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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

حدیث 3

عمومی

1

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

1

تفسیر

روش تدریس محاضره – مطالعات کتاب خانه ای – خود خوان
در این ماده احادیث طبق ابواب فقهی بر اساس کتاب بلوغ المرام ( از اول باب اللباس تا اول کتاب الصیام) مورد بررسی قرار
می گیرد بدین شکل که پس از جمع بندی احادیث وحل مشکالت لفظی ،مسأله محور طرح شده سپس حکمت و فوائد
تعریف ماده احادیث مورد مدارسه قرار می گیرد و اقوال فقهاء همراه استدالل بدون تعصب مذهبی ذکر شده و قول راجح مشخص می شود؛
سعی شود احادیث صحیحه ومتفق علیه بعنوان اصل باب و موضوع استفاده گردد وهمچنین مسائلی که اهمیت بیشتری دارند
مورد تأکید بیشتر قرار گرفته و مواردی که وقت اجازه نداد به خود طالب واگذار شود.
 -1بیان چگونگی استفاده از حدیث برای اثبات احکام شرعی.
 -2آشنا نمودن طالب با فوائد و حکمتی که احکام بر آنها بنا شده.
 -3آشنا نمودن طالب با روش جمع بندی بین احادیث.
اهداف ماده
 -4آگاه نمودن طالب بر ادله مذاهب مختلف در هر باب و ایجاد قدرت استدالل و ترجیح در آنان.
 -5آشنا شدن طالب با موضوعات اختالفی و اجتماعی مورد بحث در سنت نبوی.
طالب با گذراندن این ماده باید بتوانند:
 -1فوائد و حکمتهایی که احکام بر آنها بنا شده را تشریح نمایند.
 -2بین احادیثی که به نوعی تعارض وجود دارد جمع بندی نماید.
دستاورد
 -3با استفاده از حدیث بر احکام استدالل کند.
آموزشی
 -4اقوال و ادله فقهاء در احکام مهم فقهی را بداند و از بین ادله ها بتواند یکی را ترجیح دهد.
 -5استنباط و یافتن راهکار جهت مسائل روز جامعه از البه الی احادیث.
 -6آشنا شدن با به روز کردن محتوای اخالقی احادیث.
جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1
2
3
4
5

جمع بندی بین احادیث
اقوال و ادله
ترجیح با دلیل
حکمت احکام با توجه به احادیث
توضیح حدیث

%10
%15
%13
%7
%15

%20
%25
%20
%15
%40

توضیحات

مراجع و مصادر:

 -1بلوغ المرام من أدلة األحکام -المؤلف :أحمد بن حجر العسقالنی (المتوفى852 :هـ)  -تحقیق وتعلیق :محمد حامد الفقهی
الناشر :مکتبة الهالل – بیروت  /لبنان  -الطبعة :األولى 1985 ،م
 -2سبل السالم  -المؤلف :محمد بن إسماعیل الصنعانی ،المعروف باألمیر (المتوفى1182 :هـ) -الناشر :دار الحدیث
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاریخ .
همچنین می توان براى فهم بیشتر وبهتر مطالب از دیگر شروحالت حدیثی استفاده کرد؛ مانند:
 -1فتح الباری شرح صحیح البخاری – المؤلف :ابن حجر العسقالنی.
 -2المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج – المؤلف :یحیی بن شرف النووی.
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

1
2

موضوعات

باب اللباس :أحادیث شماره-546 -545 :

بلوغ المرام (ص  105 :إلى )107

554 -553 -552 -550 -549 -548 -547

سبل السالم ( 455 /1إلى )463

کتاب الجنائز؛ أحادیث شماره-560 -555 :

بلوغ المرام (ص  107 :إلى )109

566 -564 -563 -562 -561

سبل السالم ( 463 /1إلى )471

ادامه کتاب الجنائز؛ أحادیث شماره-567 :
3

-575 -574 -573 -571 -569 --5681
577 -576
ادامه کتاب الجنائز؛ أحادیث شماره– 578 :

4

-590 -589 -584 -583 -582 -581 -579
592

5

ادامه کتاب الجنائز؛ أحادیث شماره-594 :

-615 -614 -612 -611 – 610 -609
620 -619 -616

7
8
9
10
11
12

بلوغ المرام (ص  109 :إلى )111
سبل السالم ( 471 /1إلى )480
بلوغ المرام (ص  111 :إلى )114
سبل السالم ( 480 /1إلى )491
بلوغ المرام (ص  114 :إلى )115

 603 -602 -601 -600 -598 -596 – 595سبل السالم ( 491 /1إلى )499
ادامه کتاب الجنائز؛ أحادیث شماره-605 :

6

مقرر تدریس

کتاب الزکاة؛ أحادیث شماره622 - 621 :

بلوغ المرام (ص  115 :إلى )118
سبل السالم ( 499 /1إلى )512
بلوغ المرام (ص  118 :إلى )120
سبل السالم ( 512 /1إلى )517

ادامه کتاب الزکاة؛ أحادیث شماره-623 :

بلوغ المرام (ص  120 :إلى )122

632 -631 – 627 -625 -624

سبل السالم ( 517 /1إلى )526

ادامه کتاب الزکاة؛ أحادیث شماره-634 :

بلوغ المرام (ص  122 :إلى )125

644 -643 -641 – 640 -636 -635

سبل السالم ( 526 /1إلى )536

باب صدقة الفطر؛ أحادیث شماره:

بلوغ المرام (ص  125 :إلى )126

649 - 648 – 646

سبل السالم ( 536 /1إلى )541

باب صدقة التطوع؛ أحادیث شماره:

بلوغ المرام (ص  126 :إلى )128

 661 -660 -659 – 657 -656 -653- 650سبل السالم ( 541 /1إلى )549
باب قسم الصدقات؛ أحادیث شماره-622 :

بلوغ المرام (ص  128 :إلى )130

668 -667 -666 -665 -664

سبل السالم ( 549 /1إلى )556

