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 :مادهشناسنامه 

 

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

 1 نظری 1 عمومی 5حدیث   کارشناسی

 تفسیر رشته

 خوان خود – ای خانه کتاب مطالعات –محاضره  روش تدریس

 تعریف ماده

+ کتاب الجامع تا  اول کتاب الجنایاتصداق تا باب الدر این ماده احادیث طبق ابواب فقهی بر اساس کتاب بلوغ المرام ) از اول 
( مورد بررسی قرار می گیرد بدین شكل که پس از جمع بندی احادیث وحل مشكالت آخر باب الترغیب فی مكارك األخالق

اقوال فقهاء همراه استدالل بدون  فوائد احادیث مورد مدارسه قرار می گیرد و لفظی، مسأله محور طرح شده سپس حكمت و
د احادیث صحیحه ومتفق علیه بعنوان اصل باب و موضوع سعی شو ؛قول راجح مشخص می شود تعصب مذهبی ذکر شده و

که وقت اجازه نداد به خود  مواردی مسائلی که اهمیت بیشتری دارند مورد تأکید بیشتر قرار گرفته ونین چدد وهمگراستفاده 
 طالب واگذار شود.

 اهداف ماده

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

 .حكمتی که احكام 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:
 حكمتهایی که احكام بر آنها بنا شده را تشریح نمایند. فوائد و -1

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

 با استفاده از حدیث بر احكام استدالل کند. -3

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

 استنباط و یافتن راهكار 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 حكمت احكام 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 األحكام  -1

 م 1985، ولىالطبعة: األ -بیروت / لبنان  –مكتبة الهالل الناشر: 
 الناشر: دار الحدیث -هـ(1182المؤلف: محمد بن إسماعیل الصنعانی، المعروف باألمیر )المتوفى:  - سبل السالم -2 

 . بدون طبعة وبدون تاریخالطبعة: 
 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 هفتگیجلسات 

1 

 1064 -1060 -1057 -1056باب الصداق: أحادیث شماره:  

 -1078 -1077 -1070 -1069 -1078 -1067+ باب الولیمة؛ أحادیث شماره: 

1080- 1081- 1082 

 (220إلى  215بلوغ المرام )ص : 

 (237إلى  2/216سبل السالم )

2 
 باب القسم: أحادیث شماره :

  1084- 1085- 1086- 1088- 1092- 1093  

 (222إلى  220بلوغ المرام )ص : 

 ( 243إلى   2/237سبل السالم )

3 
  -1095 -1094باب الخلع:  أحادیث شماره: 

    1104 -1103 -1102 -1100 -1099 – 1089+ باب الطالق؛ أحادیث شماره: 

 (225إلى  222بلوغ المرام )ص : 

 ( 252ى  إل 2/237سبل السالم )

4 
-1112 -1109 -1108 -1107 -1106 -1105 ادامه باب الطالق: أحادیث شماره:

1115-1119 

 (228إلى  224بلوغ المرام )ص : 

 (266إلى  2/252سبل السالم )

5 
  -1123 -1121باب الرجعة؛ أحادیث شماره:  

 1126 -1125 -1124والكفارة؛ أحادیث شماره:  والظهار اإلیالء + باب

 (231إلى  228المرام )ص :  بلوغ

 ( 278إلى   266 /2سبل السالم )

6 
 (233إلى  231بلوغ المرام )ص :   1134 -1131 -1129 -1128 -1127باب اللعان: أحادیث شماره:  

 (287إلى  278 /2سبل السالم )

7 
 -1138 -1137 -1135ذلك: أحادیث شماره:  وغیر واالستبراء واإلحداد العدة باب

1139- 1140- 1143- 1151 

 (238إلى  233بلوغ المرام )ص : 

 ( 310إلى  287 /2سبل السالم )

8 
 1165 -1163 -1161 – 1160 -1159 -1158 -1157باب الرضاع: أحادیث شماره: 

- 1166 

 (240إلى   238بلوغ المرام )ص : 

 ( 318إلى  310 /2سبل السالم )

9 
 (242إلى  240بلوغ المرام )ص :       1178 -1177 -1173 -1172 -1171 - 1170 -1168باب النفقات: أحادیث شماره: 

 (330إلى  318 /2سبل السالم )

10 
 (245إلى  242بلوغ المرام )ص :  1186 - 1185 -1183 -1181 -1180باب الحضانة: أحادیث شماره:  

 (336إلى  330 /2سبل السالم )

11 
  -1477 – 1472 -1471 -1469 -1466کتاب الجامع؛ باب األدب: أحادیث شماره:   

1478- 1480   

 (300إلى  296بلوغ المرام )ص : 

 (640إلى  610 /2سبل السالم )

12 

 1503 -1497باب الزهد والورع: أحادیث شماره: 

 -1517 -1509 – 1507+ باب الترهیب من مساویء األخالق؛ أحادیث شماره: 

1517- 1521- 1531-  

 1562 -1558 -1555 -1552+ باب الترغیب فی مكارم األخالق؛ أحادیث شماره: 

 (310إلى  300بلوغ المرام )ص : 

 (698إلى  640 /2سبل السالم )


