
منابع بیرونی فقه و اصول
اصولی  و فقهی هاي فرهنگ و ها المعارف دایره

فقهی هاي نامه دانش ـ الف
الشیعه وسائل ـ1
است عربی زبان به جلد 30در ق.ه 1104متوفاي عاملی حر شیخ تألیف.
منطقی ترتیب یک با المعارف دایره یک صورت به شیعه فقهی روایات تمام  

.است شده گردآوري کتاب این در
است شیعه فقهی روایات المعارف دایره یک کتاب، این به نگاه.



االسالمی الفقه موسوعه ـ2
زبان به جلد 14در تسنن اهل دانشمندان از زحیلی وهبه دکتر تألیف 

.است عربی
است اسالمی مذاهب بین تطبیقی فقه یا مقارن فقه گرایش با کتاب این.
الشیعه احادیث جامع ـ3
است عربی زبان به جلد31در محققان و بروجردي اهللا آیت تألیف.
است شده گردآوري کتاب این در منظم صورت به فقهی روایات همه.
باشد نیامده کتاب این در که نیست فقهی روایت گفت بتوان شاید.



البیت اهل لمذهب طبق االسالمی الفقه موسوعه ـ4
است عربی زبان به جلد 20در پژوهشگران از گروهی تألیف.
زبان به ترجمه حال در و شیعی فقهی روایات المعارف دایره نیز کتاب این 

.است فارسی
الخمسه المذاهب علی الفقه ـ5
است عربی زبان به جلد 3در مغنیه محمدجواد تألیف.
حنفی، جعفري، شیعه مذاهب در فقهی مباحث تطبیقی بررسی کتاب این 

.است  حنبلی و شافعی مالکی،



ب ـ اصطالحنامه هاي فقهی و اصولی
فقه اصول اصطالحنامه ـ1
و فقه اصول شده استاندارد اصطالحات مجموعه محققین، از گروهى تألیف 

 بین معنایى روابط با همراه کاربردى و کلیدى واژه هاى از منظم فهرستى
 براى علم این حوزه از طرحى تهیه کتاب، تألیف از اساسى هدف .است آنها

 و کلى ترسیم و اصطالحات مفاهیم میان منطقى روابط دادن نشان
.است آن ساختار از مجموعى

فقه اصطالحنامه ـ2
است شده تنظیم و تهیه هدف، همین با نیز فقه اصطالحنامه.



ج ـ فرهنگ واژگان و اصطالحات فقهی و اصولی 
الفقه مصطلحات ـ1
است الفبا ترتیب به فقهی اصطالح 400شامل مشکینی اهللا آیت تألیف.
فقه اصول نامه فرهنگ ـ2
بر اصولی اصطالح 200شامل که اسالمی مدارك و اطالعات مرکز تألیف 

.است الفبا ترتیب اساس
اصول اصطالحات فرهنگ ـ3
است الفبا ترتیب اساس بر جلد 2در اصفهانی ملکی مجتبی تألیف.



 فتوایی و استداللی(منابع درونی فقه(

به فقهی روایات به اشاره کنار در نویسنده:استداللی و فتوایی فقه 
.کند می صادر را فتوایی و پردازد می روایات تبیین و تحلیل استنباط،

اینکه بدون را فقهی روایت صرفا نویسنده که هایی کتاب:روایی فقه 
.است کرده آوري جمع کند، استنباط و استدالل

شوند می معرفی استداللی و فتوایی  فقه کتب مهمترین قسمت این در.
المقنعه ـ1
است فتوایی فقه کتب ترین قدیمی از و ق.ه413متوفاي مفید شیخ تألیف.



االمامیه انفرادات فی االنتصار ـ2
 است عربی زبان به ق.ه436متوفاي مرتضی سید تألیف.
است امامیه شیعه مخصوص و فروع در فقهی کتاب این.
االمامیه فقه فی المبسوط ـ3
است عربی زبان به  ق.ه 460متوفاي طوسی شیخ تألیف.
مدعی که است نوشته شیعه مخالفان به پاسخ در را المبسوط طوسی، شیخ 

.بوده اند آن در مطرح شده مسائل و شیعه فقه بودن ناچیز
کرده اند، مطرح سنت اهل که را فروعاتی و فقه ابواب تمام کتاب، این 

.دربردارد



الفروع و االصول علمی الی النزوع غنیه ـ4
است ق.ه 585متوفاي حلبی زهره ابن تألیف.
است استداللی فقه و اصول دوره یک که زهره ابن اثر معروف ترین.
الفتاوي لتحریر الحاوي السرائر ـ5
ابن تالیفات مشهورترین از ق.ه598متوفاي حلی ادریس بن محمد تالیف 

.است استداللی نیمه فقهی کتابهاي بهترین از و ادریس
الفقهاء تذکره ـ6
این در عالمه .است عربی زبان به و ق.ه726متوفاي حلی عالمه تألیف  

 اهل فقهاي آراي به و کرده ذکر را مختلف ابواب در فقهی ادله و فتاوا کتاب،
.است کرده داوري مختلف فتواهاي میان و کرده اشاره نیز سنت



ـ قواعد االحکام7
 ق  است.ه 726تألیف عالمه حلی متوفاي.
و شروح که است امامیه نزد فقهی معروف و مشهور کتب از کتاب این 

.است فقهی مسئله 660حاوي و شده نوشته آن بر زیادي حواشی
الشریعه احکام فی الشیعه ذکري ـ8
شهید به مشهور عاملی، جزینی مکی بن حامد بن محمد بن محمد تألیف 

.است ق.ه786متوفاي اول
است آمده صالت و طهارت مباحث فقط استداللی، ـ فقهی کتابِ این در. 

 قرار بحث مورد را فقهی ابواب و کتب تمام که داشته قصد شهید گرچه
.شود نمی آن اتمام به موفق دالیلی به ولی دهد،



االمامیه فقه فی الشرعیه الدروس ـ9
ترتیبی و نظم داراي و است اول شهید کتب مشهورترین و ترین دقیق از 

.نداشت سابقه پیشتر که است ابتکاري
القسمه، المحارب، الحسبه، المزار، مثل جدیدي عناوین کتاب این در 

.است شده اضافه الحقوق تزاحم الربا، المشترکات،
است، نرسیده ما به آنها کتب که فقهایی بیشتر هاي دیدگاه و آرا همچنین 

.است شده نقل آن در دیگران و عمانی جعفی، جنید، ابن مانند
از قبل و نشده الدروس کتاب اتمام به موفق شهید که است ذکر به الزم 

 تا طهارت کتاب از اثر این در بحث مورد موضوعات .رسید شهادت به اتمام
.شود می شامل را رهن



القواعد شرح فی المقاصد جامع ـ10
است ق.ه940م ثانی محقق به معروف کرکی، حسین بن علی شیخ تألیف.
بردارد در را قواعد نکاح مبحث تا و است حلی عالمه قواعد کتاب،شرح این.
و فقهی لطیف تدقیقات و علمی عالی تحقیقات از سرشار المقاصد جامع 

.است فروع تکثیر و تطویل از پیراسته
االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک ـ11
متوفاي ثانی شهید به معروف عاملی، مشرف بن علی بن الدین زین تألیف

.است حلی محقق االسالم شرائع کتاب شروح مشهورترین از و  ق.ه965
قمري هجري دهم قرن فقهی آثار مشهورترین و بزرگ ترین از کتاب این 

.است جوشان آن در فقاهت و فقه چشمه هاي و می باشد



الطاهره عتره احکام فی الناظره الحدائق ـ12
حرانی درازي ابراهیم بن احمد بن یوسف تالیفزبان به ق.ه1186متوفاي ب 

.است استداللی فقه در عربی
اکثر که است سنن و واجبات در فقهی مدون مجموعه اولین کتاب این 

.بردارد در )ع(بیت اهل احادیث و روایات ذکر با همراه را فقهی فروع

العالمه قواعد شرح فی الکرامه مفتاح ـ13
حسینی محمد بن جواد محمد سید تألیف و عالمه قواعد شرح کتاب این 

  فقه موضوع در و عربی زبان به ق.ه1226متوفاي نجفی عاملی شقرائی
.است استداللی



ـ جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم14
متوفاي جواهر صاحب  به  معروف  ، نجفی  محمدحسن  تألیف کتاب، این

.است حلی محقق االسالم شرائع مبسوط شرح که است  ق.ه1266
فقهی کامل مجموعه یک و شیعه فقه المعارف دائره حقیقت در کتاب این 

.است متأخر و متقدم علماي فقهی آراي و نظریات حاوي که است
دالیل و اقوال به احاطه و آوري جمع و تتبع وسعت نظر از کتاب این  

.دارد برتري فقهی کتاب هاي تمام بر علما فقهی نظریات
و عظام فقهاي اقوال بر احاطه و تتبع وسعت نظیر، بی توفیق این علت  

.است بوده همتا بی تحقیقی و نظیر کم دقتی با آنان مناقشات



منابع درونی اصول فقه
الفقه اصول فی العده ـ1
بررسی به کتاب این در شیخ .است ق.ه460متوفاي طوسی شیخ تألیف  

  مهارت و نگري ژرف با و پرداخته سنی و شیعه فقهاي اصولی نظریات
 عمیق دیدگاه با مخالف که آرائی در مناقشه و آنها بررسی به خاصی
.است پرداخته می باشد، خویش اصولی

االصول معارج ـ2
است ق.ه676متوفاي حلی محقق تألیف.
می پردازد فقه اصول قواعد بررسی و شرح به کتاب این در مؤلف.



المجتهدین مالذ و الدین معالم ـ3
است نیزمشهور االصول معالم به و است ق.ه966متوفاي شهیدثانی تألیف.
االصول فی المحکمه القوانین ـ4
فقه اصول کتاب هاى مهم ترین از ق.ه1231متوفاي قمی میرزاي تألیف  

.است شده منتشر جلد دو در که مى رود شمار به شیعه
الفقهیه االصول فی الغرویه الفصول ـ5
اصفهانی حائري کیفی ایوان  رازي رحیم محمد بن محمدحسین تألیف  

.است ق.ه )1254ـ 1261(متوفاي »فصول صاحب«به معروف



)رسائل(االصول فرائد ـ6
است ق.ه1281متوفاي انصاري مرتضی شیخ تألیف.
در هم که است شیعى علمیه حوزه هاى مهم درسنامه هاى از کتاب این 

 علمیه، حوزه هاى مجتهدان از بسیارى هم و شود مى تدریس عالى سطوح
.مى کنند ارائه آن محور بر را خود فقه اصول خارج دروس

االصول کفایه ـ7
است ق.ه1329متوفاي خراسانی آخوند تألیف.
از فقه اصول کتاب از بعد و حوزه عالی سطوح دوره در کتاب این 

 درس کتاب متن و می شود خوانده انصاري شیخ رسائل و مظفر محمدرضا
 اختصار و ایجاز کتاب این شیوه .است نیز علما از بسیاري اصول خارج
.است بسیار



فقه اصول ـ8
است ق.ه1392متوفاي مظفر محمدرضا تالیف.
در که است عربى زبان به روان بیانی با شیعه فقه اصول کامل دوره یک 

  شده معین اصول علم درسى متن دومین عنوان به  شیعه علمیه هاى حوزه 
.است

)صدر شهید حلقات(االصول علم فی دروس ـ9
است ق.ه1400متوفاي صدر محمدباقر تألیف.
اصول علم کامل دوره یک شامل بخش هر که دارد اصلی بخش سه کتاب  

 شده بیان روان و ساده صورت به فقه اصول موضوعات اول، بخش در است؛
  شده داده شرح بیشتري تفصیل با موضوعات همان دوم، بخش در .است
.است شده گفته تخصصی کامال صورت به مسائل سوم، بخش در و است



منابع الکترونیکی فقه و اصول
2بیت اهل فقه جامع ـ1
است شیعه استداللی و روایی فقه منابع بردارنده در.
فقه اصول جامع ـ2

.بردارد در را معاصر تا قدیم قرون از شیعه فقهی کتب تمام
نورالفقاهه ـ3
است اسالمی فقه موضوعی فرهنگ.
فقه درختواره ـ4
است درختواره شکل به آن فروعات و فقه ارائه در نوین اي شیوه شامل.
حج جامع کتابخانه ـ5
است ...و حج مناسک حج، احکام حج، با مرتبط کتب تمام.
 بندرعباس) س(پایگاه پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا مسئول : تنظیم پاورپوینت


