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 :مادهشناسنامه 

 

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

 1 نظری 1 عمومی 2حدیث   کارشناسی

 تفسیر رشته

 خوان خود – ای خانه کتاب مطالعات –محاضره  روش تدریس

 تعریف ماده

( مورد بررسی باب اللباس تا اول باب صالة التطوعاول در این ماده احادیث طبق ابواب فقهی بر اساس کتاب بلوغ المرام ) از 
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 قهاء همراه استدالل بدون تعصب مذهبی ذکر شده واقوال ف 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

 ن طالب با موضوعات اختالفی و اجتماعی مورد بحث در سنت نبوی.شد 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

 استدالل کند.با استفاده از حدیث بر احکام  -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(852المؤلف: 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

  



        
 2حدیث   /تفسیررشته معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس /  2

 
 سرفصل های ماده:

 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 
 388 – 387 – 379باب صالة التطوع: أحادیث شماره: 

– 390 – 393- 400 – 404 – 406- 408 – 412- 

413- 415- 419 

 (79إلى  71بلوغ المرام )ص : 

 (357إلى  1/333سبل السالم )

2 
 -421باب صالة الجماعة واإلمامة: أحادیث شماره :  

422- 424 – 426- 427- 428 

 (80 إلى 79بلوغ المرام )ص : 

 ( 362إلى  1/357سبل السالم )

3 
 429ادامه باب صالة الجماعة واإلمامة: أحادیث شماره :  

-431- 432- 433- 435- 436- 438 

 (83إلى  80بلوغ المرام )ص : 

 ( 374إلى   1/362سبل السالم )

4 
 439ادامه باب صالة الجماعة واإلمامة: أحادیث شماره :  

– 440- 441- 442- 443- 444- 446- 448 

 (85إلى  83بلوغ المرام )ص : 

 (384إلى  1/374سبل السالم )

5 
 -452باب صالة المسافر والمریض: أحادیث شماره: 

453- 454- 457 – 458- 459- 460 

 (87إلى  85بلوغ المرام )ص : 

 ( 390إلى   384 /1سبل السالم )

6 
والمریض: أحادیث شماره: ادامه باب صالة المسافر 

462- 463- 466- 467- 468 

 (89إلى  87بلوغ المرام )ص : 

 (396إلى  390 /1سبل السالم )

7 
 - 470 – 469باب صالة الجمعة: أحادیث شماره: 

471- 472- 473- 474- 476- 477- 478- 479 

 (91إلى  89بلوغ المرام )ص : 

 ( 406إلى  396 /1سبل السالم )

8 
 باب صالة الجمعة: أحادیث شماره:ادامه 

480- 481- 482- 483- 484- 486- 487- 488- 

489- 490- 493- 494- 498 

 (95إلى  91بلوغ المرام )ص : 

 ( 419إلى  406 /1سبل السالم )

9 
 – 500 – 499باب صالة الخوف: أحادیث شماره:  

501- 502- 503 - 505 

 (97إلى  95بلوغ المرام )ص : 

 (425إلى  419 /1) سبل السالم

10 
 -511 -510 – 509باب صالة العیدین: أحادیث شماره: 

512- 513- 514- 515- 516- 517- 518-519- 

520- 521- 523- 524 

 (100إلى  97بلوغ المرام )ص : 

 (439إلى  425 /1سبل السالم )

11 
 – 527 – 526باب صالة الکسوف: أحادیث شماره: 

528- 529- 531- 532- 533 

 (102إلى  100بلوغ المرام )ص : 

 (447إلى  439 /1سبل السالم )

12 
 -535 -534باب صالة االستسقاء: أحادیث شماره:  

538- 539- 540 – 541- 544 

 (105إلى  102بلوغ المرام )ص : 

 (455إلى  447 /1سبل السالم )


