
 

 جهت تهیه فایل صوتی عناوین دروس                          

گروه  ر

 درسی
 عناوین و صفحات کتاب

 احکام 1

)درسنامه  

و  1فقه ج

 (2ج

 

 درس تا آخر «ای نمودار احکام وضوی جبیره»سر بحث از  7، درس  1جلد   -1

 تا آخر درس «شک در رکعات»از بحث  ( 1 نماز ) شکیات 24، درس  1جلد - 2

 2و3، 4( تا پایان درس  با حذف شروط 1) نماز مسافر 24، درس  1جلد  -3

 ثبوت رضاع راه هایسر بحث تا  محارم رضاعی از ابتدا 34، درس4جلد -4

 تا پایان درس 4 ارث ، 42، درس  4جلد  -5

 فقه 2

دروس 

تمهیدیه فی 

الفقه 

 االستداللی

 (2و ج 1)ج

تا  153ص« اما ان الشاک فی اداء الصاله» 1از بند  «الشکوکاحکام »، کتاب الصاله  1جلد -1
 «و اما الشاک فی عدد الرکعات»  7پایان بند 

 12تا پایان بند  161ص  «و اما اعتبار عدم قصد االقامه» 11مسافر، از بند ال ه، صال 1جلد -2
 14به استتثنای بند « یکفی تحقق احدهما»

)و اما انه  8از ابتدا تا پایان بند  442ص  ونهبفاضل المؤ خاصهاحکام  «کتاب الخمس»، 1جلد -3
 ال خمس علی الصبی و المجنون(

 )و اما انه یعتبر...(11 بند اول تا 11 ص   (زیالتنج اعتبار اما و) 8 بند اول از ، 4جلد -4

) خیار 4 تا سر قسم 47ص  «خیار تخلف الشرط» ، بحث 2قسم «کتاب الخیارات»،  4جلد -5
 الغبن(

) 2تا پایان بند   146ص   ) اما التقسیم الی البدعی و السنّی( 1طالق، از بند الاقسام  ،4جلد  -6
 و اما ان الطالق الصغیره..(

 اصول 3

 دروس فی 

 علم االصول 

 (حلقه ثانیه)

تبعیه الدالله االلتزامیه »تا سر بحث  117ص  «االماره حجّیه فی لوازمها غیرالشرعیه» از  -1

 112ص « للمطابقیه 

  126ص  «الوصف»مفهوم -2

 موضوع فی بالحکم العلم اخذ» ابتدای تا  122ص  «استحاله اختصاص الحکم بالعالم به»از  -3

 411ص ،«آخر حکم

 .....«قد یعترض علی اإلحتمال األولو» سر عبارت تا  134ص  «اإلطالق و التقیید»   -4

 133ص

 22ص   «قطعال همعذری» ابتدای تا 79، ص« قطعال زیهمنج » بحث شروع از قطعال هحجی  -5

عموم جریان »تا سر  464ص تا « االصل المثبت  »مقدار ما یثبت باالستصحاب  -6

 «االستصحاب

2شماره جدول   

 


