بسم اهلل الرحمن الرحيم

محدوده دروس تمهیدی فقه معاصر در هر نیمسال
(بر اساس شماره صفحات کتب)
مجموعا  19کتاب در قالب  8درس فقه معاصر ارائه می شود (برخی کتاب ها به علت آنکه حجم کمتری دارند و برخی نيز به علت آنکه فقط برخی از بخشهای آن
مناسب تدریس بوده است ،همراه با کتب دیگر در قالب یک درس ارائه شده اند).
در برخی دروس فقه معاصر بيش از یک کتاب معرفی شده است؛ که به معنای آن است که طالب محترم میتوانند به اختيار خود یکی از آنها را انتخاب نمایند.

ردیف
1
2
3
4

محدوده نیمسال

محدوده نیمسال

نام نویسنده

اول

دوم

از صفحه  23تا ابتدای

از صفحه  185تا پایان

صفحه 185

صفحه 402

سید محمد مهدی موسوی

جامعه مدرسین حوزه

از صفحه  17تا پایان

از صفحه  253تا پایان

خلخالی (ره)

علمیه قم

صفحه 252

صفحه 518

فقه معاصر1

اساس الحکومة االسالمیة  +والیة االمر

سید کاظم حسینی حائری

مطبعة النیل  +مجمع

أساس الحکومة :از صفحه

والیة االمر :از صفحه 43

(نظام حکمرانی اسالم)

في عصر الغیبة

(حفظه هلال)

الفکر االسالمی

 11تا پایان صفحه 212

تا پایان صفحه 237

اقتصادنا1

سید محمدباقر صدر (ره)

دارالصدر

از صفحه  203تا ابتدای

از ابتدای صفحه  379تا

صفحه 379

ابتدای 549

نام درس

نام کتاب

فقه معاصر1

فقه الوالیة والحکومة االسالمیة

حسین مظاهری

(نظام حکمرانی اسالم)

(المجلد االول)

(حفظه هلال)

فقه معاصر1
(نظام حکمرانی اسالم)

فقه معاصر2
(نظام اقتصادی اسالم)

حاکمیت در اسالم

1

ناشر

موسسة الزهرا

ردیف

5

6
7
8
9
10
11

نام نویسنده

ناشر

سید محمدباقر صدر (ره)

دارالصدر

مدرسة االمام علی بن

محدوده نیمسال

محدوده نیمسال

اول

دوم

نام درس

نام کتاب

فقه معاصر3

اقتصادنا+ 2

(نظام اقتصادی اسالم)

االسالم یقود الحیاة

فقه معاصر4

ربا و بانکداری اسالمی  +بررسی طرق

ناصر مکارم شیرازی

(فقه پول و بانکداری)

فرار از ربا

(حفظه هلال)

ابیطالب (علیه السالم)

البنک الالربوی في االسالم

سید محمدباقر صدر (ره)

دارالصدر

حسین حلی (ره) +

موسسة المنار  +انتشارات

بحوث فقهیة :از ابتدای

محمد تقی شهیدی

مرکز مدیریت حوزههای

صفحه  75تا پایان صفحه

(حفظه هلال)

علمیه

154

انتشارات مرکز مدیریت

از صفحه  7تا ابتدای

از صفحه  184تا پایان

حوزههای علمیه

صفحه 184

صفحه 380

مؤسسة االمام الصادق

از صفحه  5تا ابتدای

از صفحه  171تا پایان

(علیه السالم)

صفحه 171

صفحه 321

موسسه تنظیم و نشر آثار

از ابتدای صفحه  9تا پایان

از ابتدای صفحه  179تا

امام خمینی (ره)

صفحه 178

پایان صفحه 364

فقه معاصر4
(فقه پول و بانکداری)
فقه معاصر4
(فقه پول و بانکداری)

بحوث فقهیة  +فقه پول

فقه معاصر5

فقه بورس و اوراق بهادار(جلد اول)

(فقه بورس)

(قرارداد آتی  +اختیارمعامله)

فقه معاصر6
(فقه عقود مستحدثه)

علی عندلیبی(حفظه هلال)

الشرکة و التأمین في
الشریعة اإلسالمیة الغراء

جعفر سبحانی (حفظه هلال)

(شرکت  +بیمه)

فقه معاصر6

معتمد تحریر الوسیلة

(فقه عقود مستحدثه)

(بیمه+سفته)

عباس ظهیری (حفظه هلال)

2

اقتصادنا :از ابتدای صفحه
 549تا ابتدای صفحه 717

اقتصادنا807-717 :
االسالم یقود الحیاة:
118-27

ربا و بانکداری اسالمی :از

بررسی طرق فرار از ربا:

ابتدای صفحه 9

از صفحه  10تا پایان

تا پایان صفحه 138

صفحه 110

از صفحه 17

از صفحه  126تا پایان

تا ابتدای صفحه 126

صفحه 250
فقه پول :از صفحه  5تا
پایان صفحه 118

ردیف

نام درس

نام کتاب

نام نویسنده

بحوث فقهیة +

12

موسسة المنار  +جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم

صفحه  74 – 49و

 +مرکز اهل البیت

صفحه 154 – 145

(علیهمالسالم) للفقه

کلمات سدیدة:

والمعارف االسالمیة

صفحه 278 - 245

سید محمدرضا مدرسی

انتشارات مرکز مدیریت

از صفحه  5تا ابتدایصفحه

از صفحه  92تا پایان

(حفظه هلال)

حوزههای علمیه

91

کتاب

کلمات سدیدة في مسائل جدیدة+
فقه معاصر7

قراءات فقهیة معاصرة (الجزء الثانی)

محمد مومن قمی (ره)+

(فقه عقود مستحدثه)

(بلیطبختآزمایی+سرقفلی+کارتهای

سید محمود هاشمی

اعتباری+ربح ما لم یضمن+

شاهرودی (ره)

عقد استصناع+بیعانه)

13

فقه معاصر8
(فقه رمزارزها)

اول

دوم

بحوث فقهیة:

حسین حلی (ره) +

فقه رمزارزها و اس دی آر

ناشر

محدوده نیمسال

محدوده نیمسال

3

قراءات فقهیة معاصرة
(الجزء الثانی):
از صفحه  201تا پایان
صفحه 286

