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 :مادهشناسنامه 

 

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

 1 نظری 1 عمومی 4حدیث   کارشناسی

 تفسیر رشته

 خوان خود – ای خانه کتاب مطالعات –محاضره  روش تدریس

 تعریف ماده

( مورد بررسی قرار ب الصداقاول باتا  کتاب الصیام در این ماده احادیث طبق ابواب فقهی بر اساس کتاب بلوغ المرام ) از اول 
فوائد  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 فقهاء همراه استدالل بدون تعصب مذهبی ذکر شده واقوال  احادیث مورد مدارسه قرار می گیرد و
مسائلی که اهمیت بیشتری دارند نین چدد وهمگرد احادیث صحیحه ومتفق علیه بعنوان اصل باب و موضوع استفاده سعی شو

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

 اف مادهاهد

 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
  %25 %10 جمع بندی بین احادیث 1
  %25 %10 اقوال و ادله 2
  %10 %5 ترجیح با دلیل 3
  %20 %10 حکمت احکام با توجه به احادیث 4
  %25 %15 توضیح حدیث 5
  %15 %10 استفاده از حدیث برای اثبات حکم  شرعی 6

 

 مراجع و مصادر:

 محمد حامد الفقهیتحقیق وتعلیق:  - هـ(852المؤلف: أحمد بن حجر العسقالنی )المتوفى:  -األحکام بلوغ المرام من أدلة  -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 حنین می توان براى فهم بیشتر وبهتر مطالب از دیهمچ

 .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 

 -671 -  670 – 669کتاب الصیام: أحادیث شماره: 

672- 673- 675- 676- 677- 679- 680- 681- 

683- 684- 685 

 (135إلى  130بلوغ المرام )ص : 

 (572إلى  1/556سبل السالم )

2 
 -689 – 688ادامه کتاب الصیام: أحادیث شماره :  

690- 691- 692- 693- 695- 696- 697  

 (137إلى  135بلوغ المرام )ص : 

 ( 581إلى   1/572سبل السالم )

3 

صومه:  أحادیث شماره:  عن نهی وما التطوع صوم باب

698 – 700 – 701 – 703 – 704- 705- 706- 

707- 708- 709- 710 – 711- 713- 714 

 (140إلى  137بلوغ المرام )ص : 

 ( 592إلى   1/581سبل السالم )

4 
 – 715باب اإلعتکاف وقیام رمضان: أحادیث شماره:  

717- 718- 719- 720- 722- 723- 725 

 (142إلى  140بلوغ المرام )ص : 

 (599إلى  1/592سبل السالم )

5 
کتاب الحج؛ باب فضله وبیان من فرض علیه؛ أحادیث 

  736 -735 -734 -733 -731 -727 -726شماره: 

 (145إلى  142بلوغ المرام )ص : 

 ( 611إلى   599 /1سبل السالم )

6 

 744 -740 – 739باب المواقیت: أحادیث شماره: 

 744+ باب وجوه اإلحرام وصفته؛ أحادیث شماره: 

 – 748+ باب اإلحرام وما یتعلق به؛ أحادیث شماره: 

749- 750- 751- 752- 753- 754- 755- 758 

 (149إلى  145بلوغ المرام )ص : 

 (631إلى  611 /1سبل السالم )

7 
 -759باب صفة الحج ودخول مکة: أحادیث شماره: 

765- 766-767- 768- 769- 771 

 (153إلى  149بلوغ المرام )ص : 

 ( 645إلى  631 /1سبل السالم )

8 

ادامه باب صفة الحج ودخول مکة: أحادیث شماره: 

775- 777- 778- 779- 780- 781- 782- 783- 

784- 786- 791- 793-795 

 (159إلى  153بلوغ المرام )ص : 

 ( 661إلى  645 /1سبل السالم )

9 
 -999 -998 -994 -993کتاب النکاح: أحادیث شماره: 

1003- 1004- 1005- 1007 

 (205إلى  200بلوغ المرام )ص : 

 (171إلى  159 /2سبل السالم )

10 

 -1010-1009ادامه کتاب النکاح: أحادیث شماره: 

1011- 1012- 1013- 1014- 1015- 1018- 1019- 

1020- 1021 

 (207إلى  204بلوغ المرام )ص : 

 (182إلى  171 /1سبل السالم )

11 
 -1023 -1022أحادیث شماره:    ادامه کتاب النکاح:

1024- 1026- 1027- 1028- 1030 

 (209إلى  207بلوغ المرام )ص : 

 (188إلى  182 /1سبل السالم )

12 

 -1034 -1033باب الکفاءة والخیار: أحادیث شماره: 

1037- 1038- 1040 

 -1043 -1042+ باب عشرة النساء؛ أحادیث شماره: 

1046- 1047- 1048- 1049- 1050- 1051- 1052- 

1055    

 (215إلى  209بلوغ المرام )ص : 

 (216إلى  188 /1سبل السالم )


