
 



 السّالم( و اهداف آن  معرفي مرکز فقهي ائمه اطهار)عليهم

 آن تأسيس و السالم( اطهار)عليهم ائمّه فقهي مرکز به گذرا نگاهي

از ويژگي هاي بارز فقه، گستردگي و تعميم آن نسبت به همه شئون زندگي بشري است و در جامعه اي كه رويكرد آن به ديانت و 
كوشند تا وظايف خود را در هر زمينه، آن گونه كه بايسته و شايسته است انجام دهند و در اين ميدان كه   مىخداباوري است، افراد 

شود و به خصوص تبيين مسائل مستحدثه تالش بيشتري را از   افراد در جستجوي وظيفه اند، سؤاالت فراواني متوجّه عالمان فقه مى

  .طلبد  حوزه فقاهت مى

روزي انقالب اسالمي در ايران به رهبري قائد عظيم الشأن، فقيه عاليقدر و مجاهد نستوه حضرت امام از اين رو، پس از پي
خمينى)رحمه اهلل( و استقرار حكومت ديني در ايران اسالمى، در جهت توسعه و بالندگي فقه راستين تشيّع و پاسخگويي به نيازهاي 

ه همت مرجع عاليقدر مرحوم آية اهلل العظمي فاضل لنكرانى)قدّس سرّه( به فقهي زمان، مركز فقهي ائمّه اطهار)عليهم السالم( ب

  .هجري شمسي در قم تأسيس گرديد 1376سال 

اي است كه به ثبت رسيده است و در زمان حيات آن مرجع وارسته)رضوان اهلل تعالي عليه( تحت اشراف   اين مركز داراي اساسنامه
در زمان حيات خود به جهت سنگيني بار مرجعيت، رياست مركز را به فرزند شايسته، مدير و شد و معظم له   آن بزرگمرد اداره مى

 جواد محمّد شيخ حاج اهلل آيت حضرت معظّم استاد هستند، قم علميه حوزه خارج دروس مدبّر خود كه بحمد اهلل از اساتيد بنام 
بر ادامه فعاليت هاي مركز فقهي تحت اشراف معظّم له كه او را ار نمودند و در وصيت خود نيز واگذ( افاضاته دامت)لنكرانى فاضل

  .دانستند سفارش نمودند  واجد مرتبه اجتهاد مطلق مى

اميد آن داريم كه خداوند متعال ما را موفّق بدارد كه از اين امانت الهي و يادگار مرجعيت به نحو شايسته اي حراست كرده و وصيّت 

 .حمه اهلل( را تحقّق بخشيمو آرزوي آن بزرگ مرجع راحل)ر

 . است قدّس، سوريه، افغانستاناين مركز داراي شعباتي در مشهد م
اى فوق العاده دارد كه توجّه مشتاقان واليت   السّالم( در مشهد مقدس جاذبه  بارگاه ملكوتى ثامن الحجج على ابن موسى الرضا)عليه

از طالبان علم، آن ديار را مناسبترين مكان براى كسب علم دانسته و با توسّل  كند و از دير باز گروهى  را از هر سو به خود جلب مى
به ذيل عنايت آن عالم آل محمد)صلي اهلل عليه و آله(، در آن حوزه كهن، استضائه كرده و به مراتب باالئى از تفقّه در دين 

 .اند و اين حوزه، همواره مورد توجّه بزرگان ما بوده است  رسيده
نى كه توجّه ويژه اى نسبت به حوزه علميه خراسان داشت، مرحوم آية اهلل العظمى فاضل لنكرانى)طاب ثراه( بود كه از بزرگا

 .فرمودند: حوزه علميه مشهد مقدس بايد مناسب با شأن واالي حضرت ثامن االئمه)عليه السالم( باشد  مى
تا جهت تقويت اين حوزه  كردندشتند، از معظّم له تقاضا ان دابا ايش 1377از اين رو طى ديدارى كه علماء مشهد مقدّس در سال 

 .گامى برداشته و مركز فقهى را در اين شهر تأسيس فرمايند

با دستور معظّم له در همان سال اين مركز با مديريت توانمند استاد معظّم حضرت آيت اهلل حاج شيخ محمّدجواد فاضل 

 .دنموفعّاليت  لنكرانى)دامت بركاته( تأسيس و شروع به

هاى مراكز فقهى ائمّه اطهار)عليهم السالم( در شهرها و كشورهاى مختلف يكسان است، ولى گاه به تناسب   عمده اهداف و فعاليت

 .شود  ها مالحظه مى  محل تأسيس مركز، تغييراتى در نحوه فعاليت
نفر طلبه سطح و  60حدود  94-95در سال تحصيلي  به فعاليت مي پردازد كه سطح و خارجمركز فقهي در حال حاضر در دو مقطع 

 نفر طلبه خارج در مركز مشغول به تحصيل مي باشند. 25حدود 
از اهداف محوري اين مركز: آموزش فضال و محقّقان، تربيت فقيهان شايسته و مجتهدان متعهّد و آگاه به مقتضيات زمان، فراهم 

ت و پژوهش هاي ژرف در فقه و اصول، درك و پاسخگويي مسائل جديد، بررسي آوردن امكانات الزم و بستر مناسب براي مطالعا

 .باشد  شبهات مرتبط به فقه و نقد آنها و تأليف و نشر كتب و مقاالت علمي مى



 ساله برنامه مرکز فقهي 5چارت تحصيلي دوره 

 مطابق با برنامه ریزی تحصيلي مرکز فقهي و مرکز مدیریت

 نیمسال دومدروس  دروس نیمسال اول سال

 جنبی اصلی جنبی اصلی 

 سال اول
/پژوهش و 1/تفسیر1عقاید 1فقه 

 حوزه

/ 2/تفسیر2عقاید  2فقه 

 2اصول  1اصول  کنفرانس

 سال دوم
/ اصول 3/تفسیر1فلسفه 3فقه 

 ویرایش

/ روش 4/تفسیر2فلسفه 4فقه 

 4اصول  3اصول  نقد

 سال سوم
/ مناظره و 5/ تفسیر3فلسفه 5فقه 

 1مغالطه/ رجال 

/ فن 6/ تفسیر4فلسفه  6فقه 

 6اصول  5اصول  2ترجمه/ رجال 

 سال چهارم

 7فقه 

/ پژوهش 7/ تفسیر5فلسفه 

 های میدانی/ درایه

 8فقه 
/ شبهات 6فلسفه 

قرآنی/ تقریر نویسی/ 

 1پایان نامه 

 8اصول  7اصول 

 10فقه  9فقه 

 سال پنجم

 9اصول 

 2پایان نامه 

 10اصول 

 12اصول  11اصول  دفاع پایان نامه

 12فقه  11فقه

 

  



 دوره های آموزشي

نفر  60حدود  95-96که در سال تحصیلی به فعالیت می پردازد  خارجو  سطحدر دو مقطع  در حال حاضر مرکز فقهی

 نفر طلبه خارج در مرکز مشغول به تحصیل می باشند. 25طلبه سطح و حدود 

 های مرکز در مقطع سطحبرنامه تفصيل 

به طلبه داده می درس اصلی  3 و پنجمم سالهای چهاردر سال اول دو درس اصلی و  3درس های اصلی در  -1

 شود.

 درسها به صورت یک ساعت مباحثه و یک ساعت کالس درس می باشد.  -2

با حضور نفری )متناسب با تعداد افراد کالس( تقسیم می شوند و  6الی  4در ساعت مباحثه طالب به گروههای  -3

که اکثرا از فارغ التحصیالن سابق همین مرکز می باشند و به لحاظ علمی از قوت باالیی  _استاد ناظر

 درس را همراه با حواشی متن مباحثه می کنند. _برخوردارند

تالش مرکز بر جذب و استفاده از اساتید قوی _در ساعت کالس که بعد از ساعت مباحثه برگزار می گردد استاد  -4

 متن درس را همراه با برخی از حواشی مهم در کالس مطرح می نماید._ و مجرب می باشد

اشیه بزرگان است. یکی دیگر از مزایای مرکز که این مجموعه را از سایر مراکز متمایز ساخته، پرداختن به ح -5

عالوه بر اینکه اساتید و ناظرین همراه با متن درس به این حواشی اشاره کرده و طالب نیز مراجعه می کنند، 

 ساعتی مخصوص تدریس حاشیه برای طالب در نظر گرفته شده است.

از طالب  هرترم حداقل  دوبار  جزوه نویسی  از درس اصول ) خالصه متن درس + حاشیه ها + جمع بندی ( -6

 تحویل گرفته می شود و توسط استاد محترم ارزیاب، امتیاز دهی می گردد.

اما با توجه به آیین نامه مرکز مدیریت طالب می  استکالس برای تمام دروس جنبی تالش مرکز بر برگزاری  -7

 مرکز دروس جنبی را در سایر مدارس تحت برنامه بگذرانند. توانند با هماهنگی

 .دندهعلمی فقهی یا اصولی به مرکز ارائه مقاله تحصیلی یک سال  هرباید در  طالب  -8

 تالش مرکز بر جذب و استفاده از اساتید قوی و مجرب می باشد. -9

  



 شفاهي و کتبي آزمون مواد

 (15)بارم :  عرب ادبیات  

 (5) منطق 

  (40لمعتین: )بارم 

 (40: )بارم مظفر مرحوم فقه اصول 

  نمی باشد و نمره منفی نیز ندارد.توضیح: مواد آزمون دارای ضریب 

 پذیرش شرایط

 ششم پایه اتمام  

 باشد نداشته کسری ساعت 340 از بیش 96 مهر تا. 

 مصاحبه و ورودی آزمون در  قبولی 

 روشهای ثبت نام

 1-  :سایت مرکز فقهی به آدرسwww.markazfeqhi.com 

 2-  3مدیریت حوزه علمیه خراسان                                        سایت مرکز 

 3- مراجعه حضوری 

 4-  :32217901تماس با شماره 

 آزمون برگزاری  محل

   32210781 و 32216569(  ع) اطهار ائمه فقهی تخصصی مرکز ، 11 و 9 بین بهجت،...ا آیت خیابان: مقدس مشهد 

 اساتيد فعلي سطح:

حجج اسالم: مرتضی اسکندری، حسین فرحناکی، محمدعلی جاویدی، محمدرضا باخدا، مجتبی اسکندری، سید محمد 

 محمد حسن موسوی مهرطباطبایی، سید محمد حسینی تبار، شعیب حدادی، قربانعلی محمدی، احمد کوثری، 

 اساتيد خارج:

 اسکندری مرتضی شیخ حاج المسلمین و االسالم حجت استاد -ظن بحث: اصول خارج

 فرحناکی حسین شیخ حاج المسلمین و االسالم حجت استاد – محرمه مکاسب ادامه: فقه خارج

http://www.markazfeqhi.com/


 برنامه های مرکز در مقطع خارجتفصيل 

 ائمه اطهار عليهم السالمشيوه تدریس درس خارج فقه در مرکز فقهي 

 درس فقه بر اساس متن مکاسب محرمه امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه 

 و تفصیل الشریعه آیت اهلل فاضل لنکرانی قدس سره

 تبیین کامل نظریه شیخ انصاری اعلی اهلل مقامه .1

مطالعه شاگردان از ،  قبل از درس جهت از متن مکاسب محرمه امام خمینی قدس سره تعیین محدوده معینی .2

 سوی استاد درس.

 تبیین استاد محترم پیرامون محدوده معین شده. .3

 به آن اشاره شده است. در مکاسب محرمه امام  که سایر فقها به متن انظار ءمراجعه فضال .4

 .ءذکر مناقشات در مطالب بیان شده و اظهار نظر فضال .5

 ر است. )مانند مصباح الفقاهه، تفصیل الشریعه و ...(تعرض نسبت به انظاری که در متن ذکر نشده و الزم الذک .6

 محترم.  اظهار نظر خود استاد و فضالء .7

 شيوه تدریس درس خارج اصول در مرکز فقهي ائمه اطهار عليهم السالم

 بیان رأی صاحب کفایه و توضیح کالم ایشان .1

،  قبل از درس )تقریرات دروس خارج اصول امام خمینی )ره(( معتمداالصولتعیین محدوده معینی از متن  .2

 جهت مطالعه شاگردان از سوی استاد درس.

 و نقد بررسی آن. تبیین استاد محترم پیرامون محدوده معین شده .3

و مراجعه فضالء به متن آنها )محقق نایینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، محقق سایر اصولیین  بیان انظار .4

 ق بروجردی(حائری، محق

 .فضالءذکر مناقشات در مطالب بیان شده و اظهار نظر  .5

ر متن ذکر نشده و الزم الذکر است )محقق خویی، محقق روحانی، شهید تعرض نسبت به انظاری که د .6

 صدر و ... ( و نقد بررسی آنها.

 محترم. فضالءاظهار نظر خود استاد و  .7



 مواد آزمون کتبي و شفاهي مقطع خارج:

 ی مکاسب و کفایهتمام بخشها 

 آزمون به صورت تشریحی می باشد 

 شرایط پذیرش:

 اتمام دروس سطح سه 

 قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی 


