
  بسمه تعالی

  درس فقه –)94ویرایش ( آزمون جامع دکتريجدید هاي  سرفصل

  : کتاب بیع

  312 - 1/305ها  تعاریف بیع و تحلیل آن

  334- 1/312ها تا اول تنبیهات  معاطات، اقوال و تحلیل آن

  449-1/443قصد مدلول عقد : شروط متعاقدین

حقیقت اکراه، شرایط تحقق اکراه، صور تعلق اکراه،  :اختیار، دلیل اشتراط اختیار، بیع مکره: شروط متعاقدین

ناقل یا : ها، رضاي متأخر اقسام اکراه، رضاي پس از اکراه، ادله قائلین به صحت و بطالن، نقدها و تحلیل

  464- 1/443کاشف 

وضعیت سه گانه، ادله صحت و بطالن تا بقی هنا : بیع فضولی 1/468مالک یا مأذون بودن : شروط متعاقدین

-2/7اجازه کاشفه و ناقله، کشف حقیقی، کشف حکمی، ثمرات کشف و نقل تا تنبیهات  492- 1/469ران أم

20  

  208- 2/195قدرت بر تسلیم تا بیع آبق : شروط عوضین

  218- 2/213معلوم بودن عوضین، علم به ثمن و مثمن تا پایان غرر : شروط عوضین

  247 – 2/234إذا شاهد عیناً فی زمان سابق : بیع بعض من جملۀ متساویۀ االجزاء، سراسر بحث تا مسألۀ

  :کتاب خیارات

  310-2/302تا القول فی اقسام الخیار : مقدمه خیارات

  370- 2/348مسائل و احکام خیار شرط، مسقطات، خیار شرط در سایر عقود : خیار شرط

  406- 2/370ئل و احکام، مسقطات، فوریت و تراخی ادله خیار غبن، مسا: خیارغبن

  464-2/434ادله خیار عیب، مسقطات، تا ثم إن هنا اموراً یظهر من بعض االصحاب : خیار عیب

مقدور بودن، سائغ بودن، غرض عقالیی : ، شروط شرط صحیح519- 2/517مفهوم شرط : القول فی الشروط

تضاي ذات عقد نبودن، مجهول نبودن، مستلزم امر محال داشتن، مخالف با کتاب و سنت نبودن، مغایر مق

، در متن عقد التزام یافتن، اقسام شرط، وجوب وفاي به شرط، اجبار بر ایفاي شرط، تعذر شرط، نبودن

  56- 3/7اسقاط شرطف شرط فاسد، مفسد بودن شرط فاسد، تحلیل ادله 

  دارالذخایر، قم ، نشرمکاسبکتاب صفحه کل  1186صفحه از  280مجموع صفحات حدود 

  

  

  

  .الزم االجرا ست 1395از آغاز سال منابع آزمون 

  



  درس اصول فقه –)94ویرایش (هاي جدید آزمون جامع  سرفصل

  

  :مباحث الفاظ

موضع اول (ثانوي اتیان مأمور به واقعی، ظاهري، اضطراري از تعبد  مجزي بودنبیان مسئله و مفاهیم مرتبط، : اجزاء

، اجزاء در اتیان مأمور به ظاهري از امر )موضع دوم بحث(، اجزاء در اتیان مأمور به اضطراري از امر واقعی)بحث

  )113-105صص(، )موضع سوم بحث(واقعی

بیان مسئله، مفاهیم مرتبط و مقدمات بحث، نهی از عبادات، نهی از معامالت، رابطه : نهی از عبادات و معامالت

  )228-217صص( اد معاملهحرمت و فس

ادله مثبتان و منکران، تعدد شرط و وحدت جزا، تداخل اسباب و : طرح مسئله، تعریف مفهوم، مفهوم شرط: مفاهیم

  )243-230صص ( مسببات

، تخصیص کتاب به خبر واحد، )260 -258صص(مفهومی و مصداقی، لفظی و لبی، : اجمال مخصص: عام و خاص

  )280-274صص(دوران نسخ و تخصیص 

  )292-287صص (، مطلق و مقید متنافی مقدمات حکمت: مطلق و مقید

  :مباحث ادله و امارات

محذورهاي تعبد به ظن، اجتماع مثلین یا ضدین، تفویت مصلحت و القاي در : مباحث بنیادین امارات و ظنون

  )323 -318صص ( مفسده،  جمع میان حکم ظاهري و واقعی، تأسیس اصل در باره ظنون

، تفصیل اخباریان در )مقصودان و غیر مقصودان به افهام(دلیل حجیت ظواهر، تفصیل میرزاي قمی: ت ظواهرحجی

  )329 -324صص ( مورد عدم حجیت ظواهر کتاب

 آیات، اخبار، اجماع به تقاریر سه گانه، ادله عقلی حجیت خبر واحد: ادله منکرین، ادله مثبتین شامل: خبر واحد

)337 -353(  

 :اصول عملیه

کتاب، سنت، (، ادله احتیاط در شبهات بدویه)کتاب، سنت، اجماع، عقل(ادله برائت در شبهات بدویه: اصل برائت

  )396-385صص(تا اول تنبیهات  )عقل

) 457-435صص (سیره، ظن به بقا، اجماع، اخبار مستفیضه، : تعریف و مقدمات بحث، ادله استصحاب: استصحاب

اصل مثبت، استصحاب  استصحاب امور تدریجی، استصحاب کلی،تقدیري،  استصحاب حکم: تنبیهات استصحاب

  )صفحه 20جمعاً ( تأخر حادث، استصحاب حکم مخصص، تعارض دو استصحاب، تقدم اصل سببی بر مسببی

  

صفحه کتاب کفایۀ االصول چاپ جامعه مدرسین 530صفحه از  120حدوداً : مجموع مباحث
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