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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 دکتر محسن اسماعیلی

 99-98طرح درس قواعد فقه/ کارشناسی ارشد/ حقوق خصوصی/ نیمسال دوم 

ان شاء اهلل در این نیمسال قواعد فقه مربوط به مسقطات ضمان به شرح زیر تدریس 

 خواهد شد:

 در فقه و تفاوت های آن با مسئولیت حقوق کلیات/ اصطالح ضمان -جلسه اول

 قاعده اذن؛ مفهوم، شرایط، قلمرو و آثار آن بر مسئولیت -جلسه دوم تا پنجم

 قاعده استیمان ؛ مفهوم، شرایط، قلمرو و آثار آن بر مسئولیت -جلسه ششم تا دهم

 ولیتقاعده احسان ؛ مفهوم، شرایط، قلمرو و آثار آن بر مسئ -جلسه یازدهم تا سیزدهم

 قاعده اقدام ؛ مفهوم، شرایط، قلمرو و آثار آن بر مسئولیت -جلسه چهاردهم و پانزدهم
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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 دکتر محسن اسماعیلی

 طرح درس قواعد فقه یک/ دوره کارشناسی حقوق/

طبق    در دو بخش جداگانه ارائه می گردد،  با توجه به اینکه این درس سه واحدی است و

 سرفصل های مصوب، ان شاء اهلل به ترتیب زیر تدریس خواهد شد:

 بخش اول: آشنایی با کلیات قواعد فقه

   آشنایی با معنای لغوی و اصطالحی قواعد و فقه و تحوالت این اصطالح -جلسه اول

 آن های یژگی و فقه قواعد تعریف -جلسه دوم

 اصولی قاعده با فقهی قاعده تفاوت -جلسه سوم

 فقهی نظریه با فقهی قاعده تفاوت -جلسه چهارم

 فقهی نظام با فقهی قاعده تفاوت -جلسه پنجم

 قاعده با اصل و أماره تفاوت -جلسه ششم

 انواع و اقسام قواعد -جلسه هفتم

 اصل؟ یا أماره فقهی؛ قواعد -جلسه هشتم

 تشخیص ضابطه و اختالف موارد -جلسه نهم

 و قواعد اصول و أمارات های تفاوت -جلسه دهم

 ، اماره قضایی و فرض قانونیقانونی أمارهرابطه قواعد با  -جلسه یازدهم

 تاریخچه تدوین قواعد فقه -جلسه دوازدهم

 معرفی کتب مهم قواعد فقه -جلسه سیزدهم

 معرفی کتب مهم قواعد فقه -جلسه چهاردهم

 معرفی کتب مهم قواعد فقه -جلسه پانزدهم

  بخش دوم: آشنایی با مهم ترین قواعد فقه 

 عمله و المسلم مال احترام قاعدة -جلسه اول

 السلطنه قاعدة -جلسه دوم

  تؤدّی حتى أخذت ما الید على قاعدة -جلسه سوم

 اإلتالف قاعدة -جلسه چهارم

 الغرور قاعدة -جلسه پنجم
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  اإلقدام قاعدة -جلسه ششم

 و االسقاط و االبراء  الملک عن االعراض قاعدة -جلسه هفتم

 ضرر ال قاعدة -جلسه هشتم

 الحرج و العسر نفی قاعدة   -جلسه نهم

 اإلحسان قاعدة  -جلسه دهم

  االئتمان قاعدة -جلسه یازدهم

  علیه ائتمن فیما األمین تصدی  قاعدة -جلسه دوازدهم

  قبله ما یجبّ اإلسالم قاعدة -جلسه سیزدهم

  الحکم الیه من الى الحدود إقامة قاعدة -جلسه چهاردهم

  بالشبهات تدرأ الحدود قاعدة -جلسه پانزدهم
 

 


