحكام -2

 بیروت. –شاكر، دار االسالم  محمد أحمد الشیخ

: ، المحقق(هـ631: المتوفى) اآلمدی الثعلبی سالم بن محمد بن علی أبی بن علی الدين سید الحسن أبو: األحكام، المؤلف أصول فی اإلحكام -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) المالكی الباقالنی بكر 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:الكتبی، ط ، دار(هـ794: المتوفى) الزركشی 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، ركن 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 الكتب عويضة، دار بن محمد بن صالح: ، المحقق(هـ478: المتوفى)

 أبو محمد مفید: ، المحقق (هـ 510: المتوفى) الحنبلی الكَلْوَذَانی الخطاب أَبُو الحسن بن أحمد بن محفوظ: الفقه، المؤلف أصول فی التمهید -8

 1406 ،1:القرى، ط أم جامعة - اإلسالمی التراث وإحیاء العلمی البحث ، مركز(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 هیتو، مؤسسة 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. الكتب

:  ، المحقق(هـ716:  المتوفى) الدين نجم الربیع، أبو الصرصری، الطوفی الكريم بن القوی عبد بن سلیمان:  الروضة، المؤلف مختصر شرح -11

 م. 1987/  هـ 1407 ، 1:الرسالة، ط التركی، مؤسسة المحسن عبد بن اهلل عبد

 - م 2003 ،3:العلمیة، ط الكتب ، 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. الكتاب الحمید، دار عبد الدين محیی محمد: ، المحقق( [هـ728) تیمیة بن أحمد: الحفید االبن أكملها ثم ،( هـ682: ت) تیمیة بن الحلیم

 أبو عبداهلل محمد بن أحمد المالكی التلمسانی، مكتبة 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: الكتاب -17

 م.1965ه/1385و حسن حنیفی، المعهد الفرنسی للدراسات العربیة، دمشق،  بتعاون أحمد بكیر

: علیه وعلق نصه وخرج ، حققه(هـ505: المتوفى) الطوسی الغزالی محمد بن محمد حامد أبو: األصول، المؤلف تعلیقات من المنخول -18

 سورية، – دمشق الفكر دار لبنان، بیروت -المعاصر الفكر هیتو، دار حسن محمد الدكتور

 م. 1998 - هـ 1419 ،3:ط

النملة،  محمد بن علی بن الكريم عبد. د: ، المؤلف(تطبیقیة نظرية دراسة ودراستها لمسائله تحرير)المقارن  الفقه أصول علم فی المهذب -19

 م. 1999 - هـ 1420 ،1الرياض، ط: – الرشد مكتبة
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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

 هل يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه؟

هل يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة علی 

 أصله؟

 هل القلب معرضة صحیحة؟

 از مسائل القیاس( 21و20و19)تدريس مسأله 

، 2299-2295ص المهذب ، 1050-1048و  821-819ص2المعتمد ج

 .531-528ص، المنخول 116و115، اللمع ص436و 434المسودة ص

2 

 القول فی قلب التسوية.

 القول فی جعل المعلول علة والعلة معلوال.

 از مسائل القیاس( 23و22)تدريس مسأله 

، البحر المحیط 2304-2295ص المهذب، 1041ص2المعتمد ج

 .214-208ص4، التمهید فی أصول الفقه ج371و370ص7للزركشی ج

3 

إحداهما تقتضی القول فیما إذا تعارضت فی األصل علتان 

 حمل الفرع علیه واألخری تقتضی حمل الفرع علیه.

القول فیما إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة واألخری 

 مبقیة علی األصل.

القول فیما إذا كانت إحدی العلتین تقتضی الحظر 

 واألخری تقتضی اإلباحة.

 از مسائل القیاس( 26و25و24)تدريس مسأله 

المستصفی  ، 1047و 1046ص 2وج842و841ص2المعتمد ج

 .377، المسودة ص118و117، اللمع ص491-483ص2ج

 

4 

القول فیما إذا كانت إحدی العلتین توجب الحد واألخری 

 تسقطه.

القول فیما إذا كانت إحدی العلتین تقتضی العتق واألخری 

 ال تقتضیه.

القول فیما إذا كانت إحدی العلتین أكثر فروعا من 

 األخری.

إذا كانت إحدی العلتین أقل أوصافا من القول فیما 

 األخری.

 از مسائل القیاس( 30و29و28و27)تدريس مسأله 

، البرهان فی أصول 381و 378، المسودة ص853-844ص2المعتمد ج

، البحر 722-720ص3، شرح مختصر الروضة ج238ص2الفقه ج

 .223-213ص8المحیط للزركشی ج

5 

منتزعة من أصلین القول فیما إذا كانت إحدی العلتین 

 واألخری من أصل واحد.

القول فیما إذا كانت إحدی العلتین صفة ذاتیة واألخری 

 حكمیة.

 القول فی مسألة االستحسان.

 از مسائل القیاس( 33و32و31)تدريس مسأله 

و 414-409ص 1المستصفی ج، 840-838ص2المعتمد ج

، 379و378، المسودة ص1002- 991ص  المهذب ،334و333ص2ج

، التمهید فی أصول 417ص2، حاشیة العطار ج118و117ع صاللم

 .232و231ص4الفقه ج
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 7و  6

 التصويب والتختطئة فی األصول.

 التصويب والتخظئة فی الفروع. 

 از مسائل االجتهاد( 2و1)تدريس مسأله 

المستصفی  ، 990-987و  981-948و  899-890ص2المعتمد ج

 .227-222ص4اصول الفقه أبوالنور زهیر ج ، 446-398ص2ج

8 

 هل يجوز أن يتكافأ دلیالن فی الحادثة؟

 القول فی تخريج الشافعی المسألة علی قولین.

القول فیما إذا ذكر فی القديم قوال ثم ذكر فی الجديد 

 غیره.

 از مسائل االجتهاد( 6و5و4و3)تدريس مسأله 

، الواضح فی 454-447ص2المستصفی ج ، 865-853ص2المعتمد ج

 .207-199ص3، االبهاج ج390-387ص5أصول الفقه ج

9 

القول فیما إذا نص الشافعی فی مسألة علی حكم ونص 

 فی غیرها علی حكم آخر.

 هل ينسب قول المخرج إلی الشافعی؟

 القول فیما إذا قال الشافعی لو قال قائل بكذا كان مذهبا.

 از مسائل االجتهاد( 9و8و7)تدريس مسأله  

، المدخل إلی دراسة المذاهب الفقهیة 867-865ص2المعتمد ج

 .34-31ص

10 

 االجتهاد بحضرة النبی.

 القول فی اجتهاد النبی.

 از مسائل االجتهاد( 12و11و10)تدريس مسأله 

المستصفی  ، 766-761ص 2و ج 723-719ص2المعتمد ج

 .222-213ص4اصول الفقه أبوالنور زهیر ج ، 397-390ص2ج

11 

 فی استصحاب حكم االجماع فی محل الخالف.القول 

 هل علی النافی دلیل؟

 از مسائل االجتهاد( 14و13)تدريس مسأله 

 المهذب ، 389-380ص 1المستصفی ج ،886-880ص2المعتمد ج

 .971- 961ص

12 
 القول فی حكم األفعال قبل ورود الشرع.

 از مسائل االجتهاد( 15)تدريس مسأله 

اإلحكام  ، 126-123ص 1ستصفی جالم ،879-868ص2المعتمد ج

 .60-52ص 1البن حزم ج

 


