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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 عمومی 1حدیث   کارشناسی

 تفسیر رشته

 خوان خود – ای خانه کتاب مطالعات –محاضره  روش تدریس

 تعریف ماده

( مورد بررسی  کتاب الطهارة تا  أول باب صالة التطوعدر این ماده احادیث طبق ابواب فقهی بر اساس کتاب بلوغ المرام ) از اول 
فوائد  قرار می گیرد بدین شکل که پس از جمع بندی احادیث وحل مشکالت لفظی، مسأله محور طرح شده سپس حکمت و

 ؛قول راجح مشخص می شود اقوال فقهاء همراه استدالل بدون تعصب مذهبی ذکر شده و احادیث مورد مدارسه قرار می گیرد و
مسائلی که اهمیت بیشتری دارند سعی شود احادیث صحیحه ومتفق علیه بعنوان اصل باب و موضوع استفاده گردد وهمچنین 

 .مواردی که وقت اجازه نداد به خود طالب واگذار شود مورد تأکید بیشتر قرار گرفته و

 اهداف ماده

 بیان چگونگی استفاده از حدیث برای اثبات احکام شرعی. -1

 .حکمتی که احکام بر آنها بنا شده آشنا نمودن طالب با فوائد و -2

 آشنا نمودن طالب با روش جمع بندی بین احادیث. -3

 ترجیح در آنان. ایجاد قدرت استدالل و آگاه نمودن طالب بر ادله مذاهب مختلف در هر باب و -4

 شدن طالب با موضوعات اختالفی و اجتماعی مورد بحث در سنت نبوی. آشنا -5

دستاورد 

 آموزشی

 طالب با گذراندن این ماده باید بتوانند:
 حکمتهایی که احکام بر آنها بنا شده را تشریح نمایند. فوائد و -1

 بین احادیثی که به نوعی تعارض وجود دارد جمع بندی نماید. -2

 احکام استدالل کند.با استفاده از حدیث بر  -3

 از بین ادله ها بتواند یکی را ترجیح دهد. ادله فقهاء در احکام مهم فقهی را بداند و اقوال و -4

 استنباط و یافتن راهکار جهت مسائل روز جامعه از البه الی احادیث. -5

 آشنا شدن با به روز کردن محتوای اخالقی احادیث. -6
 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  %20 %10 جمع بندی بین احادیث 1
  %25 %15 اقوال و ادله 2
  %20 %13 ترجیح با دلیل 3
  %15 %7 حکمت احکام با توجه به احادیث 4
  %40 %15 توضیح حدیث 5

 

 مراجع و مصادر:

 محمد حامد الفقهیتحقیق وتعلیق:  - هـ(852 المؤلف: أحمد بن حجر العسقالنی )المتوفى: -بلوغ المرام من أدلة األحکام  -1
 م 1985، ولىالطبعة: األ -بیروت / لبنان  –مکتبة الهالل الناشر: 

 الناشر: دار الحدیث -هـ(1182المؤلف: محمد بن إسماعیل الصنعانی، المعروف باألمیر )المتوفى:  - سبل السالم -2 
 . الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

 دیثی استفاده کرد؛ مانند:گر شروحالت حبراى فهم بیشتر وبهتر مطالب از دینین می توان همچ

 .المؤلف: ابن حجر العسقالنی –فتح الباری شرح صحیح البخاری  -1

 .المؤلف: یحیی بن شرف النووی –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -2
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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

فته می گ -رحمه اهلل تعالى -در ابتدا مختصری از کتاب بلوغ المرام وامام ابن حجر 

اصطالحاتی که امام در کتاب بلوغ به کار برده برای طالب توضیح داد سپس شود و 

شروع به أصل سپس و...   –الخمسة األربعة  –الستة  –می شود؛ از أخرجه السبعة 

شرح  5 – 2 -1أحادیث شماره -باب المیاه  –درس می شود و از اول کتاب الطهارة 

 داده می شود .

 (3إلى  2بلوغ المرام )ص : 

 ( 26إلى  1/19سبل السالم )

             

 

   

2 
 ادامه باب المیاه: أحادیث شماره :

9 – 10 - 12 

 (6إلى  3بلوغ المرام )ص : 

 ( 32إلى  1/28سبل السالم )

3 

 باب اآلنیة: أحادیث شماره :

18 -19 -20 – 24 

 و+ باب إزالة النجاسة: أحادیث شماره :

27 – 30 – 31 - 33 

 (8إلى  6بلوغ المرام )ص : 

 ( 53إلى   1/39سبل السالم )

4 
 باب الوضوء: أحادیث شماره :

39 – 43-  48 – 50 – 52 – 53 – 59 - 61 

 (13إلى  8بلوغ المرام )ص : 

 (80إلى  1/55سبل السالم )

 

5 

 المسح على الخفین: أحادیث شماره:باب 

63 – 65 – 66 – 67 – 69 –  

 75 -74 – 73 – 72+ باب نواقض الوضوء 

 (17إلى  13بلوغ المرام )ص : 

 ( 105إلى  80 /1سبل السالم )

 

6 

 84 – 82 – 81 – 79 – 78 – 77 – 76ادامه باب نواقض الوضوء: أحادیث شماره: 

– 86 - 89 

 (19إلى  17بلوغ المرام )ص : 

 (88إلى  105 /1سبل السالم )

 

7 

 باب آداب قضاء الحاجة: أحادیث شماره:

95- 96- 97 – 102 – 103 – 104 – 105 – 107 –  108  

 (22إلى  19بلوغ المرام )ص : 

 ( 123إلى  105 /1سبل السالم )

 

8 

 باب الغسل وحکم الجنب:أحادیث شماره:

115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 122 – 123 - 124 

 (24إلى  22بلوغ المرام )ص : 

 ( 130إلى  123 /1سبل السالم )

 

9 

 – 132 – 131 – 128 – 126 -125ادامه باب الغسل وحکم الجنب: أحادیث شماره: 

133 - 134 

 (25إلى  24بلوغ المرام )ص : 

 (136إلى  130 /1سبل السالم )

10 
 باب التیمم: أحادیث شماره: 

136 – 137 – 139 – 140 – 141 – 142 - 144 

 (28إلى  25بلوغ المرام )ص : 

 (148إلى  136 /1سبل السالم )

11 
 باب الحیض: أحادیث شماره: 

149 -  150 – 151 – 152- 153 

 (30إلى  28بلوغ المرام )ص : 

 (153إلى  148 /1سبل السالم )

12 
 ادامه باب الحیض: أحادیث شماره: 

154 – 155 – 156 – 157 – 159 – 161 – 162 

 (31إلى  30بلوغ المرام )ص : 

 (157إلى  153 /1سبل السالم )

 

13 

 – 169 – 168 – 167 – 166 – 163کتاب الصالة: باب المواقیت؛ أحادیث شماره: 

170  

 (33إلى  31بلوغ المرام )ص : 

 (163إلى  157 /1سبل السالم )

 

14 

 ادامه باب المواقیت؛ أحادیث شماره:

171 – 175 – 176 – 179 - 186 

 (36إلى  33بلوغ المرام )ص : 

 (177إلى  163 /1سبل السالم )
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15 
 باب األذان؛ أحادیث شماره:

194 – 198 – 200- 202 – 203 – 204 -  205 

 (41إلى  36بلوغ المرام )ص : 

 (196إلى  177 /1سبل السالم )

 

16 

 باب شروط الصالة؛ أحادیث شماره:

221-  223- 224 – 226 – 227 – 228 – 231 – 232 - 233 

 (44إلى  41بلوغ المرام )ص : 

 (206إلى  196 /1سبل السالم )

 

17 

  241 – 240 – 236ادامه باب شروط الصالة؛ أحادیث شماره: 

 + باب سترة المصلی: أحادیث شماره :

242 – 243 – 245 – 248 

 (49إلى  45بلوغ المرام )ص : 

 (228إلى  206 /1سبل السالم )

 

18 

 (52إلى  49بلوغ المرام )ص :  277 -270- 268 –267 –264 –263باب المساجد؛ أحادیث شماره: 

 (239إلى  228 /1سبل السالم )

 

19 

 - 289 – 284 -282 – 281- 280 – 279 – 278باب صفة الصالة؛ أحادیث شماره: 

290  

 (55إلى  52بلوغ المرام )ص : 

 (243 إلى 239 /1سبل السالم )

 

20 

 301 -300 -299 -298 -297 – 296 -294ادامه باب صفة الصالة؛ أحادیث شماره: 

– 306 –  307 

 (57إلى  55بلوغ المرام )ص : 

 (261إلى  253 /1سبل السالم )

 

21 

 - 315 – 313 – 312 – 310 – 309 -308ادامه باب صفة الصالة؛ أحادیث شماره: 

317 

 (60إلى  58بلوغ المرام )ص : 

 (272إلى  262 /1سبل السالم )

 

22 

 – 325 – 324 – 323 – 320  - 319- 318ادامه باب صفة الصالة؛ أحادیث شماره: 

326 - 327  

 (61إلى  60بلوغ المرام )ص : 

 (279إلى  272 /1سبل السالم )

 

23 

 ادامه باب صفة الصالة؛ أحادیث شماره: 

330 – 331- 332 – 333- 334- 336- 337- 347- 348 

 (67إلى  62بلوغ المرام )ص : 

 (301إلى  279 /1سبل السالم )

 

24 

 – 357 -356 -354 -353 -350 – 349ادامه سجود السهو وغیره؛ أحادیث شماره: 

358 – 362- 363- 364 - 365 

 (71إلى  67بلوغ المرام )ص : 

 (333إلى  279 /1سبل السالم )


