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 شناسنامه ماده: 

 

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

 1 نظری 1 عمومی 5فقه   کارشناسی

 تفسیر رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 تعریف ماده

رحمه اهلل تعالى  -در مذهب امام شافعی ) از اول کتاب السیرتا اول کتاب عتق( بخش معامالت  یابواب فقه یاین ماده به بررس

دازد، در این ماده به مواردی مثل تعریف عنوان لغتا واصطالحا، دلیل مشروعیت آن طبق اصول مذهب شافعی، بررسی رپی م –

نین اشاره به ضرورت تشریع و تسهیلی که با مشروعیت آن مورد فقهی چاقوال و ادلة و قول معتمد مذهب در موارد مهم، وهم

 رداخته می شود .پدفع می کند ی که که در جامعه ایجاد می شود، ومصلحتی که جلب می کند و یا مضرت

 ذاری مسائل فرعی به خود طالب تا به تجزیه و تحلیل  ببردازند و مشكالت آنان را حل کند .گوا

 اهداف ماده

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

 فهم دلیل مشروعیت هر باب . -2

 که در مشروعیت موارد مهم فقهی وجود دارد .ی آشنایى با جلب مصلحتها و دفع مضرات -3

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

 آشنایی با روش بحث واستدالل و ترجیح در مسائل مختلف فیه . -5

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

 رهیز از مسائلی که کاربردی در جامعه ندارد وفقط به فرض عقلی قابل طرح است.پ -7

 دستاورد آموزشی

 :د بوداین ماده قادر خواهنطالب پس از گذراندن 

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

 برای جامعه جلب می کند و یا مضراتی که از جامعه دفع می کند را شرح دهد.مصالحی که موضوعات فقهی  -2

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

 را ذکر نماید و بتواند بر قول معتمد استدالل کند. -رحمه اهلل تعالى  -در هر باب قول معتمد در مذهب امام شافعی  -4
 

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪25 ٪13 تقسیمات ط وتعاریف و شرو 1

  ٪20 ٪10 دلیل و حكمت مشروعیت 2

  ٪20 ٪10 بیان مصلحت و تسهیل احكام 3

  ٪30 ٪15 ادله و قول معتمد در مذهب 4

  ٪25 ٪12 احكام 5
 

 مراجع و مصادر:

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

 د/ت . – بیروت

 -هـ( 977 المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربینی الشافعی )المتوفى: -مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج -2

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

 1425سنة النشر:10المولف: محمد بن موسی الدمیری،الناشر دار المنهاج،عددالمجلدات: -إلى شرح المنهاج النجم الوهاج -3



        
 5ه تفسیر / فقمعهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته  2

  

 

 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

 549تا صفحه  540منهاج:از صفحه  کفار و بیان فروض کفایهبیان احكام جهاد و حاالت 

 279تا صفحه  240:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 381تا صفحه  285:از صفحه 12النجم الوهاج جلد 

2 

 556تا صفحه  549منهاج:از صفحه  احكام جزیه و هدنه 

 305تا صفحه  279:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 450تا صفحه 385صفحه :از 12النجم الوهاج جلد

3 

 564تا صفحه  556منهاج:از صفحه  احكام صید و ذبح و احكام اضحیه و عقیقه

 342تا صفحه  305:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 535تا صفحه  453:از صفحه 12النجم الوهاج جلد

4 

 572تا صفحه  565منهاج:از صفحه  احكام اطعمه و احكام مسابقه و مناضله

 369تا صفحه  343:از صفحه 4المحتاج جلدمغنی 

 606تا صفحه  539:از صفحه 12النجم الوهاج جلد

5 

 582تا صفحه  572منهاج: از صفحه  احكام ایمان و مسائل مربوط به آن

 408تا صفحه  370:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 92تا صفحه  7:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

6 

 591تا صفحه  583منهاج:از صفحه  شروط قاضی و موارد عزل اواحكام نذر و حكم قضاوت و 

 445تا صفحه  409:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 171تا صفحه  95:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

7 

 600تا صفحه  591منهاج:از صفحه  آداب قضاوت و قضا بر غایب

 483تا صفحه  446:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 261تا صفحه  171:از صفحه 13جلدالنجم الوهاج 

8 

 قسمت کردن سهام و نحوه آن

 

 603تا صفحه 600منهاج:از صفحه 

 494تا صفحه  484:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 280تا صفحه  262:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

9 

 610تا صفحه  603منهاج:از صفحه  شهادت و شروط شاهد و اقسام شهادت 

 521تا صفحه  494:از صفحه 4جلدمغنی المحتاج 

 361تا صفحه  283:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

 614تا صفحه  610منهاج:از صفحه جلسه دهم:حكم تحمل و ادای شهادت و جواز تحمل  10
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 شهادت بر شهادت و حكم رجوع از شهادت 

 

 535تا صفحه  522:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 386تا صفحه  362:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

11 

 مباحث دعاوی و بینات و حكم سكوت مدعی علیه

 

 618تا صفحه  614منهاج: از صفحه 

 548تا صفحه  535:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

  411تا صفحه 389:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

12 

نحوه قسم دادن به مدعی یا مدعا علیه در مسائل مالی و 

که در دست شخص ثالث است و غیر مالی و ادعای مالی 

 مواردی از تشخیص مدعی از مدعی علیه

 625تا صفحه  618منهاج:از صفحه 

 570تا صفحه  548:از صفحه 4مغنی المحتاج جلد

 458تا صفحه  412:از صفحه 13النجم الوهاج جلد

  

  


